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Oannemora  i  ilcra  liiiiisccntlon  sa  iniM  k  värdiga  ocli 

vigliga  grurvetall  är  l)C'liii,M'l  v.  p.  4^  mil  norr  om 

Upsala  pa  «^riinscn  at  Films  och  Damuinora  sork- 

när  inom  Upsala  län,  vid  östra  sidan  at"  ocli  lu  It 
näia  intill  d(Mi  s.  k.  Grnrvesjön.  l-Jiniu  (lora  luir 
i  trakten  belintli^a  Icnnnn^ai-  cCtcr  forntida  smäll- 
hyttor  eller  hläslei  ii^iiar  anUda  saiinnlikhelen  af 

någon  grulveröielse  härslädes  redan  Iran  urmin- 
nes tider  lilli)aka,  svnes  det  likväl,  som  tip|)t;i(k- 

len  af  en  silfv  erhalliq  l>l\ i^lansanlednini;  skolka 

gifvil  f()rsta  npphofvet  till  en  mera  allx  arlii^  grnfve- 

(Jrift.  Ty  enligt  den  äldsta  hekania  vnknnd  lö- 
rande  malndältet,  ett  af  Stkn  Sti  ui:  d.  ä.  är  1481 

till  Ärkebiskop  Jacob  i  Uj)sala  utlärdadt  gäfvohief, 

tilldelas  heiörde  Ärkebiskop  "for  sig  och  efleiträ- 
*'dave  I  nti  det  dä  för  nägra  år  sedan  uj)ptäckta 
"Silfverberget  uti  Films  socken",  såsom  orden  lyda 
i  gåfvobrefvet,  "för  St.  Eric  Konungs  bon  skull 

"till  Gud  om  Bergels  tilltagande  gagn<3lighcL  och 
"nytta  för  Riket".  Traditionen  har  sannolikt  gan- 

ska riktigt  forlagt  denna  silfvermalmsanledning  nti 

Tältets  södra  del,  ty  straxt  södei-  invid  de  s.  k.  Silf- 
bergsgrufvorne  finnes  en  urgammal  ödelagd  skärp- 

ning, som  ännu  bär  namnet  Silfvei giufvan.  Men 
hoppet,  att  ur  den  här  förekommande  blyglansen 
kunna  utbringa  någon  säicleles  qvantilet  af  ädel 
njetall  tyckes  emellertid  snart  nog  hafva  slagit  felt 

och  uppmärksamheten  i  stället  med  alfvar  blifvit 

fästad  på  bergets  tillgångar  af  jernmalm,  hvilkas 
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ovanliga  onilång,  likcdon)  och  godhet  nian  då  lik- 
xälannu  lika  så  lilel  kunde  ana,  som  (/c/v/.s  I  ra  ni- 

tida 'gagnclighet  och  nytta  for  Riket'.  De  först 
upptagne  jernmalnisanledningarne  drefvos  i  början 
såväl  för  Kronans  räkning  till  de  s.  k.  Krono- 
bi  ukens,  Lölsla.  Österby  och  Ginio,  forseende  med 

malm,  som  äfvcn  af  enskildla  jernverksägare  inom 
orten.  Men  sedan  Loiis  de  Geer  år  1627  af  Kro- 

nan först  arrenderat  och  slutligen  år  1643,  "så- 

son)  en  eväidelig  och  fullkomlig  frälseegendom', 
tillhand  lat  sig  ol  vannämnde  ki  onobrnk.  har  hela 

ornfvefäUet  sedei mera  förblifvit  en  privat  egen- 
dom. De  tie  nyssbeiörde  btuken  haf\a  alltilrån 

den  lid  de  vore  en  Kronans  enskiidta  tillhörig- 
het fortfarande  lått  bibehålla  deras  rättighet  till 

vissa  gruf\()rs  uteslutande  beaibetande.  De  öfri- 

ge,  så  äldre  som  nyare,  Roslags  verken  hafva  der- 
emot  dels  från  början  och  dels  efter  hand  fått 

sig  lillslague  andelar  i  de  andra  här  på  fältet 
belägne  grufvorne,  uli  en  eller  annan  af  h vilka 
dock  äfven  de  tre  förstnämnde  bruken  kom- 

mit att  deltaga,  alltefter  som  tillgången  på  malm 

samt  hvart  och  ett  bruks  l  ättighet  och  behof  kun- 
nat föranleda. 

Men  innan  vi  skiida  till  sjelfva  grufvefältets 
närmare  beskrifning,  torde  en  kort  redogörelse 

för  den  angränsande  traktens  geognosliska  beskaf- 
fenhet få  föregå,  och  der  vid  den  härjemte  bifo- 

gade kartan  Tab.  I  öfver  en  del  af  Films  och 
Dannemora  socknar  tjena  såsom  ledning. 

Den  allmänna  berggrunden  i  malmfältets  när- 
maste grannskap  består  af  hälleflinta,  hvilken  i 

lagerformig  stiäckning  fortsätter  hit  allt  söder 
il  rån  Upsala,  på  östra  sidan  om  den  dalgång,  uti 
hvilken  Dannemorasjöns  och  Grufsjöns  ned  till 
Fyrisån  rinnande  vattendrag  eller  den  s.  k.  Vatt- 
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bolma  ån  fraailöper.  llii IleHiiitaii  förekommer  såsom 
en  smal  ranJ  eller  såsom  etl  lager  iili  qiieiss  i 

vestra  sluttningen  eller  vid  foten  af  de  höjder, 

som  på  öslra  sidan  begränsa  denna  dalgång,  bvil- 
ken  mot  norr  är  något  meia  sammanträngd,  men 

öppnar  sig  alltmer  åt  söder  ocb  den  der  vidta- 
gande Upsalaslätlen.  I  trakten  af  Dannemora 

grufvefält  eller  emellan  Dannemoia  sjön,  Grufsjön 

ocb  Filmsjön  vinner  den  en  ökad  mäktigbet,  un- 
der  det  den  derjemte  delar  sig  i  tvänne  armar, 
hvaraf  den  ena  utbreder  sig  på  vestra  sidan  om 

Grufsjön  öfver  syd  vestra  delarne  af  Films  soc- 
ken, men  snart  försvinner  mot  Tegelsmora  soc- 

kengräns, då  deremot  den  andra,  fastän  med  af- 
smalnande  mäktigbet,  fortsätter  på  vattendragets 

Östra  sida  ännu  en  mil  mot  norr  upp  emot  Löf- 
sta  socken. 

På  ömse  sidor  om  denna  närmare  6  mil  långa 
men  öfverbufvud  icke  stort  mera  än  |  mil  breda 

bildning  af  bälleflinta,  tillstöter  gneiss  inom  Dan- 
nemora ocb  Films  socknar  ocb  till  större  delen 

äfven  på  den  öfriga  sträckan.  På  östra  sidan  om 

vattendraget  äro  gneissböjderna  i  alimänbet  mera 
sammanträngda  ocb  resliga  äa  på  den  vestra,  dei 

de  äro  både  mera  glest  spiidda  ocb  lägre.  På 

den  förra  sidan  är  också  gneissbildningens  mäk- 
tigbet mycket  större  än  på  den  sednare,  der  den 

endast  utgör  en  smalare  rand  mellan  bälleflintan 
ocb  den  i  östra  delen  af  Dannemora  socken  allt- 

intill  Vendelssjön  rådande  graniten. 
Såsom  vanligt  företer  äfven  bär  gneissen  en 

mängd  texturförändringar,  mellan  det  tydligt  skiff- 
riga  ocb  det  endast  flasriga,  granitlika,  tillståndet. 
Under  det  i  förra  fallet  dess  lager  öfver  allt  visa 

strykning  i  N.N.O — S.S.V,,  tyckes  stupningen,  som 
varierar  mellan  10'^-™25^  från  lodlinien,  ösler  om 
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vattendraget  vara  O.S.O.,  men  på  veslra  sidan 

.deremot  åt  V.N.V.  Färgen  är  merendels  grå,  men 

någongång,  såsom  ibland  vid  gränsen  mot  Iiälle- 

flintan,  röd.  Dess  fältspat  är  af  två  slag,  ortlio- 

klas  och  oligoklas,  af  hvilka  än  den  ena  än  den 

andra  är  till  mängden  öfver vägande.  Hos  den 

röda  ̂ neissvarieteten  ä-r  orthoklasen  nästan  ensam 
rådande,  under  det  hos  den  grå  gneisseii  den  an- 

dra fältspatsarten  vanligen  utgör  en  i  hög  grad 
framträdande  beståndsdel,  som  genom  dess  ofta 

grönhvita  färg  och  mera  njatta  glans  för  ögat  lätt 
skiljer  sig  från  den  andra  mera  klara  orthoklasen. 

Emellan  den  gneissrand,  som  framstryker 

förbi  Dannemora  k  jr  ka  samt  Vendelssjön  utbre- 
der sig  öfver  socknens  östra  del  ett  med  smärre 

kullar  bespäckadt  plattland,  hvars  allmänna  berg- 
grund består  af  granit.  Samma  bergart  möter 

likaledes  i  de  små  höjder  och  kullar,  som  äro 

kringströdda  norr  om  Films  kyrka  på  vestra  si- 
dan om  L.  Biasjöns  vattendrag,  och  hvilka  här 

tillsammans  constituera  den  massformiga  bildning, 

omkring  h vilken  hälleflintan  med  sina  båda  ar- 

mar kröker  sig.  Dessa  båda  partier,  som  inne- 
hålla en  gianit  af  storkornig  textur  och  i  allmän- 

het röd  eller  rödlätt  färg,  äro  de  sista  ostliga  ut- 
skotten af  den  större  granitbildning,  som  är  rå- 

dande i  Upsala  läns  vestra  och  nord  vestra  delar, 
och  som  derifrån  vidare  mot  vester  utbreder  sisj 

öfver  landthöjden  mellan  detta  och  Westerås  län. 
Mot  den  i  öster  tillstötande  gneissen  visar  Ven- 

delssjöns  granitparti  ingen  rätt  skarpt  markerad 
gräns,  utan  tyckes  ditåt  bilda  en  småningom  ske- 

ende öfvergång,  på  så  sätt  att  granitens  röda  fält- 
spat småningom  försvinner  och  lemnar  rum  för 

gråhvit  eller  grönhvit  oligoklas,  under  det  der- 

jemte   gliminerpartierna  så  gruppera  och  öka  sig, 
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att  det  hela  får  en  flasrig  och  slutligen  skiffrig 

textur.  Ehuru  någon  sådan  öfvergång  mellan  häl- 
leflintan och  den  derintill  norr  om  Films  kyrka 

stötande  graniten,  i  anseende  till  jordtäckning,  icke 

kan  direkte  iakttagas,  har  erfarenheten  likväl  nå- 
gongång på  andra  lokaler  inom  riket  lärt  känna 

tillvaron  af  ett  sådant  förhållande.  Huru  å  en 

annan  sida  hälleflintan  småningom  kan  öfvergå 

till  och  sammanflyta  med  den  omgifvande  gneis- 
sen,  skall  snart  närmare  vidröras. 

För  ortens  masugnars  behof  brytes  en  hornig 
kalksten  på  åtskilliga  ställen  inom  den  terräng,  som 

nyss  uppräknade  bergarter  på  kartan  intaga.  Bland 
dessa  tillvann  sig  det  s.  k.  Gökomsbrottet  inom 

Dannemora  socken  någon  tid  en  viss  uppmärk- 
samhet i  anseende  till  de  der  förekommande  mi- 

neralier, granat,  tafelspat  och  loboit.  Det  flera  fam- 
nar mäktiga  kalklagret,  som  har  sitt  strykande  i 

V.N.V.,  är  beläget  v.  p.  ̂   mil  vestsydvest  om 

Gökoms  by,  nedanför  sluttningen  af  en  der  be- 
fintlig lägre  bergshöjd,  hvars  granit  vid  gränsen 

mot  kalken  är  mycket  finkornig,  vid  hastigt  på- 
seende liknande  hälleflinta.  Flera  brott  äro  här 

öppnade  i  en  sträckning  på  samma  lager,  af  hvilka 

dock  flera,  i  anseende  till  starkt  vattentillopp,  nu- 
mera äro  öfvergifne  och  nästan  igenvuxne.  Vid 

det  längst  i  öster  belägne  brottet  ser  man  kalken 

genorasatt  af  tvenne  parallelt  med  lagerstryknin- 
gen framgående  lager  af  en  mörk  hälleflintvarietet, 

af  hvilka  det  ena  lagret  blott  är  en  aln,  men  det 
andra  en  famn  mäktigt. 

I  samma  sträckning  med  Gökomslagret  före- 
kommer vestnordvest  om  detsamma  straxt  inom 

gränsen  af  Vendels  socken  ett  annat  kalklager, 

som,  skiljdt  från  den  förra  genom  en  sank  ängs- 
mark,  brytes  för  Löfsta  bruks  räkning  och  der- 
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före  pa  orlen  är  kändt  under  iiiuiiii  af  Löfsls 
brottet. 

Uli  Films  socken  trallas  äfvenledes  åtskilliga 

kal  k  lager,  h  varibland  ett  straxt  söder  invid  Ved- 
skata by  inom  bälleflintbildningens  område,  och 

ett  annat  ungefär  i  mil  öster  om  L.  Bia  gard  uti 

gneissen.  På  båda  des^a  ställen  visar  sig  kalken 
till  mer  och  mindre  grad  uppfylld  med  körtlar 
eller  genomsatt  med  ränder  af  finkornig  eller  tät 
hälleflinla. 

En  egen  liten  låg  rygg  af  hornblendesten  före- 
kommer öster  invid  KuUbol  uti  Films  socken. 

Den  framstryker  genom  den  omgifvande  hälle- 
fiintan  några  hundra  alnar  i  norr  och  söder. 

Det  nämndes  nyss,  att  den  bergart,  uti  hvil- 
ken  Dannemora  grufvor  hafva  sitt  läge,  utgöres 

af  hälleflinta,  hvilken  alltifrån  Upsalatrakten  sträc- 
ker sig  här  förbi,  såsom  ett  smalare  lager  uti  gneiss. 

Då  denna  bergart  redan  i  medlet  af  förra  århun- 
dradet finnes  upptagen  af  våra  dåvarande  Mine- 

raloger, Cronstedt,  Tilas,  Bergman,  ra,  fl.  torde 
skäl  vara  för  handen,  att  äfven  här  bibehålla  en 

benämning,  som  inom  fäderneslandet  vunnit  en 

öfver  hundraårig  häfd.  Hälleflintan  visar  eljest, 

såväl  till  yttre  som  inre  karakterer,  en  nära  slägt- 
skap  å  ena  sidan  med  Tj^skarnes  Feldstein,  å  den 
andra  med  deras  Hornfels  och  Hornstein  samt  vissa 
varieteter  af  deras  Weisstein  eller  Granulit.  Denna 

öfverensstämmelse,  med  hänsyn  till  kemiska  sam- 

mansättningen, ådagalägges  nogsamt  genom  de  ana- 
lyser, som  å  hithörande  bergarter  blifvit  verk- 

ställde, och  hvilka  på  följande  tabell  för  bättre 
öfversigt  och  jemförelse  äro  sammanställde. 



enl.  A. 
Erdmann. 

enl.  L.  Svanberg. 

»        S»  05} 

!? 

3,  o 

o* 

CD 

*0  h-i 

^5 
o  In3 

•isnppj 



10 

Hälleflintan  består  af  en  finkornig  eller  lät, 

mer  och  mindre  synbart  likartad,  grundniassa  af 
flerahanda  färger,  såsom  rödbrun,  svart,  gul,  röd, 

grå  och  hvit  med  en  mängd  mellanliggande  nu- 
ancer.  Likasom  uti  graniten  och  gneissen  de  fyra 

mineralierna  orthoklas,  oligoklas,  qvarz  och  glim- 

Qiei',  genom  för  oss  troligen  ännu  icke  fullt  ut- 
ledda  krafter,  hvar  för  sig  utsöndrat  sig  i  kristal- 
liseradt  eller  kristalliniskt  tillstånd  och  i  för  blotta 

ögat  urskiljbara  partier,  hafva  samma  bestånds- 
delar deremot  uti  hälleflintan  ingått  en  så  intim 

förening  eller  blandning,  att  deraf  uppstått  en 
mer  och  mindre  finkornig  eller  lät  grundmassa. 

Att  så  verkligen  förhåller  sig  ådagalägges  icke  al- 
lenast genom  de  kemiska  undersökningar,  som  på 

en  mängd  hälleflintvarieteter  blifvit  anställda  och 
som  här  ofvan  finnas  upptagne,  utan  äfven  genom 

den  småningom  skeende  öfvergång  till  granit  el- 
ler gneiss,  som  man  på  åtskilliga  ställen  har  till- 

fälle att  iakttaga.  Den  här  ifrågavarande  halle- 
flintbildningen  visar  sålunda  på  fleia  punkter  en 

sådan  öfvergång  till  den  gneiss,  uti  h vilken  den- 
samma lagerformigt  är  innesluten,  i  synnerhet  i 

gränsen  mot  den  gneiss,  som  på  östra  sidan  till- 
stöter. Denna  öfvergång  uppenbarar  sig  derige- 

nom,  att  hälleflintmassan  först  blir  mera  kornigt 

afsöndrad  och  derpå  upptager  kristallinisk  fält- 
spat,  h vilken,  jemte  tillika  framträdande  glinuner 
och  qvarz,  småningom  tilltager  i  mängd,  så  att 
den  täta  grundmassan  mer  och  mer  undanträn- 
ges,  tills  bergarten  slutligen  framstår  såsom  en 
ren  och  tydli"  "neiss. 

Allteftersom  den  ena  eller  andra  af  ofvan 

nämnde  beståndsdelar  är  till  mängden  rådande 
och  jdllefler  som  de  med  hvarandra  hafva  sam- 
mansmaU    lill    en    mer  eller  mindre  inlim  eller 
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homogen  blandning  eller  grundmassa,  uppkommer 
nu  denna  olaliga  mänsjd  varieteter,  sä  väl  till  färg 
som  textur,  h vilka  hällefiintan  här  likasom  äfven 

på  andra  ställen  inom  riket  företer.  Den  genom 
analyserna  ådagalagda  höga  kiselsyrehalten,  som 

varierar  mellan  75  och  81  procent,  gÖr  att  hälle- 
flintans grnndmassa  i  allmänhet  är  trögsmält:  lik- 

väl minskas  denna  trögsmälthet  i  vissa  varieteter 

genom  en  der  något  ökad  närvaro  af  kalkjord  och 
natron,  båda  tillhörande  den  mera  lättsmälta  oli- 

goklasen.  Hälleflintans  grundniassa  har  en  egent- 

lig vigt  mellan  2,63  och  2,72,  med  ett  i  stort  skä- 
ligt, i  smält  splittrigt  brott.  Den  är  vanligen 

ganska  härd  och  eldar  mot  stål  mer  och  mindre 

lätt.  Stundom  är  den  äfven  mera  mjuk  och  seg, 
en  följd  af  den  för  blolta  ögat  mer  eller  mindre 

synbara  glimmer  eller  chlorit,  som  deruli  dä  fö- 
refinnes in  växt.  Dessa  sednare  varieleter  bruka 

också  merendels  i  en  viss  direktion  lättare  klyfva 

sig,  en  följd  af  glimmerns  eller  chloritens  grup- 
pering i  parallela  linier  eller  skifvor.  Den  rikt- 

ning, efter  hvilken  här  ifrågavarande  hälleflinta 

stundom  visar  en  sådan  lagerstrykning,  går  lika- 
som den  omgif vande  gneissens  i  N.N.O. — S.S.V. 

med  10«— 25°  fallande  från  lodlinien  åt  V.S.V. 

De  förut  omnämnde  färg  och  texturvariele- 
lerna  af  hälleflintan  omvexla  med  hvarandra  i 

mer  och  mindre  mäktiga  lager  eller  ränder,  både 
i  stort  och  smått,  sä  att  man  ofta  ur  en  och  samma 

berghöjd  kan  utslå  en  nästan  fullständig  litholo- 
p;isk  svit  deraf.  Inströdda  korn  af  qvarz  eller 

kristaller  af  fältspat  gifva  åt  grundmassan  stun- 
dom ett  porfyrartadt  utseende.  En  sådan  utsön- 

dring af  kristallinisk  fällspat  företer  bergarten  t. 

ex.  vid  Vaxala  kyrka  i  närheten  af  Upsala.  De 
varieteter  deremol,  i  hvilkas  sammansättning  dels 
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liornblende,  dels  chlorit  såsom   beslåndsclelar  in 

gå,  men  hvilka  nästan  endast  föiekomma  pA  sjelfva 
malmfallet,  skola  vid  dettas  närmare  beskrifning 
komma  att  vidröras. 

Efler  denna  korta  öfversigt  af  den  närmast 

angränsande  traklens  geognosi,  öfvergå  vi  till  be- 
skrifning  af  sjelfva  malmfältet  ocb  stanna  först 

ofvan  dag,  föi-  att  taga  de  särskilta  grufveöppnin- 
garne  med  deras  der  anstående  bergarter  i  be- 

traktande *). 
Utmed  östra  sidan  af  den  s.  k.  Grufvesjön 

mellan  Dannemora  sjön  i  söder  ocb  Filmsjön  i 

norr  framstryker  i  N.N.O.  till  S.S.V.  en  lag,  un- 

gefär I  mil  lång  och  från  500 — 1000  alnar  bred 
bergsträckning,  som  till  hufvudsaklig  del  består 
af  hälleflinta.  Det  är  i  vestra  sluttningen  af  denna 

bergslräckning  ocb  på  ungefär  dess  balfva  längd, 
som  Dannemora  jern malmsfält  bar  sitt  läge  på 
ömse  sidor  om  råskill nåden  mellan  Films  och 

Dannemora  socknar.  Den  malm  förande  höjden^ 

som  på  östra  sidan  begränsas  af  mossar  och  sid- 
ländta  ängar,  bar  i  dess  mellersta  del  en  låg  sa- 
delformig  insänkning,  till  b  vilken  en  sakta  afslutt- 
ning  äger  rum  från  båda  ändaine.  Dock  infaller 
det  högsta  läget  i  fältets  norra  del,  som  uppnår 

en   höjd  öfver  Orufvesjön  af  närmare  60  fut,  då 

*)  Jag  begajjMiar  här  tillfallet,  att  otlenlligeii  betyga 
verkets  nuvarande  skicklige  och  nitiske  styresman, 
min  värderade  vän,  Herr  Bergmästaren  Carl  Beromls, 
min  varmaste  erkänsla,  såväl  för  den  utmärkta  väl- 

vilja och  förekommande  godhet,  hvarmed  jag  under 
mina  förnyade  besök  vid  grufvefältet,  af  honom  om- 

fattades och  uti  allt  tillhandagicks,  som  äfven  för 
dc  många  vie;tiga  råd  och  upplysningar  rörande  gruf- 
vorne,  som  han,  på  grund  af  sin  långa  erfarenhet 
så  ()förl)eh;illsaml  hafi  godht^ten  miMkicIn  mig. 



13 

(len  i  södra  delen  icke  är  större  än  omkring  30 
—40  fot. 

Malmfäilet  har  af  ålder  varit  Indeladt  uli 

tre  delar,  det  s.  k.  Norra  fältet,  Mellanfältet  och 

Södra  fältet-^).  Det  sistnätiuide  eller  södra  fältet 
omfattar  alla  de  grufvor,  som  ligga  söder  om 
Machinsgrufvan,  denne  sednare  inbegripen.  Till 

Mellanfältet  höra  de  mellan  Ödesgrufvan  och  Käl- 
larskärpningen  liggande  grufvorne,  under  det  att 
Norra  fältet  innefattar  alla  de  öfriga  norr  om_ 

Mellanfältet  belägne.  Alla  dessa  tre  fält,  af  hvilka 
det  Norra  helt  och  hållet  och  Mellanfältet  till 

större  delen  ligga  inom  Filnis  samt  södra  fältet 
inom  Dannemora  socken,  innehålla  tillsammans 

närmare  80  grufveöppningar  och  skärpningar,  af 
hvilka  de  flesta  likväl  för  närvarande  ligga  öde 

och  en  stor  del  rätteligen  ej  heller  förtjent  namn 
af  grufvor,  såsom  lemnade  efter  ett  eller  annat 
års  arbete. 

Hvad  nu  beträftar  de  på  malmfältet  ofvan 

dag  anstående  bergarter,  så  är,  såsom  kartan  också 

*)  Se  specialkartan  öfver  malmfältet  Tab.  IT.  Alla  mått 
på  denna,  äfvensom  på  den  bifogade  djupkai  tan  hän- 

föras till  den  vid  Löfstagrufvan  befintlige  afvägnings- 
punkten  såsom  nollpunkt.  De  utsatte  sifFrorne  ut- 

märka denna  punkts  relativa  höjd  uti  famnar  öfver 
det  ställe,  hvarom  fråga  är. 

Enligt  en  ungefärlig  beräkning  ligger  Grufve- 
sjöns  vattenyta  omkring  12  famnar  öfver  hafvets  och 
vid  pass  9  famnar  under  den  allmänna  afvägnings- 
punkten.  Då  nu  Jungfrugrufvekonstschacktet  och 
Machinsgrufveschacktet  hafva  ett  djup  i  allmän  af- 
vägning,  det  förra  af  104-  och  det  sednare  af  121 
famnar,  så  följer  deiaf,  att  dessa,  de  båda  djupaste 
arbetsrummen  här  på  fältet,  redan  nedgått  83  till 
100  famnar  under  hafsytan.  De  öfver  grufvorne 
upprättade  profilerna,  der  den  strekade  linien  ut- 

märker hafvets  niveau,  åskådliggöra  detta  närmare. 
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utvisar,  fasla  liälieii  dels  genom  naturlig  jordtäck- 
ning dels  genom  under  tlera  århundraden  utfördt 

varp,  visserligen  till  en  stor  del  för  blicken  un- 
dangömd, men  såväl  de  synliga  hällarnes  beskaf- 

fenhet ofvan  dag,  som  de  resultater,  hvilka  bryt- 

ningarne på  djupet  lemnat  och  malmfältets  belä- 
genhet i  hjertat  af  den  här  ofvan  förut  omtalte 

hälleflintbildningen,  sätta  utom  allt  tvifvel,  att 
dess  allmänna  hälleart  består  af  hälleflinta.  Ehuru 

denna  således  utgör  den  hufvudrådande  bergarten, 

som  på  alla  sidor  omsluter  fyndigheten,  så  be- 
gränsas likväl  denna  sednare  eller  de  malmförande 

lao:ren  i  de  flesta  fall  icke  omedelbart  af  hälle- 

flintan,  utan  omgifves  vanligen  på  båda  sidor  af 

annan  ofjndig  bergart.  Det  är  vanligen  en  mörk- 
grå kornig  kalksten,  någongång  också  chlorit  eller 

chloritskitfer,  hvaraf  de  olika  malmlagren  närmast 

omgifvas.  Dessa  båda  arter,  af  hvilka  likväl  chlo- 
riten  förnämligast  uppträder  endast  såsom  smalare 
lager  eller  s.  k.  skolar,  åtskiljande  det  fyndiga 
från  det  ofyndiga,  kunna  derföre  med  stort  skäl 
betraktas  såsom  sjelfva  malmens  gångarter  och  de 
anses  också  här  vid  Dannemora  att  vara,  hvad 

man  säger,  förädlande. 
Granskningen  af  de  på  malmfältet  befintlige 

blottade  berghällarne  har  ådagalagt,  att  dessa  tre 
bergarter,  hälleflinta,  mörk  kornig  kalksten  och 
chlorit  eller  chloritskiffer,  der  förekomma  såsom 

mer  eller  mindre  mäktiga  lager,  utan  någon  be- 
stämd ordning,  i  vexling  med  hvarandra.  De  olika 

lagren,  h vilkas  strykningslinier  ligga  mellan  N. — S. 
och  N.O. — S.V.  med  i  allmänhet  obetydlig  stup- 
ning  från  lodlinien  emot  V.,  fortlöj)a  stundom 
med  nära  oförändrad  mäktighet  hela  100  famnar 
bredvid  hvarandra,  men  äga  dock  vanligtvis  en 

mycket  mindre  utsträckning  på  längden  och  ut- 
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kila  ofta  åt  ena  eller  andra  sidan  viggformigt  i 
eller  emellan  hvarandra. 

Af  de  tre  fälten  vid  Dannemora  utmärker 

sig  Mellanfältetf genom  en  nästan  fullkomlig  brist 

på  blottade  berghällar.  Det  är  näsfan  endast  ef- 
ter de  kring  bräddarne  af  der  befintlige  grufvor 

genom  en  mer  eller  mindre  djup  jordrymning  blot- 
tade s.  k.  Dagkljfter,  som  bergarternas  förhållande 

kan  bedömmas.  Med  undantag  af  östra  sidan  utaf 

Ungkarlsgrufvan,  der  hälleflinta  är  anstående,  in- 
nehålla dessa  dagklyfter  öfverallt  på  ömse  sidor 

om  det  mäktige  malmlagret  mörkgrå  kornig  kalk. 

Likväl  visar  sig  på  vestra  dagklyften  under  Skarn- 
vinden ett  famns  mäktigt  lager  af  s.  k.  randig 

hälleflinta,  h varom  mera  sedan.  Det  är  således 

blott  på  Norra  och  Södra  fälten,  som  den  nyss 
omtalte  lagervexlingen  bergarterna  emellan  kan 
iakttagas.  På  det  sednare  af  dessa  fält  är  det 
nästall  uteslutande  hälleflinta  och  kalksten,  som 
så  med  hvarandra  omvexla.  Kalkstenen  bildar 

nemligen  här  flera  isolerade  temlis^en  mäktiga  och 

långt  fortsättande  lager,  h varibland  utmärker  sig 

det  lager,  som  uppsätter  uti  det  vester  om  Silf- 
bergsgrufvorne  belägne  s.  k.  Koxutberget,  som 

uppnår  en^Jiöjd^af  omkring  40  fot  öfver  Grufve- 
sjön.  Ett  annat  kalklager  är  det,  som,  efter  för- 

hållandet i  dagen  att  dömma,  omsluter  Silfbergs- 
grufvornes  malmfyndighet:  ett  tredje  det,  hvari 

Ängs-skärpningens,  Apalgrufvans  m.  fl.  malmkört- 
lar äro  inkastade  och  ytterligare  ett  fjerde,  det 

hvari  Abborn,  i  Rudan,  Braxen  och  några  andra 

smärre  skärpningar  hafva  sitt  läge.  Alla  dessa 
kalklager  äro  på  en  eller  annan,  stundom  också 

på  begge  sidor  omgifne  utaf  lager  af  hälleflinta, 
såsom  kartan  närmare  utvisar.  På  det  förra  el- 

ler Norra  fältet  deltager  också  chlorit  eller,  rättare 
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sagdt,  eii  Qied  hoinbleiide  starkt  impregnerad  chlo- 
ritskifler  uti  lagervexlinoen.  Denna  bergart  sträc- 

ker sig  ifrån  Bolenhäl!sgrid'vorne  öfver  100  fam- 
nar mot  söder,  som  det  tyckes  på  ömse  sidor 

omgifven  af  hälleflinta.  Uti  vissa  lager  är  den 

i  så  hög  grad  impregnerad  icke  allenast  med  horn- 
blende,  utan  äfven  med  jernoxidoxidul,  att  en 

verklig  jernmalm  deraf  uppkommit.  Utom  det 
s.  k.  Botenhällsberget,  söder  invid  grufvorne  af 
samma  namn,  innehåller  nästan  hela  sträckan  sö- 

der ut  förbi  Ströms  och  Skebo  skärpningar  ned 
till  Högbergs  och  Myrgru  fvorne,  att  döm  ma  af  de 

i  dagen  synliga  förhållanderna,  en  sådan  malm- 
fyndighet. Denna  borde  sålunda  redan  långt  för 

detta  hafva  gifvit  anledning  till  några  mera  alf- 
varliga grufveföisök,  än  de  få  här  anlagde,  af 

h vilka  Botenhällsgrufvorne  äro  de  enda,  som  nått 

något  mera  betydligt'  djup,  såvida  icke  den  halt 
af  svafvelkis,  utaf  hvilken  fyndigheten  både  i 

dagen  och  på  fortfarande  djup  visat  sig  förore- 
nad, varit  en  oisak  alt  uppmärksamheten  i  stället 

riktats  på  de  rika  tillgångar  af  godartad  malm, 
som  fältet  för  öfrigt  hittills  kunnat  erbjuda.  Bland 

kalklagrtn  utmärker  sig  här  det,  uti  hvilket  Kungs- 
och  Bondgrufvornes  malmfyndighet  ligger,  ocii  som 

åt  söder  möjligen  sammanhänger  med  Mellanfäl- 
tets  kalklager,  men  åt  norr  småningom  afsmalnar 

och  utkilar  fram  mot  Rochettesgrufvan.  Ett  an- 
nat kalklager  återfnines  vid  Myrgrufvan,  hvarifrån 

det  fortsätter  mot  söder  på  östra  sidan  om  Back- 
skärpningen och  Öhnsgi  ufvorne.  Vester  om  Ströms 

och  Skebo  skärpningar  mellan  Österby  Försök  och 

Högbergsgrufvan,  på  ömse  sidor  om  Backskärpnin- 
gen och  Öhnsgrnfvan,  samt  på  östra  sidan  om 

Österb}',  Löfsta  och  Myrgrufvorne  fiamstiyka  mer och 
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och  mindre  mäktiga  lager  af  hälleCinta,  bland 

hvilka  det  sistnämnda  lagret  bildar  en  något  be- 

tj^diigare  höjd  än  vanligt,  öfverst  pä  h vilken  fäl- 
tets allmänna  afvägningspunkt  har  sitt  läge. 
En  närmare  granskning  af  dessa  lager  utaf 

hälleflinta,  kaiksten  eller  chlorit  tillkännagifver, 
att  de  olika  lagren,  i  synnerhet  då  de  äga  någon 

större  utsträckning  eller  mäktighet,  äro  i  mer  el- 
ler mindre  grad  genomdragne  med  smärre  lager 

eller  ränder  af  de  båda  andra  arterna.  Dessa  små 

lager  eller  ränder,  som  alltid  gå  parallelt  med  la- 

gerstrykningen, hafva  dock  i  sig  sjelfva  en  obe- 
tydlig utsträckning  på  längden,  och  vanligen  fort- 

sätta de  endast  några  famnar,  ofta  mycket  min- 
dre, och  afsmalna  kilformigt  mot  ändarne.  Stun- 
dom äro  flera  sådane  lager  rätlinigt  grupperade 

det  ena  efter  det  andra,  och  stundom  åter  äro 

de  körlelformigt  sammandragne  samt  i  sådant  fall 

dessa  körtlar  dels  rätlinigt  grupperade  efter  hvar- 
andra,   dels   ulan    nåsron  viss  oidnins:  utströdda. ■'po 
Såsom  exempel  på  alla  dessa  olika  förekomstsätt 
må  följande  fall  blott  anföias.  Det  i  Koxulberget, 
Öster  om  Machinsgrufvan,  uppsättande  mäktiga 
kalklagret  är  i  ymnighet  genomdraget  med  smärre 
en  eller  annan  famn  långa  lager  eller  ränder  af 
dels  chlorit  och  dels  hälleflinta.  Det  kalklager, 

som  framstryker  söder  ut  från  Myrgru f van,  mel- 
lan land  vägen  och  Backskärpningen,  hyser  flera 

rätlinigt  på  h varandra  följande  smalare  ränder 
eller  linsformiga  körtlar  af  chlorit,  likasom  det 
hälleflintlager,  som  bildar  berghöjden  öster  om 

Myr-  och  Österbygrufvorne  innehåller  dylika  dels 
af  kalk  och  dels  af  chlorit^ 

Men  utom  denna  både  i  stort  och  smått  mång- 
faldigt förnyade  lagervexling  mellan  de  särskildta 

K,  V.  Å.  Handl.  1850.  2 
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arterna,  hvarigenom  deras  nära  samband  sinsemel- 

lan nogsamt  antydes,  äger  ofta  en  sa  intim  före- 
ning eller  blandning  dememellan  rum,  att  jag  så 

må  säga  till  deras  inie  njassa,  att  detta  samband 

deiutaf  ännu  ytterligare  påpekas.  Det  är  hufvud- 
sakligen  chloriten,  som  dervid  spelar  en  vigtig 
rol.  Detta  mineral  saknas  nemligen  sällan  i  någon 
af  de  andra  bergai  terna,  hvilka  i  hö2;re  eller  lägre 

grad  äro  deraf  genomdränkta.  En  närmare  skil- 
dring af  hvar  och  en  ntaf  dessa  bergarter  särskildt 

torde  klaraie  belysa  dessa  nu  antydda  förhål- 
landen. 

Undei'  benämningen  Gröna  eller  Fetgröna  är 
här  vid  Dannemora  en  bergart  bekant,  som.  består 

af  en  tätskifFrig  eller  skiippig,  mera  sällan  bladig, 

för  känseln  något  fet  och  hal,   massa  af  oren  se- 

ladongrön  fäig.    Den  smälter  för  blåsröret  teiidi- 
gen    lätt   och  stilla   till  en  svart  glänsande  kula, 

som    stunduni    dragés   af  magneten  och  den  de- 
komponeras    med  lätthet  af  varm  saltsyra  under 
afskiljande  af  en  flockig  kiseljord.    Denna  bergart 

är  chlorit  eller  eld  or  it. skiffer.    Den  är  genomdragen 
af   flera    i  olika  riktningar  löpande  lossnor,  som 

äro   beklädda   med   en    fett-  eller  vax-g länsande 
hinna,  och  af  hvilka  de  flesta   under  en  mer  el- 

ler mindre  spetsig  vinkel  afskäia  stryknings-  eller 
skifFringslinien.    Sällan  är  dock  denna  chlorit  all- 

deles   ren    och   fri  från  främmande  inblandning, 
utan    \anlisen    mer    och   mindre  intimt  blandad 

med  granat  och  hornblende,  hvilka  någongång  också 
träffas  utsöndrade  i  särskildta  kristalliniska  partier. 
Graniten  förekommer  icke  sällan  utbildad  i  rhom- 

boidaldodecaedriska,  porfyrlikt  inströdda  kt  islaller. 
Merendels  äro  dock  dessa  ämnen  så  intimt  sam- 

manväxte i  och  med  den  chloritiska  grundmassan, 

alt    denne   åtminstone    vid    första  ögonkastet  ser 
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helt  homogen  och  hkaitad  ut.  Men  genom  att  i 
sådant  fail  låta  koncentrerad  saltsyra,  varin  eller 

kall,  inverka  på  stenen  i  helt  stycke,  öfvertygar 
man  sig  lätt  om  frånvaron  eller  närvaron  af  den 
ena  eller  andra  af  dessa  främmande  inblandnin- 

gar. Genom  delta  behandlingssätt  utlöses  nemli- 
gen  jernhallen  och  en  del  af  de  andra  baserna 
ur  den  chioritiska  gnindmassan,  hviiken  alltefter 
längre  eller  kortare  tids  inverkan  af  syran  i  köld 
eller  värme,  återstår  med  en  mer  eller  mindre 

rent  hvit  perlemorglän^ande  färg,  under  det  att 
de  andra  främmande  mineralierna,  som  af  syran 
alldeles  icke  eller  endast  obetydligt  blifvit  an- 

gripna, efteråt  så  myckel  tydligare  framträda  samt 
kunna  då  lälteligen  igenkännas  och  bestämmas. 

Någongång  förekomma  också  smärre  qvarzkorn  af 
rolFrÖs  eller  hampfrös  storlek  porfyrlikt  inströdda 

i  en  sådan  chioritisk  grundmassa,  hviiken  dä  äf- 
ven  brukar  vara  mer  eller  mindre  intimt  blandad 

med  qvarz  och  följaktligen  hårdare  än  vanligt. 
Vid  första  ögonkastet  har  denna  varietet  en  stor 
likhet  med  en  mörk  hälleflinta,  men  dess  rätta 

natur  ådagalägges  snart  genom  ofvan  anförde  be- 
handling med  syra.  De  renare  chioritvarieteterna 

förlora  i  glödgning  något  öfver  10  procent  vat- 
ten, men  alltefter  som  mängden  af  de  andra  här 

ofvan  nämnda  inblandade  ämnena  ökas,  minskas 

glödgningsförlusten,  som  i  sådant  fall  kan  nedgå 

till  och  med  ända  till  1^  procent.  Egentliga  vig- 
ten,  som  hos  den  rena  cliloriten  ligger  mellan  2,77 

och  2,92,  stiger  hos  de  orena  varieteterna  ända  till 
3,00  k  3,5. 

Sedan  på  en  mängd  insamlade  prof  åtskilliga 

förutgående  försök,  bland  hvilka  giödgningsförlu- 
stens  bestämmande  tycktes  böra  gifva  ett  både 

säkert  och  beqvämt  utslag,  blifvit  gjorde,  för  att  på 
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förhand  någorlunda  utröna,  hvilka  varicteter  kunde 

vara  så  rena,  alt  de  förtjente  att  till  samman- 
sättningen kemiskt  undersökas,  utvaldes  dertill 

tvänne  de  renaste,  hvilka  gåfvo  den  högsta  glödg- 
ningsforlusten. 

Den  ena  varieteten,  som  i  form  af  smalare 

ränder  eller  på  längden  utdragne  smärre  körtlar 
förekommer  i  det  kalklager,  som  sträcker  sig  frän 

Myrgrufvan  söder  ut  på  östra  sidan  om  Back- 
skärpningen och  Öhnsgrufvoriia,  visade  följande 

sammansättning*): 
K  i  sel  jord    .  .  .  27,83    14,45 

8,25 Lerjord    ....  14,23  6,65] 
Jeriioxid  ....    5,34  1,60 1 
Jernoxidul .  .  .  22,53  4,989 

Talkjord  ....  15,42  6,057 
Manganoxidul  .    3,21  0,718)  11,89 
Kali   0,36  0,061 

Na  tron   0,27  0,068 

Kalkjord  ....  spår 
Vatten  10,i9  9,04 
Olöst    0,81 

100,19. 

Den  andra  varieteten  är  tagen  ibland  varpet 
vid  den  numera  ödelagde  Österbygrufvan  och  har 

på  100  delar  gifvit: 

Kiseljord  ....  27,89    14,49  ♦ 
Lerjord    ....  14,30  6,68 1       <^  _ 
Jernoxid  ....    5,96  1,78)  ' 

Transp.  48,i5 

*)  Halten  af  jernoxid  söktes  ocli  bestfimdes  medelst  sär- 
skild analys,  under  iakttagande  af  vanliga  försiglig- 

lietsniåtf,  på  det  af  FrcHS  angifne  sättet^  genom  fäll- 
ning med  kolsyrad  baryt  etc.  etc.,  sedan  mineralet 

förut  blifvit  sönderdeladt  genom  digestion  med  salt- 
syra i  en  täppt  och  med  kolsyregas  fvlld  flaska. 
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Tiaiisp.  48,15 
Jernoxidul  .  .  .  21,21 

Talk  jord  ....  14,42 
Maiiganoxidul  .  5,43 

Kalkjord  ....  0,43 
Kali   0,17 
Na  t  ron  .....  0,23 
Vatten   10,30 

100,34. 

Dessa  båda  analyser  bekräfta  h varandra  full- 
komligt och  öfverensslänima  också  i  det  närmaste 

rned  v.  Kobells  och  Varrentrapps  undersökningar 

på  chioriten  från  Zillerthal,  Rauris  och  St.  Gott- 
hard. Om  man  med  R  betecknar  lerjorden  och 

jernoxiden  och  med  r  jernoxidulen  och  de  andra 

enatomige  baserna,  så  kunna  de  relativa  syre- 
qvantileterna  hos  de  särskildta  beståndsdelarne 

Si:R:r:H  uttryckas  genom  förhållandet  15:9: 12:9. 
Häraf  kan  följande  mineralogiska  formel  härledas, 

rS^+3RS+3rAq  som,  transformerad  till  kemisk  blif- 
ver  i^S^+3RSi+9rÖ. 

Den  på  malmfältet  förekommande  hälleflintan 
företer  såväl  till  textur  som  färg  en  snart  sagdt 

oräknelig  mängd  af  förändringar,  som  dels  i  sär- 
skildta lager  eller  ränder  omvexla,  dels  också  utan 

någon  bestämd  ordning  träffas  om  hvarandra  blan- 
dade, h varvid  då  likväl  vanligen  en  viss  öfver- 

gång  eller  sammansmältning  de  olika  arterna  emel- 
lan äoer  rum.  En  allmän  besk rifnins:  öfver  denna 

bergart  är  visserligen  förut  (sid.  8  — 11)  lemnad,  då 
också  dess  nära  slägtskap  eller  samband  antyddes 

ä  ena  sidan  med  gneiss,  å  den  andra  med  gra- 
nit: dock  torde  det  nu  tillåtas  mig  att,  i  sam- 

mauhang   med   några   tillägg  fiamkallade  af  flera 

4,706" 

5,6641 

1,2161 

0,1211 0,0281 

0,058; 

11,79 

9,15 
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för  nialmfället  etjendomlio;a  vaiieteLer,  i  största 
korthet  uti  minnet  återkalla  livad  då  sades. 

Den  bergart,  h vilken  vi  här  i  Sverie^e  känna 

under  benämningen  häUeflinta,  utgöres  af  en  syn- 
bart likartad  grundmassa  af  finkornig  eller  tät 

textur  och  af  mvcket  olika  färs:.  Denna  crcynd- 
massa  består  af  en  mer  och^  mindre  intim,  fin- 

kornig eller  tät,  blandning  af  efter  all  sannolikhet 
samma  beståndsdelar,  som  uti  2:raniten  eller  ̂ neis- 
sen  hvar  för  sig  äro  särskildt  utkristalliserade. 

Att  så  verkligen  föi  håller  sig  antydes  såväl  af  ke- 
miska analvsen,  som  af  det  i  s^eoijDostiskt  hänse- 

ende  ögonskenliga  samband,  som  mellan  dessa 
beroai  ter  ofta  ä^er  rum,  äfvensom  af  den  i  denna 

grund  massa  stundom  förekommande  porfvrlika  ut- 
söndring af  qvarz  eller  fältspaf,  mera  sällan  af 

glimmer.  Relativa  mängden  af  dessa  i  hälleflin- 
tan inoående  beståndsdelar  kan  natu]ii2:tvis  variera 

i  oändlighet  och  deraf  uppkomma  nu  dessa  ota- 
liga färoförändrinoar,  som  bersjarten  företer;  dock 

tyckes  glimmern  i  allmänhet  härvid  spela  en 
underordnad  rol  och  vanligtvis  taga  en  linga  del 
i  bergartens  sam n)ansättning.  Men  jemte  dessa 
nu  nämnde  beståndsdelar  tillkomma  stundom  äf- 

ven  tvänne  andra,  hvilka  i  synnerhet  och  nästan 

uteslutande  äro  egna  for  den  j)å  mahnfältet  rå- 
dande hälleflintan.  Dessa  äro  netnligen  chlorit 

och  hornblende.  Af  dessa  båda  mineralier,  genom 

h vilkas  närvaro  hälleQintans  mörka  färg  betingas, 
synes  horiiblendet  hufvudsakliqen  hålla  sis:  inom 

de  korniga  vai  ieteterna,  uti  hvilka  det  såsom  helt 

«må  kristalliniska  punktei-  förekommer  in  växt,  un- 
der det  a't  chloriten  ingår  såväl  i  de  korniga  som 

(le  täta  artförändringarne,  i  allmänhet  temligen 
likformiizt  fördeladt  i  bergartens  hela  massa,  men 
stundom    uti    de   täta  varietclerna  så  intimt  deri 
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iiidriiiikl,  alt  man  endast  genom  den  mörka  fär- 

gen kan  per  analogiam  sluta  sig  till  en  sådan 
inblandning. 

För  att  likväl  genom  kemisk  undersökning  få 

frågan  omedelbart  utredd,  gjordes  åtskilliga  ana- 
lyser dels  på  täta,  dels  pa  kon  ii  ga  hälleflintor, 

och  11  varvid  chloritens  egenskap,  att  af  sjror  låta 
lätt  dekomponera  sig,  kom  väl  till  pass.  Sålunda 

utgjordes  den  i  saltsyra  lösliga  beståndsdelen  i  en 
mörk,  något  skiffrig,  hälleflintvarietet  från  Löfsta- 
grufvan  på  Norra  fältet  uppå  100  delar  al 

Kiseljord    ......  25,55 
Lerjord   18,22 
Jernoxid       .....  5,96 
Jernoxidul  27,43 

Talk  jord  10,88 

Manganoxidul  .  .  ,  .  0,49 
Kalk  jord  .......  spår 
Vatten   9,54 
Alkali  och  forlust    .  1,93 

100,00. 

Detta  resultat  skiljer  sig  icke  så  mycket  från 

de  här  förut  å  sid.  20  anföide  analyserna  och  be- 
kräftar således  chloritens  ingående  uti  hälleflintan. 

Ehuru  äfvenledes  analyserna  å  de  mörka  korniga 
varieteterna  tydligen  ådagalägga,  att  den  färgande 
beståndsdelen  till  en  del  är  chlorit,  så  tillkänna- 

gifva  de  dock  genom  den  höga  kalkjordsprocen- 
ten,  att  äfven  hornblende  här  ingår,  hvaraf  en 

stor  del  blilvit  under  bergartens  digerering  med 

saltsyra  sönderdelad,  hvarföre  det  icke  torde  vara 
skäl,  att  desamma  här  anföra. 

1  stället  anhåller  jag  att,  såsom  ett  bidrag 

till  denna  bergarts  kännedom  i  allmänhet,  fä  med- 
dela tvänne  undersökningar  på  hällefiinta  här  I  i  ån 
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fallet.  Deii  ena  är  fian  Mellanfältet  och  Jungfru- 
j^rufvan  och  den  andra  från  Löfslagrufyan  på 
Norra  fältet.  Den  sednare  analysen  har  omfattat 
den  delen  af  hällefli ni  massan,  som  återstod  sedan 

chlorilen  genom  saltsyra  hlifvit  sönderdelad  och 

den  der  vid  iitskiljda  kiseljorden  derpA  genom  kok- 
ning med  kolsyi  adt  na  t  ron  aflägsnad.  Det  då 

återstående  pulvret  hihehöll  sig  efter  glödgning 

fullkomligt  hvilt,  till  ett  tecken  att  intet  horn- 
blende  der  var  inhiandadt.  Den  förra  varietelen 

från  Jungfrugrufvan  inne4iöll  h varken  chlorit  eller 

hornblende.  Analyserna  gåfvo  på  100  delar  föl- 
jande resultat: 

Löfs  tag  r. J  Li  n  g  r  1  u  g  r. 

K  i  sel  jord  . .  .  81,24 76,15 

Lerjord  .  . .   .  9,78 13,46 

Jernoxid  . .  .  0,64 1,90 
Kalkjord  . .  .  0,78 0,43 

Tal  k  jord  . 0,21 

1,52^ 

Kali 3,51 
Nalron  .  . .  .  3,10 

2,84. 
Då  de  särskildta  färgvarieteterna  af  den  täta 

hälleflintan  omvexla  med  hvarandra  i  smalaie 

ränder  eller  stiimmor  af  endast  några  liniers  till 

några  tums  tjocklek,  uppkommer  den  artförändring, 

som  här  af  gammalt  är  känd  under  namnet  ran- 
dig hälleflinta.  Den  förekom cner  endast  laq:ervis 

uti  kalk  och  är  hufvndsakligen  funnen  på  Mellan- 
fältet, der  den  ännu  kan  ses  såsom  ett  famns 

mäktigt  lager  på  veslra  dagklyften  undei'  Ribbings 
och  Skarn  vindarne,  och  äfven  genom  åtskilliga 

af  de  i  veslra  väggen  på  större  djup  anlagde  or- 
ter eller  s.  k.  Inslag  är  uppdagad.  Men  den  är 

äfven  anträOad  på  de  båda  andra  fälten,  Histän 
der  af  mindre  betydenhet,  1.  ex.  på  Norra  laltet 
invid    Bondgiufvans  östra   vägg  vid  omkring  60 
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famnars  afvägning  och  pA  Södia  Cället  i  Södra 

Siltbergsgrnfvan  uli  orlerna  INedre  SkatI kamma- 
ren, Prägfln  och  IMyntet.  Genom  alt  behandla 

bergarten  i  helt  stycke  med  nägon  utspädd  syra 

öfverlygar  man  sig  lätt,  att  icke  alla  af  de  i  vex- 
linj^en  deltagande  små  rändeina  alltid  innehålla 

hälleflinta,  utan  att  somlige  af  dem  stundom  äf- 
ven  bestå  af  en  hvit,  nära  tät  kalksten.  Men  denna 

kalksten  är  icke  ren,  ulan  i  högie  eller  lägre  grad 

impregnerad  med  hälleflinta,  hvilken,  sedan  all 
kalkhalten  är  utlöst,  återstår  antingen  såsom  ett 

sammanhängande  cellulöst  skelett,  eller  såsom  ett 

kornigt  pulver  löst  liggande  på  botten. 
Den  på  malmfältet  förekommande  kalkstenen, 

der  känd  under  benämningen  Gråkalk  eller  också 

mörk  jernhindig  kalk,  är  till  färgen  mer  och  min- 
dre mörkgrå,  stundom  gående  till  svart  och  af 

en  finkornig  eller  grofkornig,  ofta  till  och  med 
skiffri^  textur.  Den  är  alltid  i  mer  eller  mindre 

grad  impregrerad  än  med  chloiit  och  än  med  ett 
strålstenslikt  hornblende.  Dessa  båda  mineralier 

äro  nemligen  dels  likformigt  fördelade  uti  ocli 
genom  hela  massan,  dels  förekomma  de  också 

gruppvis  inströdda  här  och  der.  eller  också  ge- 
nomdraga de  kalkstenen  såsom  smalare  ränder 

eller  strimmor,  fortlöpande  parallelt  med  lager- 

strykningen. Dessutom  och  i  synnerhet  i  närhe- 
ten af  eller  invid  malmlagren  eller  malmkört- 

larne  är  kalkstenens  grundmassa  i  mer  eller  min- 
dre grad  genomdränkt  med  små  korn  och  gnistor 

af  jernmalm,  hvilken  inbiandning  aftagei-,  ju  mera 
man  aflägsnar  sig  från  malmens  hängande  eller 

liggande.  Malmfyndigheten  är  sålunda  vanligtvis 
icke  skarpt  begränsad,  utan  är,  hvad  man  säger, 
anväxt  med  den  angränsande  gångarten.  Naslan 
hela    östra  dagklyften    af  Mellanfältet  utefter  de 
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sammanbrutne  dagöppningarne  beslår  af  en  lät- 
skifiVig,  än  ljusare  än  mörkare  grå,  kalksten,  hvars 

lager  falla  circa  15° — 20°  från  lodlinien  mot  ve- 
ster.  SkifFriglieten  betingas  neniligen  här  af  en 

större  niänfjd  af  clilorit,  än  i  de  rent  korniga 
massformiga  varieteterna.  Utosii  det  att  sjelfva 
grund  massan  är  i  hög  grad  genomdra  nk  t  med 
chlorit  och  strålsten  samt  impregnerad  med  små 

korn  af  jernmalm  *),  har  nemligen  chloriten  ut- 
söndrat sis:  i  tält  invid  hvarandra  lioorande  sam- a  CO 

manhängande  helt  tunna  skifvor,  som  orubbadt 

och  ulan  förändring  genomdraga  hela  bergarten, 
hvarioenom  densiimma  både  i  stort  och  smått  er- o 

håller  en  viss  skilFrighet.  Denna  inblandning  uti 
kalkstenen  är  här  af  ett  ganska  menligt  inflytande 

på  grufvebyggnadens  bestånd,  emedan  den  fuk- 
tighet och  det  dagvatten,  som  om  hösten  tager 

sig  väg  och  nedsipprar  företrädesvis  mellan  dessa 

skifvor,  genom  sin  öfvergång  till  is  under  vin- 
lern,  utvidgar  och  åtskiljer  desamma,  h varigenom 
bers^arlens  inre  sammanhans:  småningom  förmin- 

skas  eller  upphäfves  och  styrkan  hos  de  i  sig 

sjelfva  nog  höga  och  farliga  gr ufve väggarne  vL- 
terligare  försvagas.  Följderna  häraf  hafva  tyvärr 
också  icke  dröjt  att  uppenbara  sig  genom  de  flera 

mer  och  mindre  betydliga  ras,  som  åtskillige  gån- 
ger från  denna  vägg  här  inträffat. 

Men  utom  genom  dessa  nu  nänuide  inbland- 
ningar karakteriseras  den  vid  Dannemora  före- 

kommande möika  kalkstenen  äfven  genom  närva- 
ron af  ett  kolhalligt  ämne.  Men  detta  är  så  tint 

fördelad  t  och  vanligen  i  så  ringa  mängd  närva- 
rande, att  det  icke  n)ed  blotta  ögat  är  skönjbart, 

*)^DL'n  kallas  dcrloie  har  vid  Dannemora  ock>å  jern- 
bindig"  kalk. 
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och  ulan  särskiidt  anställda  j)rof  skulle  undgå 

uj)pniärksaiijlieten.  Man  öfvertygar  sig  dock  lät- 
leligeii  om  närvaron  deraf  genom  följande  (örfa- 
ringssätt.  Återstoden  efter  kalkstenens  behandling 

med  utspädd  saltsyra  pnlveriseras  finare  och  di- 
gereras en  längre  tid  med  något  mindre  utspädd 

syra,  för  att  upplösa  möjligen  q  var  va  rande  kol- 

syrad  kalk,  hvarefter  pulvret  upphettas  till  glödg- 
ning  samt  rent  syrgas  ledes  deröfver  och  uppfån- 

gas i  kalkvatten,  h vilket  deraf  grumlas.  Flera 
sådana  prof  på  olika  kalkstensvarieteter  från  de 
olika  fälten,  både  ofvan  och  under  dag,  hafva  alla 
utfallit  med  samma  resultat.  Men  ehuru  således 

genom  dessa  försök  den  öfvertygelsen  blifvit  stad- 
gad, att  ett  kolhaltigt  ämne  förekommer  såsom 

en  konstant  inblandning  uti  den  möika  jernbin- 
diga  kalkstenen  här  vid  Dannemora,  hafva  likväl 

tyvärr  dess  fina  fördelning  och  ringa  qvantitet 
icke  tillåtit  ett  närmare  och  säkrare  bestämmande 

af  detta  kolhaltiga  ämnes  rätta  nalur.  Då  nu, 

såsom  vi  straxt  längie  fram  få  se,  uti  de  kalk- 
spatsgångar,  som  genomskära  malmlagren  icke  så 
sällan  förekommer  dels  bergbeck  dels  också  ett 

stenkolslikt  kol,  så  låg  den  föreställningen  nära, 
att  äfven  i  sjelfva  den  omgifvande  kalkstenen  ett 

dylikt  kolhaltigt  ämne  förefunnes.  Men  både  berg- 
becket  och  det  stenkolslika  kolet,  underkastade 

torr  destillation,  afsätta  i  retorthalsen  gulbruna 

droppar  af  en  flygtig  vidbränd  olja,  hvilket  der- 
emot  icke  är  händelsen,  då  den  nyssnämnde  åter- 

stoden efter  kalkstenens  behandling  med  utspädd 
syra  underkastas  samma  behandlingssätt.  Då  man 

nu  derjemte  påminner  sig,  att  fjäll  af  grafit  i 
större  och  mindre  mäns^d  icke  så  sällan  förekom- 

ma  uti  åtskilliga  af  våra  korniga  kalkstenslager, 

torde  man  möjligen  af  dessa  förenade  omständig- 
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heter  kunna  hemla  en  sannolik  anledning  lill  den 
rönnodan,  alt  ifrågavarande  kolhaltiga  ämne  uti 
Dannemura  mörka  jernbiiidiga  kalksten  äfven  ut- 
göies  af  grafit. 

Mängden  af  alla  dessa  främmande  inbland- 

ningar varierar  naturligtvis  mycket  för  olika  punk- 

lei".  Så  har  kalkstenen  från  Myrgrufvan  uti  ett 
prof  iemnat  olöst  6,5  proc,  från  Södra  Kungs- 
grufvan  14,5  proc,  från  Stor-Rymningens  öslia 
vägg  21  proc,  och  från  Öslra  Berget  något  öfver 
36  procent. 

Sjelfva  kalkstenen  innehåller  också  icke  ren 

kolsyra d  kalkjord,  utan  utgör  en  förening  i  obe- 
stämda proportioner  af  kolsyrad  kalk  med  karbo- 

naler  af  talk  jord  samt  jern-  och  manganoxidul, 
såsom  följande  tabellaiiska  uppställning  utvisar. 
Den  ofta  lätt  betydliga  halten  af  dessa  främmande 

kaibonater,  i  förening  med  den  större  eller  min- 
dre närvaron  af  inväxla  jernmalmskorn,  har  alltid 

gjort  Dannemora  kalken  till  ett  eftersökt  beskick- 

ningsmedel, hvarpå  bland  andra  Myigrufve-  och 
Örnersgrufve-kalkerna  kunna  anföras  såsom  exempel. 

Mörkgrå  kalksten 
CaC 

iini: 
Fe  C Al  +  Si 

från 

Stor-Rymningens  Östra  vägg 75,182 15,614 4,595 4,512 
0,097 

90,6  7  2 
3,882 4,122 1,088 0,236 

53,82  1 21,212 6,472 18,436 0,059 

Södra  Kungsgrufvan  .... 81,579 
5,792 

5.7  07 6,833 
0,089 

Men  utom  denna  nu  beskrifna  mörka  (s,  k. 

jernbindiga)  kalkstenen  förekommer  här  vid  Dan- 
nemora   äfven    en   ainian    kalkslen,   som   har  en 
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finl<ornig,  stundom  nära  tät,  lextnr  ocli  en  mer 

och  mindre  rent,  hvit  fäig.  Till  sin  kemiska  sam- 
niansältning  skiljer  sig  också  denna  varietel  fiån 
den  andra  och  beslår  hulvudsakligen  endast  af 

ren  kolsjrad  kalk,  såsom  följande  undersökningar 
utvisa : 

Hvit  finkornig  kalksten CaC 
MgC MnC 

FeCi 
Äi  +  Si 

från 

99,302 
0,397 

0,049 0,068 0,184 
Wattholma  grufvan  99,491 0,184 0,157 0,035 0,133 
Skarnvindsudden  (ränder  uti 

randiga  hälleflintan)  .  . 98,394 
0,346 0,946 0,169 0,145 

Denne  hvita  kalkstenen  har  dock  en  ojem- 
förligt  mycket  mindre  utbredning  än  den  andra 
mörka  jernbindiga.  Under  det  atL  denne  sednare 
är  den  allmänt  rådande  och  den,  som  på  ömse 
sidor  närmast  omsluter  och  begränsar  de  särskilda 
malmlagren  eller  malmkörtlarne,  förekommer  den 
förra  eller  hvita  kalkstenen  endast  såsom  mindre 

obetydligare  lager,  ränder  eller  körtlar  uti  eller 
vid  sidan  af  den  mörka.  En  viss  småningom 
skeende  öfvertjåns:  de  båda  varieteterna  emellan 

är  på  flera  ställen  omisskännelig.  Härutaf  och  i 

anseende  till  den  ringa  sjelfständighet,  hvad  dess 
utbredning  beträffar,  som  denna  hvita  kalkstenen 
här  vid  Dannemora  visar,  så  vidt  som  närvarande 

undersökning  kunnat  utröna,  är  anledning  tagen, 
att  icke  med  särskild  färg  eller  namn  utmärka 
densamma  till  skillnad  från  den  mörka.  Båda 

arterna  äro  derföre  på  kartan  betecknade  med 

samma  färg.  Det  enda  fall,  då  den  hvita  kalk- 
stenen företer  någon  större  sjelfständighet  såsom 

ett  eget  lager  för  sig  af  någon  större  betydenhet 
och  fortstrykning,  är  i  Södra  fältets  Storgrulvor 
eller   s.   k.   Silfbergsgrufvorna.     Den  förekommer 



nemligen  här  i  vestra  väggarne  af  Machingrufvaii 
vid  Korgs tad en  på  100  fanmars  afvägning  (Fol. 
11)  af  Kaptensgr.  och  Djiipgr.  vid  botten  (Fol.  8 

&  10),  af  Nedre  Skatt  kam  marorten  och  af  Prä- 
gehi  uti  Södra  Silfbergsgruf van  (Fol.  8  &  10),  i 
gafveln  eller  biottet  af  orteii  Jemmerdalen  (Fol. 

10)  samt  i  vestra  dai(klyften  i  skillnaden  mel- 
lan N.  Siin)ergs  och  Watlholmagrnfvorna,  hvar- 

jerate  den  äfven  skall  finnas  någonstädes  i  vestra 
väggen  af  Wattholmagrufvan.  Försöker  man  att 
kombinera  alla  dessa  pankter  med  hvarandra,  så 
antyder  deras  läge,  att  de  alla  sannolikt  tillhöra 
ett  och  samma  lager,  som  framstryker  genom  hela 
denna  grufvestracka.  Men  på  de  flesta  af  of  van 

anförde  ställen  har  undersökningen  uppdagat  till- 
varon äfven  af  den  mörka  (jernbindiga)  kalkste- 

nen.   Båda    arternas   sammanslående  och  oremen- o 

samma  beteckningssält  torde  härigenom  ytterligare 
rätlfärtligas.  För  öfrigt  är  en  sådan  hvit  kalkstea 
här  vid  Dannemorn  endast  anträffad  på  Norra 

fältet  i  orten  Björnungen  i  Bondgrufvan  (Fol.  8) 
och  i  Werwiersgrufvans  vestra  vägg  vid  botten 
samt  i  Mellanfältet  i  broltet  af  Brahes  tvärort 

(Fol.  9),  innanför  broltet  af  Jennings  Inslag  och 

såsom  smalare  ränder  i  randiga  hällefliutan  på  ve- 
stra dagklyften. 
Äfven   uti    denna    hvita    finkorni^ra  kalksten o 

förekommer  någon  gång  chlorit  eller  hornblende 
inväKt,  men  en  mera  allmän  inblandning  är  deu 
af  hälleflinta,  som  deri  anträffas  dels  såsom  helt 

små  körtelformiga  partier,  dels  också  såsom  helt 
smala,  liuiers  tjocka,  ränder  eller  drummer.  Men 

utom  denna  för  ögat  synbara  inhlandning  af  häl- 
leflinta förekommer  äfven  sjelfva  kalkstenens  grund- 
massa så  intimt  dermed  sammanväxt,  att  man 

endast  genom  stenens  behandling  med  någon  ut- 
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spiidd  syra  kan  öfvertyga  sig  derom.  Da  å let  siar 

nemligen  vanligen  ett  mer  och  mindre  t^iotkor- 

nigt  pulver,  i  olika  prof  varieiande  mellan  5 — 
20  j)roc.  af  stenens  vigt,  och  hvilket  enli£;l  dera 
anställd  undersöknins:  utvisar  en  sammansättninor 

nara  analog  med  hälleflintans. 

Sådana  äro  nu  i  korthet  skildrade  de  berg- 
arter, som  under  en  vandring  på  malmfältet  ofvan 

dag  tilldraga  sig  uppmärksamheten.  Ordningen 
vore  nu,  att  ftån  någon  af  de  många  häst  vindarne 
hegifva  oss  ned  i  de  underjordiska  arbetsrummen, 

för  att  granska  och  beskrifva  alla  de  i  gång  va- 

rande grufvorna  med  deras  många  irrgångar*). 
Men  innan  vi  inbjuda  läsaren,  att  vara  oss  följ- 
aktig  på  denna  färd  och  för  sådant  ändamål  i 
den    nyss   på  lafven  urlaslade  malmtunnan  med 

*)  Den  bärjemle  bifogade  Djupkarlan  öTver  en  del  af 
Dannemora  Malmfält  (Tab.  III— XVI  eller  Fol.  1—14) 
är  en  till  |-dels  Markscheiderskala  reducerad  kopia 
af  den  iitaf  Markscheider  S.  G.  von  Zweigbergk  är 

1823  förfärdigade  karta,  för  bvilken  till  bufviidsak- 
lig  ̂ rnnd  legat  de  utaf  framlidne  Heri'  Bergmästaren 
Jonas  Beronius  tid  efter  annan  verkställde  mätningar. 
De  från  1823  till  näi  varande  tid,  förnämligast  af  Herr 
Carl  Beronius  utförde  mätningar,  hafva  af  bonom 
godhetsfullt  blifvit  ställde  till  min  disposition  ocb  äro 
således  äfven  på  denna  kopia  intagne.  De  utsatta 
sifFrorne  betyda  djupet  i  famnar  under  den  allmänna 
afvägningspunkten. 

De  olika  bergarternas  utsträckning  och  förhål- 
lande till  hvarandra  och  till  malmen  hafva  seder- 
mera, på  grund  af  närvarande  undeisökning,  blifvit 

så  noga  som  möjligt  utmärkte.  Till  undvikande  af 
kartans  belastning  med  för  många  fäiger  på  ett  li- 

tet utiymme,  hafva  malmpartierna  lemnats  blanka, 

men  i  stället  signerats  med  det  vanliga  jerntecknet  d^. 
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oss  anföitro  sig  åt  jerntrådlinans  bepröfvade  håll- 
fasthet, må  det  tillåtas,  att  först  meddela  en  all- 

män öfversigt  öfver  malmens  sätt  att  förekomma, 

dess  beskaffenhet  sa  lill  yltre  som  inre  egenska- 
per och  de  tillfälliga  inblandningar,  som  dei  i  ingå, 

hvarjemte  i  sammanhang  dermed  en  kort  historik 
torde  få  följa  öfver  de  förnämsta  af  malmfältets 

grufvor,  såväl  de  under  arbete,  som  de  ödelig- 
gande, beträffande  deras  ålder,  de  anstalter,  som 

derstädes  i  och  för  en  rätt  grufvedrift  blifvit  tid 

efter  annan  vidtagne  och  de  olägenheter,  som  nä- 
stan ständigt  tillskyndats  gruFvorna  genom  den 

närbelägne  Grufvesjön,  m.  ni.  d. 
Det  är  förut  nämndt,  att  den  malmförande 

trakten  af  ålder  varit  indelad  i  tre  s.  k.  fält,  det 

Norra,  Södra  och  Mellanfältet,  och  att  dessa  tre 

fält  tillsammans  innefatta  omkring  80  särskildta 

grufvor  och  skärpningar,  hvilka  alla  finnas  på  den 
häijernte  bifogade  specialkartan  öfver  Malmfältet 

Tah.  II.  upptagna  och  således  nu  icke  toide  be- 
höfva  att  till  namnen  upprepas.  En  stor  del  bland 

dem  ligga  likväl  numera  öde  och  fyllda  med  vat- 
ten eller  äro,  hvad  man  här  brukar  säga,  s.  k. 

Vattgrufvor.  För  näivarande  arbetas  endast  23 

stycken,  nemligen  på  Norra  Fältet  Backskärpnin- 
gen, Södra  OJms  skärpning  och  Norra  Ohnsgrufvan, 

Sjögr.,  Hagströms  och  Glasniästaregrufvorna,  Norra 
och  Södra  Kungsgr.,  Bondgr.  och  Weriviersgrufvan; 

inom  Mellanfältet  ödesgr.,  Jordgr. ,  Stor-Bijniningen, 

Konst-Bymningen,  Hjulvindsgr. ,  Dammsgr. ,  Jung- 
frugr.  och  Ungkarlsgrufvan,  samt  på  Södra  Fältet 
Machingr.,  Djupgr.  och  Södra  Silfbergsgrufvan  samt 
Hargs  östra  Skärpning. 

En  blick  på  den  nyssnämnda  kartan  visar, 
att  de  flesta  grufvorna  ligga  gruppvis  utströdda 

på 
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på  fältet   ocli  alt  de  inom  hvai  sin  grnpp  iakt- 
taga en  viss  rätlinig  anordning   eller  med  andra 

ord,   att   fyndigheten  är  fördelad  på  flera  jemte 
ocli    efter    hvarandra    liggande    malmlager  eller 
streck,   som  dels  äro  parallela  sinsemellan,  dels 

också,   om    man   tänkte  sig  dem  vidare  fortsät- 
tande,  skulle    under    mer   eller  mindre  spetsiga 

vinklar  afskära  hvarandra.   Dessa  malmlager,  h vil- 
kas strykning,  likasom  de  omgifvande  lagrens  af 

hälleflinla,   kalksten   eller   chloritskilFer,  varierar 

mellan  N. — S.  och  N.O. — S.V.,    med  i  allmänhet 

10°— 25^   fallande  från  lodlinien  åt  Vester,  äro 
antingen  sådana,   som   under  hela  sin  fortstryk- 
ning  nästan  oförändradt  bibehålla  samma  mäktig- 

het,  eller  sådana   som  på  vissa  afstånd  kedjefor- 
migt  hopdragas  och  åter  utvidgas,  i  h vilket  sed- 
nare  fall  de  med  lika  rätt  skulle  kunna  betraktas 

såsom  aggregater  af  särskildta  linsformiga  malm- 
körtlar, som  i  en  viss  rätlinig  riktning   följa  den 

ena  på  den  andra.    Till  första  slaget  höra  t.  ex. 

de  s.  k.  Silfbergsgrufvorna  på  Södra  fältet,  Stor- 
grufvorna   på   Mellanfältet   samt  Kungs-,  Bond- 
och  Werwiersgrufvorna  på  Norra  fältet,   till  det 

sednare  slaget  kunna  bland  andra  räknas  de  fyn- 
digheter,  på   hvilka   i   Södra  fältet  å  ena  sidan 

Ängsskärpningen,    Apalgr.   m.  fl. ,    å   den  andra 
Abborn,  Rudan  ra.  fl.   samt  i  Norra  fältet  Back- 

skärpningen,  Öhnsgr.   m.  0.   skärpningar  blifvit 
arbetade. 

De  särskildta  malmlagrens  eller  malmkört- 
larnes  utsträckning  till  längd,  bredd  och  djup 
är  naturligtvis  på  ett  så  vidsträckt  fält  mycket 
olika.  Under  det  att  det  malmförande  lagret  i 

Silfbergsgrufvorna  på  en  längd  af  öfver  80  fam- 
nar intar  en  bredd  af  6 — 10  famnar,  fortsätter 

K.  V.  Ä.  Handl.  1850.  ^ 
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dereraot  Mellanfältets  malmstock  i  en  sträckning 

oafbrutet  160  famnar  ocli  uppnår  i  Stor-Rvmnin- 
gen  mellan  dess  östia  vägg  och  innersta  brottet 

af  De  Geers  Inslag  den  ovanliga  mäktioheten  af 
öfver  20  famnar.  Uli  Machins^rufvan  fortfar 

fyndigheten  ännu  på  100  famnars  djup  och  i 
Mellanfäitet  på  omkring  80  famnar,  de  största 

djup,  till  hvilka  brvLnini^arne  derstädes  hittills 
ännu  hunnit.  På  jNorra  fältet  är  Kungs-,  Bond- 

och  ̂ Verwiersgrufvornas  malmlager  hittills  uppsla- 
get på  en  längd  af  öfver  50  famnar  med  en  mäk- 

li^het  af  3 — 4  och  ännu  fortfarande  vid  nåsjra 

60  famnars  djup;  i  Sjögrufvan  och  den  dermed 
på  djupet  sammanbrutna  Hagströmsgrufvan  är 

malmlagiet  öppnad  t  till  mellan  50 — 60  famnars 
längd  på  en  bredd  af  4 — 7  famnar,  men  synes 
uti  Sjögr.  vid  något  öfver  70  famnars  djup  mvc- 
ket  h^fva  aftagit  i  fyndighet.  Detta  i  korthet 

om  de  tre  fältens  ännu  i  gång  varande  Storgruf- 
vor.  Hvad  de  öfriga  s.  k.  Strögrufvorna  angår, 

hafva  de  malmkörtlar  eller  linsformiga  malmla- 
ger, på  hvilka  de  äro  brutna,  hvaiken  till  längd, 

djup  eller  bredd  på  långt  när  den  betydenhet 
som  Storgrufvoinas.  Detta  bar  också  gjort,  att 
flertalet  af  dem  efter  en  kortare  eller  längre  tids 
brvtnins:  blifvit  öfver^ifna  och  li^j^a  ännu  öde, 
fulla  af  vatten.    Uii  nå^ra  bland  dem  har  malm- 

C; fyndigheten  likväl  varit  något  mer  beständig  på 
större  djup.  Sålunda  ödelem nades  Mvrgrufvan  på 
57,  Björkbygrufvorna  på  35,  Fischersgrufvorna 
på  33  och  Boteidiällsgrufvorna  på  45  famnars 
djup  under  afvägningspunktcn.  Utan  att  likväl 

nu  ingå  i  några  närmare  iletaljer,  må  i  förbigå- 
ende här  nämnas,  alt  äfven  många  af  de  s.  k. 

Storgrufvorna  i  fordna  tider,  då  grufbry tnings- 

konsten  ännu  vai'  mindre  ul  vecklad,  många  gån- 
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ger  varit  vexelvis  öFvergifna  och  åler  upptagna, 

af  orsak  antingen  att  hängande  och  liggande  väg- 
garne understundom  mera  närmat  sig  till  hvar- 

andra  och  sammanträngt  malmen  eller  att  malm- 
lagret blifvit  afskuret   af  mer  eller  mindre  mäk- o 

tiga  gångar  eller  s.  k.  Skolar  af  ofyndigt  berg. 
Till  närmare  utredning  af  detta  vigtiga  ämne 
återkomma  vi  snart  längre  fram. 

Vi  se  således,  att  här  äro  flera  olika  malm- 

lager, som  fortlöpande  jemte  h varandra  i  mer  el- 
ler mindre  parallela  eller  divergerande  linier,  an- 

tingen bibehålla  en  i  det  närmaste  oförminskad 

mäktighet,  utefter  hela  lagrets  längd,  såsom  hän- 
delsen är  med  de  stockformiga  lager,  uppå  h vilka 

^de  s.  k.  Storgrufvorna  äro  uppslagna,  eller  också 

här  och  der  vexelvis  hopdragas  och  åter  utvid- 

gas, h varigenom  uppkommit  dessa  mer  och  min- 
dre långsträckta  linser,  som  på  längre  eller  kor- 
tare afstånd  rätlinigt  följa  den  ena  på  den  andra 

och  tillsammans  konstituera  de,  att  jag  så  må 
säga,  radbandslika  eller  kedjeformiga  lager,  eller 

de  rätlinigt  ulströdda  och  i  vissa  grupper  förde- 
lade malmkörtlar,  på  h vilka  de  många,  numera 

nästan  alla  öfvergifna  Strögrufvorna  varit  arbe- 
tade. Likasom  dessa  sednare  äro  fördelade  i  vissa 

grupper,  så  är  också  förhållandet  med  Storgruf- 
vorna. H varje  grupp  af  dessa  sednare  tillhörer 

särskildta  stockformiga  lager,  hvilkas  strykning 
och  läge  tydligen  gifva  vid  handen,  att  något 

sammanhang  dem  emellan  icke  äger  rum.  Så- 
lunda äro  Södra  fältets  Storgrufvor  eller  de  s.  k. 

Silfbergsgrufvorna  uppslagna  på  ett  lager,  hvars 

strykning  går  i  N.N.O. — S.S.V.  med  ett  obetyd- 
ligt fallande  åt  vester.  Den  malmstock,  på  hvil- 

ken  grufvorna  å  Mellanfältet  äro  arbetade,  är 
deremot   en   helt  annan.     Närmare  100  famnar 
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längre  åt  öster  belägen,  härden  också  en  ojemn- 
förligt  slörre  mäktighet.  Den  framstryker  först  i 

IS. — S. ,  men  slår  under  sin  fortgång  mot  norr 

buk  på  sig  och  böjer  sig  åt  JV.O.:  dess  stupnings- 
vinke]  varierar  mellan  15^ — 25^  från  lodlinien 
mot  vester.  På  ISorra  fältet  tillhör  den  malm- 

fyndighet, på  h vilken  Kungs-,  Bond-  och  Wer- 
wiersgrufvorna  bearbetas,  ett  annat  lager  än  det, 

h  varpå  Sjö-,  Hagströms-  och  Fischersgrufvorna 
äro  anlagda.  Det  förra  lagrets  obetydliga  mäk- 

tighet, i  jemförelse  med  Mellan  fal  tets,  antyder 
också,  att  det  icke  gerna  kan  vara  en  fortsättning 

af  Jord-  och  Ödesgrufvornas  malmfyndighet,  isyn- 
nerhet som  båda  lagrens  strykningslinier  äfven 

bafva  en  något  olika  riktning.  1  stället  torde  ' 
ett  sådant  samband  efter  all  sannolikhet  äga  rum 

med  den  malmfyndigbet,  på  h vilken  Sandels-  och 
Risellsorterna  samt  Örnersgrufvan  äro  brutna,  och 
h vilken,  såsom  vi  framdeles  få  se,  tillhör  ett 

med  den  stora  malmstocken  å  Mellanfältet  paral- 
lelt  mindre  malmlager. 

Ehuru,   efter  hvad  längre  fram  kommer  att 

synas,    anledning  icke  saknas  till  den  förmodan, 

att  uti  flera  af  de  respectiva  lagren  .malmfyndig- 
hetens gräns   mot  ändarne  om  icke  redan,  dock 

i    det    närmaste,   är   uppnådd,    förefinnas  likväl 

omständigheter,  som  antyda,   att  vissa  af  de  re- 
dan  bekanta    lagren    möjligtvis   kunna   hafva  en 

större   utsträckning  i   fält,   än  man  hittills  före- 
ställt sig.    Sålunda  utvisar  kompassens  förhållande  rf 

längsefter  den  varpbetäckte  sjöstranden  norr  om 

Geschworner-bostället,   en  möjlig  närvaro  af  nå- 
gon malnitillgång    på  vestra  sidan  om  IMellanfäl- 

lets  Storgrufvor,   så  vida  icke  denna  kompassens  |t| 
afFektion    skulle  härröra  från  det  nära  grannska-  , 
pet    med   dessa   sednare.     Skulle   deremot  detta 
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icke  vara  händelsen,  sä  kunde  man  här  hafva 

ett  raalmlager,  som  vore  parallelt  med  Storgruf- 
vornas  och  som  sålunda  af  läget  alt  dömma, 

kunde  vara  en  fortsättning  af  Silfbergsgriifvornas. 

—  Vid  en  jordrjmning  redan  på  172()-lalet 
straxt  norr  om  Ödesgrufvan  i  afsigt  att  dermed 

taga  igen  Storgru fvelagret  i  dess  fortsättning  norr 
ut,  påträffades  visserligeii  fast  malmföiande  klyft, 

men  arbetet  måste  för  vat lentillopp  från  den  när- 
belägna GruFvesjön  öfvergifvas.  Varp  och  jord 

till  flera  alnars  djup  göra  nn  detta  slälle,  bekant 

under  namnet  Dalkarlsgropen,  otillgängligt.  I  sed- 
nare  åren,  vid  gräfningen  af  en  vattengraf,  straxt 
vester  om  Bondgrufvan,  påträffades  äfvenledes 
fast  häll,  som  var  malmförande.  Sannolikheten 

af  Jord-  och  Ödesgru fve-lagrets  vidare  fortsättning 
norr  ut  på  sidan  om  Kungs-  och  Werwiersgruf- 
vorna  torde  genom  dessa  omständigheter  vara 

tillräckligt  påpekad,  för  att  förtjena  att  med  all 
uppmärksamhet  ihågkommas.  Grufvesjöns  nära 
belägenhet  har  dock  hittills  förhindrat,  och  torde 
äfven  framdeles  komma  att  länge  förhindra  de 

försök,  som  kunde  bidraga  till  dessa  frågors 
lösning. 

1  sammanhans:  härmed  torde  böra  omnäm- 

nas  det  starka  kompassdrag,  som  äger  rum  syd- 
ost om  malmfältet,  straxt  norr  invid  allmänna 

landsvägen  till  .Österby  bruk  och  vid  foten  af 

den  lilla  bergsträckning,  der  grufvorna  äro  be- 
lägna. Någon  jord  rym  ning  har  här  ännu  icke 

ifrågakomrait,  och  stället  är  också  besvärad  t  af 

vattensjuka,  såsom  beläget  i  gränsen  mot  den  låg- 
ländla  sumpiga  ängstrakt,  som  sliäcker  sig  mel- 

lan Films-  och  Dannemora-sjöarne  och  fortfar 
från  grufvehöjden  Öster  ut  nästan  ända  fram  mot 
Österby. 
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Såsom  redan  förut  blifvit  nämndt,  inneslu- 

tas de  malmförande  lagren  på  de  allraflesla  stäl- 
len af  en  egen  mörkgrå  kornig  kalksten,  med 

Il  vilken  sjelfva  malmen  vanligen  är  an  vuxen, 

utan  att  vara  skiljd  derifrån  genom  något  aflos- 
sande  salband.  Stundom  förefinnes  likväl  ett  så- 

dant, ocli  består  då  alltid  af  chlorit.  På  några 

få  ställen  begränsas  malmen  på  en  ellei*  annan 
sida  omedelbart  af  bälleflinta,  då  i  sådant  fall 

en  skarp  och  tydlig  aflossning  i  hängandet  eller 

liggandet  äger  rum.  Vid  den  speciellare  grufve- 
beskrifningen  komma  alla  dessa  fall  att  närmare 
vidröras. 

Jernmalmen,  som  genom  sin  alldeles  egna 
förträffliga  beskaffenhet  vunnit  ett  verldsbekant 

anseende,  är  magnetisk  jernmalm  eller  jernoxid- 
oxidul,  af  en  hö^st  finkornis^  nästan  tät  textur 
och  af  matt  eller  endast  svagt  skimrande  glans. 

Den  är  dock  icke  uti  alla,  ja  till  och  med  icke 
uti  ett  och  samma  lager,  öfverailt  af  lika  stor 
rikhaltighet  eller  godhet,  ulan  företer  i  det  fallet 
en  mängd  artförändringar,  såväl  till  inre  som 

yttre  egenskaper,  ehuru  en  viss  egendomlig  prä- 
gel likväl  i  allmänhet  är  densamma  påtryckt. 

Genom  dess  förekommande  uti  en  gångart  af 
kalksten  är  den  också,  såsom  man  kunde  för- 

moda, mer  och  mindre  genomträngd  af  detta 

mineral.  Ehuru  uti  hängandet  och  liogandet  el- 
ler i  närheten  af  de  ofyndiga  sidoväggarna,  mäng- 

den af  denna  kalkinblandning  är  störst,  så  att 
denna  del  af  ett  malmlager  stundom  icke  lönar 

brytningskostnaden,  träffas  likväl  ofta  äfven  så- 
dan mer  och  mindre  kalkblandad  malm  såsom 

smärre  lager,  ränder  eller  körtlar,  iilan  någon 
viss  ordning  iidägrade  eller  inkastade  här  och 
der  uti   malmlagrets  öfriga   massa.    Den  i  Södra 
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fältets  Storgrufvor,  Macliinsgi'.  —  S.  Silfbeigsgr. , 
förekom inaiide  jeinmalrnen  innehåller  minst  af 

alla  en  dylik  inblandning;  den  har  derföre  en 
högre  egentlig  vigt  och  en  slörre  procenthait  än 
de  flesta  andra.  En  annan  mekaiiisk  inblandning 

i  Danneraora-malmen ,  och  sannolikt  af  en  ganska 
stor  betydenhet,  är  den  af  chlorit.  Detta  mine- 

ral förekommer  nemligen  såsom  ytterst  små  par- 
tiklar, korn  eller  flittror,  sä  intimt  inblandadt 

och  likformigt  föideladt  ibland  jernmalmens  hela 
massa,  alt  det  vanligen  icke  låler  sig  med  blotta 

ögat  utan  loupens  tillhjelp  upptäckas.  En  annan 
stundom  förekommande  inblandnins:  är  den  af 
hornblende  eller  strålsten  i  lika  så  fin,  nästan 

omärkbar  fördelning  som  chioriten,  och  om  hvars 

tillvaro  i  vissa  mahnvarieteter  man  upplyses  ge- 
nom den  mer  eller  mindre  möi  kgröna,  men  efter 

glödgning  bruna  färg,  som  återstår  sedan  malmen, 

groft  pul veriserad,  blifvit  behandlad  med  syra 
och  den  egentliga  malmhalten  derutur  utlöst. 

Stundom  förekommer  också  hornblendet,  i 

form  af  Asbest  eller  s.  k.  Berglin  utsöndradt  i 
särskildta  drummer  eller  körtlar  midt  uti  sjelfva 

jernmalmsniassan.  En  sådan  asbest  från  obekant 

ställe  här  på  fältet  har  på  100  delar  visat  föl- 
jande sammansältning: 

.  61,20 

3  1 ,80 1 

.  1,71 0,79 

8,586 
.  8,99 3,531 
.  8,46 

1 ,876 
 ' 

Manganoxidul  .  . .  2,82 0,681 

Glödgn.  förlust  . .  0,14 

32,59 

14,62 

98,62. 
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Alltefter  de  olika  förhållanden,  i  hvilka  denna 

i  hela  jernmalmsmassan  jemnt  och  inliinL  förde- 
lade inblandning  af  chlorit,  kalksten  eller  horn- 

blende  ingår,  är  dess  halt  af  jcrnoxidoxidul  na- 
turligtvis mycket  olika  och  varierar  mellan  20—60 

procent.  Vid  en  passande  blandning  af  rikare 
och  fattigare  malmer,  hvarvid  i  stort  omkring 

40  procent  metall  pläga  vinnas,  innehåller  Dan- 
nemora-malmen  således  i  sig  sjelf  en  tillräcklig 

mängd  för  en  tjenlig  slaggbildning  passande  be- 
ståndsdelar, d.  v.  s,  den  är  på  masugnen  enbart 

gående. 
Man  har  hittills  icke  utan  skäl  ansett  de  för- 

träffliga egenskaperna  hos  det  af  Dannemora-mal- 
mer  tillverkade  jernet  till  hufvudsaklig  del  bero 

af  dessa  malmers  manganhalt.  Utan  att  på  nå- 
got sätt  vilja  bestrida  en  sådan  föreställning:, 

torde  det  tillåtas  mig,  att  här  uppkasta  den  frå- 
gan, huruvida  icke  denna  godhet  äfven  till  någon 

del  kunde  härröra  från  den  talkjordshalt,  som 
finnes  i  den  med  jernmalmen  så  intimt  blandade 
chloriten  eller  de  andia  talkhaltiga  mineralier, 

som  deri  förekomma,  eller  otn  denna  godhet  be- 

ror på  närvaron  af  något  annat,  hittills  icke  upp- 
märksamraadt,  ämne.  Det  var  från  början  af 
denna  lilla  undersökning  visserligen  min  afsigt, 

att  efter  förmåga  söka  utreda  detta  vigtiga  ämne, 
för  att  här  i  elt  sammanhang  med  det  öfrisfa 

inryckas;  tiden  har  likväl  tyvärr  ännu  icke  tillå- 
tit denna  afsigts  utförande  i  dess  helhet. 
Men  ehuru  naturen  således  med  slösande 

hand  här  verkligen  synes  hafva  uppbjudit  all 
sin  förmåga,  för  att  åstadkomma  en  malm,  ur 

hvilken  ett  det  j^ppersta  jern  skulle  med  största 
lätthet  kunna  utbringas,  så  har  den  likväl  å  en 
annan  sida  här,   såsom  ofta  annars,  genom  vissa 
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ölägenheter  minskat  värdet  af  den  djibara  gåf- 
van  och  förelagt  den  menskliga  onitankan  och 

ihärdigheten  åtskilliga   svårigheter  att  öfvervinna. 
Utom  det  att  jernmalmen  icke  öfverallt  är 

lika  rik,  innehåller  den  nemligen  stundom,  fastän 

sällan,  här  och  der  främmande  på  jei  nets  godhet 

skadligt  inverkande  ämnen.  Dessa  äro  hufvud- 

sakligen  svafvelkis,  kopparkis,  zinkblende,  bly- 
glans och  arsenikkis.  Mellanfältets  malmslock  och 

isynnerhet  deribland  Jord-  och  Ödesgru fve-mal- 
raen,  är  minst  orenad  af  den  ena  eller  andra  af 

dessa  inblandningar,  och  den  auses  således  med 
rätta  innehålla  den  bästa  jernmalmen  på  hela 

fältet.  Af  de  båda  andra  fälten  hafva  vissa  gruf- 
vor  på  Norra  fältet,  såsom  Sjö-  och  Hagströms- 
grufvorna  i  alla  tider  varit  mer  och  mindre  be- 

svärade af  svafvelkisens,  någon  gång  äfven  kop- 

paikisens  närvaro,  men  de  på  Södra  fältet  befint- 
liga Storgrufvorna  derjemte  äfven  haft  sin  malm 

förorenad  af  zinkblende,  blyglans  oeh  arsenikkis. 
Dessa  orenande  ämnen  förekomma  antingen  i  form 

af  instänkta  smärre  korn  eller  gnistor,  såsom  svaf- 
vel-,  koppar-  och  arsenikkisen ,  eller  också  såsom 
större  eller  mindre  inneliggande  derba  körtlar  af 
olika,  stundom  flera  fots,  kubik-innehåll,  eller 

slutligen  såsom  egna  mer  och  mindre  långa  och 

mäktiga,  antingen  rena  eller  med  jernmalm  blan- 

dade, lager  eller  ränder  dels  wfi  sjelfva  jernmalms- 
lagret,  dels  vid  sidan  af  detsamma  invid  dess 

hängande  eller  liggande.  Vid  den  speciellare 

grufvebeskrifningen  få  vi  tillfälle  att  något  när- 
mare vidröra  detta  ämne.  I  allmänhet  skall 

svafvelkisen  hafva  förekommit  mera  ymnigt  vid 

de  olika  lagrens  utgående  i  dagen  och  denna  in- 
blandning i  olika  grufvor  fortsatt  mer  och  min- 

dre långt  på  djupet,  men  efter  hand  sniåningom 
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alldeles  eller  i  det  näriujiste  alldeles  försvunnit. 

Södra  delen  af  Silfbergsgrufvelagret  skall  derjemte 
på  symiua  säU  i  dagen  varit  till  liögre  grad  än 
på  djupet  föroienadt  af  blyglans  och  zinkblende, 
hvaroQi  också  väggarna  i  den  stiaxt  derintill  be- 

lägna få  faninar  djupa  s.  k.  Svafvelgrufvan  ännu 
bära  vittne. 

Dannemora- malmen  är  i  hög  grad  utmärkt 
genom  sin  både  i  slort  och  smått  egendomliga 

förkli/ftning.  Redan  Hausviann  har  i  sin  Skandi- 
naviska resa  anmärkt  denna  egenskap  och  deröf- 

ver  lemnat  en  träffande  beskrifning,  ur  h vilken 

jag  tillåter  mig  anföra  följande  utdrag.  "Den  har 
nemligen  en  högst  tydlig  rhomboedrisk  afsöndring. 

De  afsöndrade  styckena  uppnå  ofta  en  betydande 
mäktighet,  men  aftaga  äfven  till  stoilekeii  af  en 

tum  och  derunder.  Utom  denna  trefaldiga  sned- 
vinkliga  afsöndring,  soin  är  den  bäst  prononce- 

rade och  understundom  äfven  redan  på  afstånd 

i  anseende  till  de  öppna  klyfterna  är  igenkänne- 
1ig,  förefinnes  äfven  en  fjerde,  af  h vilken  dessa 

rhomboedriska  stycken  i  diagonal  riktning  genom- 
skäras. Om  man  nu  litet  nogare  gifver  akt  på 

de  vinklar,  under  h vilka  dessa  afsöndringar  ge- 
nomsätla  hvarandra,  skall  man  finna,  att  malm- 

lagrets struktur  i  stort  är  alldeles  konform  med 

sjelfva  malmens  struktur  i  smått,  h vilkens  ge- 
nou)gångar  äro  parallela  med  reguliera  octaederns 

planer.  Det  är  förvånande,  huru  noga  i  allmän- 
het afsöndrings-  eller  förklyftningsytornas  vinklar 

i  stort  öfverensstämma  med  dessa  genomgångars 
vinklar  i  smått.  Ett  stort  antal  på  detta  sätt 

afsöndrade  malmstycken,  med  Gonj^ometern  un- 
dersökta, hafva  alltigenom  gifvit  lutningsvinklar 

af  ungefar  109"  och  71"." 
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Dessa  afsöndrings-  eller  förklyftningsjtor  äro 
vanligen  beklädda  antingen  med  en  tunnare  eller 
tjockare  hinna  af  clilorit,  eller  med  ett  tunnare 
öfverdrag  dels  af  svafvelkis,  dels  af  en  starkt 

mangan-  och  talkhallig  kolsjrad  kalk.  Men  un- 
derstundom, fastän  sällan,  träffar  man  dock  så- 

dana ytor,  på  h vilka  sjelfva  malmen  framstår  ren 
och  blottad  samt  begåfvacl  med  en  mer  och  min- 

dre prononcerad  glasglans,  så  att  ljuset  med 
större  eller  mindre  lätthet  och  tydlighet  derifrån 
återkastas.  Till  denna  kategori  hörer  den  här 
förekommande  välbekanta  s.  k.  spegelmalmen.  Dess 

släta  speglande  ytor  måsle  hafva  uppkommit  ge- 
nom tvänne  motstående  afsöndringsplaners  gnid- 

ning  eller  nötning  emot  h varandra,  förorsakad  af 

någon  sjelfva  nrjulm lagrets  rubbning  eller  sättning, 

som  naturligtvis  lättast  skulle  yttra  sig  i  riktnin- 
gar, para  Hel  a  med  dessa  fina  lodräta  eller  nära 

lodräta  sprickor  och  ritser,  hvaraf  detsamma  till 
så  stor  mängd  är  genomdraget. 

Sjelfva  jernmalmen,  som  är  s.  k.  svartmalm 
eller  jer noxidoxidul ,  utan  något  spår  af  inblandad 

blodsten  eller  jernoxid,  är  aldra vanligast  retrak- 
torisk.  Blott  högst  sällan  och  endast  i  några 

dagskärpningar  eller  vid  malmlagrens  utgående  i 
dagen,  har  man  träffat  attraktorisk  jernmalm, 

såsom  t.  ex.  vid  N.  Silfbergsgr.,  Hagströmsgr.  och 
Södra  Enighetsgrufvan. 

Vid  flera  af  våra  mera  betydliga  grufvefält 
förekomma  malmlagren  eller  malmstockarne  ofta 

närmast  åtföljda  på  sidorna,  genomsatta  eller  af- 
skurna  af  lagerformiga  eller  ̂ ångformiga  massor 

af  någon  främmande  ofyndig  bergart,  h vilka  så- 
väl till  riktning  som  innehåll  förete  en  ganska 

stor  olikhet.  De  kunna  visserligen  stundom  tjena 

såsom  ledning  vid  grufvebrylningen ,   men  föror» 
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saka  vanligen  många  olägenheter  och  hinder  i 

arbetet.  De  äro  hos  oss  bekanta  under  den  ge- 
mensamma benämningen  Skölcw  och  bestå  af  flera 

olika  mineralier  och  bergarter,  dels  ensamna  för 

sig,  dels  blandade,  såsom  chlorit,  talk,  serpen- 
tin, späcksten,  asbest,  kalkspat,  qvarz,  hälle- 

flinta,  granit  och  trapp  m.  m.  Äfven  här  vid 

Dannemora  saknas  ingalunda  sådane  skolar.  Ehu- 
ru, efter  hvad  redan  förut  är  nämndt,  malmen 

merendels  är  anvuxen  vid  den  omgifvande  gång- 
arten (den  mörka  korniga  kalkstenen)  förekom- 

mer den  likväl  i  vissa  lager,  på  en  längre  eller 

kortare  sträckning  af  sin  strykning,  åtskiljd  från 

denna  gångart  genom  en  sköl  af  chlorit,  varie- 
rande mellan  några  turas  till  några  fots  mäktig- 

het. Men  utom  dessa  i  egentlig  mening  så  kal- 
lade skölar,  som  på  en  eller  annan  sida  åtfölja 

malmen  i  dess  strykning,  förekomma  äfven  andra 
skölar,  sum  i  stor  mängd  genomdraga  sjelfva 
malm  lagrens  inre  massa.  Dessa  sednare  skölar 
bestå  för  det  mesta  af  hälleflinta,  men  stundom 

undantagsvis  äfven  af  chlorit.  Dessa  hafva  i  all- 
mänhet en  mjcket  olika  riktning  och  läge.  Än 

framgå  de  para  Helt  med  lagerstrjkni ligen ,  än  af- 
skära  de  densamma  i  en  eller  annan  direktion 

på  tvären.  Än  intaga  de  en  stående,  än  åter 

en  liggande  eller  från  horizontal-  eller  vertikal- 
linien  mer  och  mindre  afvikande  ställning..  Mäk- 

tigheten hos  dessa  olika  skölar,  af  hvilka  vanli- 
gen de  flesta  åt  det  håll,  ditåt  de  stupa,  små- 

ningom afsmalna  och  utkila,  vexlar  från  några 
tum  ända  till  och  med  flera  famnar. 

Men  utom  dessa  nu  nämnde  efter  all  san- 

nolikhet liktidigt  eller  nära  liktidigt  med  sjelfva 
det  malndöiande  lai^ret  danade  hälleflint-  och 

chloiitskölai-,    förelinnas  derjemte  äfven  skölar  af 
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beslämdt  jngre  bildniiif]^.  Dessa  äro  nemligen 
sådane,  som  innehålla  kalkspat,  qvarz,  lera,  berg- 

kork, bergläder  och  chlorit  eller  i  upplösnings- 
tillstånd stadd  chlorit.  Längre  fram  snart  öfver- 

gående  till  dessa,  skola  vi  nu  så  länge  endast 
betrakta  de  här  förut  njss  omtalade. 

Chlorit  skolar  ne  hafva  en  oredigt  tätskiffrig  el- 
ler vresig  struktur  och  vanligen  lökgrön ,  svart- 

grön eller  mörkt  berggrön  färg.  Deras  a fsönd rings- 
ytor äro  glatta,  glänsande,  och  för  känseln  feta 

och  hala.  Deraf  det  på  stället  vedertagna  trivial- 
namnet Gröna  eller  Fetgröna.  Ehuru  de  till  sin 

hufvudmassa  bestå  af  chlorit,  är  denna  likväl 

vanligen  i  högre  eller  lägre  grad  blandad  med 
andra  främmande  mineralier,  som  antingen  med 
chloriten  ingått  en  intim  blandning  eller  i  större 

och  mindre  partier  deri  förekomma  tydligt  ut- 
söndrade. Dessa  äro  hufvudsakligen  granat,  dels 

derb,  dels  kryslalliserad,  hornblende  eller  strålsten. 
Hälleflint  skolar  ne  bestå  dels  af  kornig,  dels  af 

tät  hälleflinta.  Den  förra  eller  korniga  är  som 
vanligt  mer  eller  mindre  intimt  blandad  med 
chlorit,  äfvensom  med  något  hornblende,  den 

sednare  eller  täta,  af  liera  olika  färgförändringar, 

är  dessutom  stundom  uppfylld  med  små  drum- 
mer  eller  körtlar  af  chlorit.  Då  dessa  hälleflint- 

skölar  äga  någon  större  mäktighet,  t.  ex.  af  en 
eller  annan  famn,  äro  de  vanligen  på  båda  sidor 

närmast  åtföljde  eller  omgifne  af  en  proportions- 
vis mer  och  mindre  mäktig  chloritsköi,  som  hela 

vägen  stadigt  medföljer.  Detta  förhållande  inträf- 
far isynnerhet  med  de  liggande  eller  sväfvande 

hälleflintskölarne,  som  afskära  malmen,  och  är 

vid  brytningarne  en  god  vägledning,  emedan  er- 
farenheten dervid  flera  gånger  har  lärt,  att  då, 

under  afsänkandet  i  en  sådan  sköl,  bergarten  ha- 
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stigt  tbi ändrat  sig  fiim  hälleflinta  till  chlorit, 

iiialmförande  klyften  då  icke  heller  länge  dröjt 
att  åter  visa  sig. 

Eliiiru  vissa  stående  eller  obetydligt  fallande 

skolar  finnas,  som  alltifrån  dagen  till  70 — 80 
famnars  djup  oafbrutet  fortsatt,  så  har  man  lik- 

väl exempel  pa  andra,  som  efter  större  eller 

mindre  ihållighet  mot  djupet  upphört  eller  så- 
dane  som  först  på  större  eller  mindre  djup  in- 

kommit och  sedermera  antinsfen  oföränderligt  åt- 

följt  brytningen  eller  också  snart  utkilat  De 

liggande  eller  sväfvande  skölarne,  som,  i  anse- 
ende till  det  hinder  och  den  olägenhet  de  föror- 
sakat grufvearbetet  genom  deras  egenskap  att  af- 

skära  malmstocken  i  deras  stupning,  äro  mera 

anmärkningsvärda,  liafva  äfvenledes,  efter  rikt- 
ningen af  deras  fall-linier,  antingen  snart  utkilat 

och  försvunnit  eller  också  med  mer  och  mindre 

oförändrad  mäktighet  fortfarit  i  sin  strykning 
längre  sträckor,  så  att  de  på  detta  sätt  kunnat 
genomskära  ett  malmlager  efter  nästan  hela  dess 

längd.  Deras  stupningsvinkel  är  vanligen  10° — 15° 
från  horizontalplanet  åt  olika  väderstreck,  men 
allmännast  åt  söder  eller  åt  vester.  Vi  komma  i 

det  följande  uti  tillfälle,  att  anföra  exempel  på 
såväl  det  ena,  som  det  andra  af  dessa  fall. 

Under  fältets  första  bearbetande  blefvo  dessa 

liggande  eller  sväfvande  skölar  (eller,  såsom  de 
här  också  blifvit  benämnda,  förfnjckningar) ^  ofta 
en  orsak  till  flera  af  de  ännu  i  gång  varande 
grufvornas  ödelemnande.  Men  erfarenheten  har 
sedermera  flerfaldiga  gånger  lärt,  att  af  ven  under 

desamma  lika  rik  och  godartad  malm  varit  till- 
fmnandes  som  ofvanför.  Sålunda  har  man  på 
hvart  och  ett  af  de  tre  fälten,  under  en  och 

samma  grufvas  afsänkande,  ofta  påträffat  och  ge- 
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nomgåtl  flera  dylika  under  hvarandra  på  olika 
afslånd  ligjRande  skolar. 

Att  de  icke  allenast  genomskurit  sjelfva  malm- 
stocken,  lUan  äfven,  hvad  åtminstone  hälleflint- 

skölarne  beträilar,  den  omgifvande  ofyndiga  gång- 
arten, visar  sig  tydligen  under  nedfärden  i  flera 

af  härvarande  grufvor.  Man  finner  nemligen  då, 

vid  en  uppmärksammare  granskning,  att  grufve- 
väggarna,  som  hufvudsakligen  beslå  af  den  all- 

mänt lådande  gångarten,  den  ofta  nämnde  möika 

kalksfenen,  derjenjte  innehålla  flera,  på  olika  af- 
stånd  från  dagen  un(ler  hvarandra  liggande  ban- 

kar af  hälleflinta,  visande  sig  icke  allenast  i  hän- 

gande och  liggande  väggarna,  utan,  så  vida  gruf- 
van  är  isolerad  och  icke  med  någon  af  de  när- 

liggande sammanbruten ,  äfven  i  de  båda  andra. 

Dessa  bankar,  genomskärande  sålunda  hela  gruf- 
vans  omkrets,  äro  de  återstående  lemningarne  ef- 

ter de  fordna  skölarne  och  cjvarstå  nu  såsom 

upplysande  minnesvårdar  öfver  dessa  skolårs  verk- 
liga och  sanna  förekomstsätt. 
Huru  långt  nu  dessa  samma  skolar  fortsätta 

innanför  hängande  eller  liggande  väggen,  derom 
hafva  brytningarne  visseiligen  icke  lemnat  någon 

upplysning.  Påminner  man  sig  likväl,  att  malm- 
fältets allmänt  rådande  hälleart  utgöres  af  hälle- 

flinta, uti  hvilken  malmstockarne  med  sin  gång- 
art äro  inneslutne,  så  blir  deraf  den  föreställ- 

ningen en  naturlig  följd,  alt  dessa  hälleflintskölar 
efter  all  sannolikhet  böra  betraktas  såsom  i  olika 

riktningar  utlöpande  gängar  från  de  på  sidorna 
anstående  mera  betydliga  lagerformiga  massorna. 

Relationerna  veta  stundom  omtala,  att  ett 

"förtryckande  kalkberg"  ulskjutit  mer  eller  min- 
dre långt  från  den  ena  eller  andra  väggen  eller 

från  båda,  men  att  efter  någon  längre  eller  kor- 
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tare  tids  sprängning  malmen  åter  småningom  in- 
kommit. Denna  slags  föitryckning  eller  detta 

malmens  periodiska  af-  och  tilltagande  har  här- 
rört af  en  helt  annan  orsak,  än  den  nyss  förut 

nämnde.  Den  har  utan  tvifvel  sin  förklarings- 
grund i  den  omständigheten,  att  hängandet  eller 

liggandet  eller  också  båda  de  ofyndiga  väggarna 
närmat  sig  till  hvarandra  antingen  i  strykning 
eller  i  stupning,  d.  v.  s.  slagit  buk  på  sig  och 
såmedelst  utträngt  malmen  för  en  tid,  tills  de 
åter  afiägsnat  sig  från  hvarandra  och  malmen 
sålunda  återtas[it  sin  förra  mäktisfhet.  Den  lins- 

eller  körtelformiga  skapnad  både  i  stort  och  smått, 

som  utmärker  många  af  våra  Svenska  jernraalms- 
depoter  och,  efter  hvad  förut  är  antydt,  äfven 
för  Dannemora  icke  är  främmande,  torde  gifva 
ett  stort  och  ytterligare  stöd  åt  denna  åsigt. 

Dessa  skölar  af  chlorit  och  hälleflinta  äro 

uppenbarligen  inga  verkliga  gångar,  utan  ifyll- 
ningar  mellan  malmstockens  afsöndringsy tor  samt 
utan  tvifvel  bildade  liktidigt  eller  nära  liktidigt 
med  denna.  Ett  stöd  för  denna  åsigt,  som  eljest 

påpekas  genom  chloritens  intima  beblandning  med 
och  uti  jernmalmen,  vin  nes  ytterligare  genom 
det  förhållandet,  att  både  chloriten  och  hälleflin- 

tan stundom  träflfas  i  form  af  större  eller  mindre 

körtlar  utan  någon  ordning  inkastade  här  och 
der  uti  malmmassan,  ända  från  några  kubiktums 
till  och  med  flera  kubikalnars  storlek.  Huru  för- 

klara dessa  båda  så  olika  förekomstsätt  af  ett  och 

samma  ämne  på  ett  nöjaktigt  och  tillfredsstäl- 
lande sätt,  om  icke  genom  det  sannolika  anta- 

gandet, att  dessa  ämnen  från  första  början  fun- 
nits jemnt  och  fint  fördelade  och  blandade  ibland 

hela  lagermassan,  men  att  de  sedermera  på  samma §'»ng, 
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gång,  som  denne  antog  sin  nu  vät  ande  form,  san- 
nolikt genom  elektrokemiska  krafter  till  en  stor 

del  utsöndrade  eller  skiljde  sig  från  malmen  och 
sammandrogo  sig  till  dessa  antingen  körtelformiga 
eller  gångformiga  partier,  h vilka  vi  nu  finna  ibland 
densamma,  under  det  att  likväl  en  annan  del  af 

dessa  ämnen  qvarstannade  uti  mer  och  mindre 

intim  och  likformig  fördelning  ibland  malmpar- 
tiklarne. 

Uti  lika  nära  relalion  till  malmen  står  en 

annan  mineral-  eller  bergart,  som  här  vid  Dan- 
nemora  är  känd  under  benämningen  Bräcka,  men 
som  nästan  endast  träffas  på  Mellanfältet.  Den 

består  af  en  gulgrå,  gröngrå  eller  mörkgrå,  till 

utseendet  mer  och  mindre  homogen  massa  af  fin- 
trådig, finkornig,  sällan  nära  tät,  textur,  och  så 

hård  och  seg,  att  bergborrarne  deruti  ofta  krokna. 
Denna  grund  massa  utgöres  af  ett  aggregat  af  en 
oändlig  mängd  dels  i  alla  möjliga  riktningar  i 
och  om  hvarandra  hopväxta  fina  korta  strålar, 
dels  af  sådana  fina  strålar  eller  trådar  parallelt 
med  hvarandra  sammanväxta.  I  förra  fallet  blir 

texturen  oredigt  eller  vresigt  strålig  eller  trådig, 
på  öfvergång  till  kornig,  i  sednare  fallet  parallelt 

trådig,  närmande  sig  till  mer  eller  mindre  tät- 

skifFrig.  Stundom  ligga  smärre  grupper  af  stjern- 
eller  knippformiga  koncentriskt  tradiga  eller  strå- 

liga partier  utsöndrade  i  den  ena  eller  andra  va- 
rieteten. 

Bräckan  förekommer  dels  körtelforraigt  in- 
kastad eller  in  växt  uti  malmen  här  och  der,  och 

dels  såsom  mera  betydliga  långsträckta  lagerfor- 
miga  partier,  som  alltid  fortlöpa  parallelt  med 

sjelfva  malmlagrets  strykning  och  äfven  mot  dju- 
pet åtfölja  detsamma  i  fallandet.  Man  känner 

K  V.  A.  Handl.  1850.  4 
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hillills  endast  Ivänne  sådaiie  la^er,  båda  på  Mel- 
lanfälLet  och  l)å(Ja  i  närheten  af  östra  eller  lig- 

gande väggen.  Det  ena  bräcklagret,  på  ömse  si- 
dor af  malm  omgifvet,  har  ifrån  dagen  alUjemnt 

åtföljt  brytningaine  och  kan  ännu  ses  på  botten 
i  Jord-  och  Ödesgrufvorna  i  DeGeers  och  Grills 
pelare  på  några  och  70  famnars  djup,  samt  har 

i  dagen  åtminstone  uti  oafbruten  sträckning  fort- 
gått allt  från  Ödesgr.  till  Hjul vindsgrufvan.  Hu- 

ruvida den  uli  det  s.  k.  Jungfrugr.-schachtets 

östra  vägg  (Fol.  9)  anstående  bräckan  är  en  yt- 
terligare sydlig  fortsättning  af  detta  lager  eller 

dermed  icke  har  något  sammanhans:,  är  svårt  att 

med  säkerhet  afgöra,  emedan  brytningarne  derom 

icke  lemnat  någon  uppl3^sning  och  någon  äldre 
anteckning  derom  icke  heller  återstår.  I  dagen  är 
åtminstone  något  samband  dememellan  icke  sjailigt, 

för  så  vid  t  jordtäckning  tillåtit  iakttagelser  deröf- 
ver.  Det  andra  lagret,  som  har  sitt  läge  österom 
det  förra  och  på  sin  vestra  sida  begränsas  af  malm, 

men  på  den  östra  af  den  ofyndiga  liggande  kalk- 
stensväggen, är  ännu  synligt  såväl  på  Stor-Rym- 

ningens  östra  Dagklyft  mellan  Östra  Bergets  vind 

och  Stor-Rymnings  Dagklyfts  vind  (Fol.  2)  som 
också  djupare  ned  på  Konst-Rymningens  Nedre 
botten  och  på  det  s.  k.  Östra  Beiget  vid  DeGeers- 
bandets  östra  fäsle  (Fol.  5).  Härifrån  har  äfven 

detta  lagei',  likasom  det  förra,  vidaie  fortsatt  mot 
norr  fram  till  Ödesgru fvans  norra  ända,  men  un- 

der afsänkningen  på  djupet  blifvit  tillika  med 

malmen  nedtaget,  ända  till  några  60  famnars  af- 
vägning,  då  det  frångicks  och  qvailemnades  till 

stöd  för  östra  väggen.  Vid  den  s.  k.  Östra  Ka- 
nalen (Fol.  9)  skulle  det  ännu  kunna  synas,  så 

vida  icke  dessa  trakter  af  Mellanfältet  genom  de 
sista  rasen  i  Jord-  och  Ödes^rnfvan  numera  vore 
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för  en  längre  tid  oåtkomliga.  Mot  söder  deremot 
sträcker  sig  detta  biäcklager  icke  så  långt  som 
det  andra  vestra,  utan  synes  pä  nyss  sagde  östra 

dagklyft  (Fol.  2)  tvärt  upphöra  midt  under  Stor- 
Rymnings  Dagklyftsvinden,  och  är  sedermera  icke 

synligt  h varken  på  Damms-  eller  Jungfrugr.  dag- 
klyfter.  På  Hjul  vinds  dagklyft  midt  emot  gruf- 
vans  vestra  vind  förekommer  visserligen  en  nå- 

gra kubikfot  mäktig  körtel  af  bräcka,  men  denne 

ligger  isolerad  för  sig  och  utan  något  synligt  sam- 

manhang med  bräckiagret  på  Stor-Rymnings  dag- 
klyft. 

Genom  bräckans  lagerfor miga  eller  körtellor- 
miga  förekommande  uti  sjelfva  malmstocken,  är 
dess  grundmassa,  såsom  man  kunde  förmoda,  på 

sina  ställen  till  högre  eller  lägre  grad  impregne- 
rad med  små  korn  eller  gnistor  af  jernmalm.  Denna 

varietet  är  här  känd  under  namnet  Malmhräcka 

och  är  till  en  viss  grad  brytvärdig,  h varemot  man 

med  Gallhräcka  förstår  den  mera  genuina  oblan- 

dade artförändringen.  Derjemte  trälFas  också  stun- 
dom små  korn  af  svafvelkis  instänkta,  äfvensom 

det  någongång  vill  synas,  som  ett  något  ljusare 
färgadt  asbestartadt  mineral  också  deruti  vore 
inväfdt. 

Emedan  det  kunde  vara  af  intresse  att  lära 

känna,  huruvida  denna  massa,  som,  på  ett  det 
förnämsta  fältet,  spelar  en  så  vigtig  rol,  vore  en 

blandning  af  flera  olika  mineralier  eller  blott  ut- 
gjordes af  ett  enda,  så  underkastades  en  stor  mängd 

olika  bräck varieteter,  såväl  genom  mikroskopets 
tillhjelp,  som  genom  andra  prealabla  mekaniska 
eller  kemiska  försök,  en  noggrann  granskning, 

hvarvid  det  visade  sig,  att  den  i  Jungfrugr.-schach- 
tels  östra  vägg  förekommande  s.  k.  Gallbräckan 

var  renast,  och  utgjorde  likasom  grundtypen  för 
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alla  cle  antli  a  varieletei  na.  Den  hestår  af  en  gul- 
grå åt  gröngrålt  stötande  griindmassa  af  mycket 

fintiådig^  textur.  Derioenom  alt  de  små  fina  strå- 
larne  eller  trådarne  till  större  delen  sammanvuxit 

paridlelt  med  hvarandia,  har  massan  i  stort  er- 
hållit en  viss  tätskilFrig  struktur.  Den  har  på 

skifFringsy tan  ett  ojemnt  spiiltrigt,  men  på  borst 
ett  oredigt  kortstråligt  biott.  Dess  egentliga  vigt 

vid  4-8°  Gels.  är  3,516.  För  blåsrör  i  tång  blir 
den  mörk,  nära  svart,  (till  ett  tecken  att  mangan 
ingårr  i  dess  sammansättning)  och  smälter  sedan 
i  tunn  kant  trögt  till  mörk  slagg.  Den  har  pa 
100  delar  befuiuiits  innehålla: 

Kiselsyra  ....  48,89 
Lerjord   1,46 
Ka  I  k  jord  ....  0,73 

Tal  k  jord  ....  2,92 
Manganoxidul  .  8,46 
Jernoxidul  .  .  .  38,21 

100,67. 

Syreqvantitelerne  hos  kiselsyran  och  baserna 

(brhålla  sig  till  hvarandi  a  såsom  9:4,  hvaraf  föl- 

jer hornblendets  allmänna  formel  rS^+3r'S^  Bräc- 
kan  är  således  en  mycket  jern-  och  mänga noxidul- 
rik  varietet  af  hornblende  och  tillhör  de  strål- 
stensartade  eller  till  och  med  asbestartade  varie- 

tfterna  af  detta  mineral.  Ingen  under  således, 

om  i  dess  giund  massa  fleta  olika  textur  modifika- 
tioner af  samma  kemiska  sammansättning  före- 

komma. 

I  sammanhang  härmed  bör  omnämnas  ett 
hittills  inom  landet  förut  icke  uppmärksammadt 
mineral,  som  genom  sista  årens  jord  rymning  och 

brytning  blifvit  bloUadt  på  Hjulvinds  östra  dag- 
klyft.    Det    förekommer   der  såsom  särskildt  ut- 

o3 

0,20- 

1,14 

1,90 
8,48 

11,72  4 
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söndrade  mindre  partier  i  den  otvan  omtalade 
isolerade  bräck-körteln.  Mineralet  är  derbt,  men 
kristalliniskt  och  har  tva  genomgångar,  lutande 

mot  h varandra  ungefär  65^  (115^)  samt  en  tredje 
mot  dessa  bada  vinkelrät.  Dess  Färg  är  svartgrå, 
i  Ijockare  stycken  mörkare  nära  svart;  endast  på 
kanterna  är  det  genomlysande  med  en  h vitgrå 

färg.  Glansen  mellan  vax-  och  glasglans.  Egent- 

liga vigten  vid  +8^^  Cels.  =4-,i22,  och  hårdheten 
något  under  qvarzens.  För  blåsrör  smälter  det 
lätt  och  stilla  till  glanslös  kula,  som  dragés  af 

magneten,  samt  visar  för  öfrigt  med  flusserna  re- 

aktion för  mangan  och  jern.  Pulvret,  som  är  ljus- 

grått,  men  efter  glödgning  blii"  svartbrunt  till 
svart,  dekomponeras  med  lätthet  af  koncentrerad 

saltsyra  under  afskiljande  af  geleartad  k  i selj ord. 
Bland  främmande  inblandningar  anmäikes  chlo- 

ril,  någongäng  inväxt  i  smärre  knipp- eller  stjern- 
formiga  partier. 

Mineralet  innehåller  på  100  delar: 

Kiselsyra   30,26    15,71 
Jernoxidul  ....  34,30  7,6ii) 

Manganoxidul  .  .  34,47  7,73oJ 
Lerjord   1,59 

Talk  jord    .....  0,25 

)s=r'Si, Med  försummande  af  lerjorden  och  talkjorden, 
som  sannolikt  icke  tillhöra  mineralet,  utan  här- 

röra af  den  chlorit,  hvilken  nägongång  i  helt  små 

för  blotta  ögat  nästan  osynliga  punkter  finnes 
inväxt,  blir  den  af  detta  resultat  härledda  formeln 
fe  1 
'  JS.  Denna  formel  visar,  att  mineralet  är  ett mnj 

basiskt  silikat  af  mangan-  och  jernoxidul,  hörande 
till   samma   ginpp   af  mineralier,   som  Troostil, 
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Fowlerit,  Thephroit  ocli  Knebelit  ni.  fl.  Dess 
kemiska  saniniaiisältiiing  öfvereiisstamrner  närmast 

med  Knehelitens,  ehuru  yttre  k  a  ra  k  ter  erna  och  för- 
hållandet för  blåsrör  fast  heUre  utvisa  en  analogi 

med  Troostiten. 

Af  bestämdt  yngre  relativ  ålder  än  sjelfva 
malmslockarne  med  de  derinom  förekommande 

skolar  eller  lager  af  cblorit,  hälleflinta  och  bräc- 
ka, äro  de  gångar  af  kalkspat,  som  här  uppsätta. 

De  genomskära  icke  allenast  sjelfva  malmen,  utan 
äfven  skola rne  och  variera  i  mäktighet  från  en 

aln  till  endast  några  tum.  Stundom  ännu  min- 
dre genomsvärma  de  malmstocken,  såsom  smärre 

drummer  eller  sprickfyllningar,  i  mångfaldiga  rikt- 
ningar. De  innehålla  dels  ren,  dels  en  mer  och 

mindre  talk-  och  manganhaltig  kolsyrad  kalk  af 
spatig  textur  och  vanligen  hvit,  men  någongång 
äfven  rödlätt  färg,  och  äro  merendels  på  båda 

sidor  omgifne  af  ett  helt  lunnt  salband  af  ch lo- 
rit.  De  mäktigare  gångarne  innehålla  ofta  här  och 
der  större  och  mindre  caviteter  eller  ofyllda  rum, 
uti  h vilka  man  ibland  träffat  en  fin  gråhvit,  nå- 

got kalkhaltig  lera  såsom  ett  tjockare  slamm  eller 

såsom  en  mer  eller  mindre  fuktig  gröt  '"').  Väg- 

*)  En  sådan  lera  från  en  dylik  sköl  i  det  s.  k.  Skatt- 
kammarförsöket  uti  Södra  Silfbergsgriifvan  har  pä 
100  delar  gifvit  följande  sammansättning: 

Kolsyrad  Kalkjord  21,72 
 Jernoxidid   2,39 
 Talkjord   1,20 

Kiseljord  39,55 
Lei-jord  14,14 
Jernoxid   9,18 
Kalk  jord   0,61 
Talkjord   3,66 
Vatten  (oeli  förlust)   7,55 

100,00. 
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garna  i  dessa  håligheter  äio  dessutum  alltid  be- 
klädda med  samnianhopade  krislalldriiser  vanli- 

gast af  kalkspat,  någongång  af  ofäigad  qvarz, 
amelhyst  eller  röktopas.  Då  de  båda  förekomma 

tillsammans  i  ett  och  samma  drusbål,  sitta  qvarz- 
kristallerna  merendels  anvuxna  ofvanpå  kalkspats- 
kiistallerna. 

Den  derba  eller  spatiga  kalken  i  dessa  gån- 
gar är  ofta,  såväl  uti  fina  sprickor  och  ritser  som 

ock  i  dess  inre  massa,  mer  och  mindre  genom- 
tiängd  af  ett  kolhaltigt  klibbigt  bergtjärelikt 
ämne.  Likaledes  förekomma  kulor  af  bergbeck, 
från  en  linias  till  1  tums  diameter,  i  större  och 

mindre  mängd  liggande  ibland  de  kristaller  af 

kalkspat  eller  qvaiz,  som  bekläda  drushålens  väg- 
gar, eller  också  helt  och  hållet  eller  till  en  del 

uti  vissa  af  dem  inneslutna.  En  mer  eller  min- 

dre fullkomligt  klotrund  ihålighet  återstår  då  uti 

kristallens  massa,  sedan  bergbeckskulan  blifvit  af- 

lägsnad;  —  ett  ovedersägligt  bevis,  att  dessa  ku- 
lor blifvit  bildade  straxt  före  eller  under  samma 

tid,  som  de  dem  inneslutande  kristallerna. 

Någongång,  fastän  sällan,  har  man  äfven  uti 
dessa  kalkspatsgångar  i  äldre  tider  funnit  något 

större  stycken  af  ett  stenkolslikt  kol,  som  nä- 
stan alltid  har  suttit  anväxt  på  eller  varit  åtföljdt 

af  rödaktig  kalkspat.  Numera  eller  i  sednare  ti- 
der söker  man  det  förgäfves,  ty  tioligen  är  det 

endast  på  lägre  djup  eller  närmare  dagen,  som 
det  har  haft  sitt  förekommande.  Man  finner  det 

sålunda  nu  för  tiden  endast  någongång  såsom  en 

sällsynthet  i  en  eller  annan  äldre  samling.  I  torr 
destillation  utvecklar  det  ett  syrligt  vatten  och  en 

flygtig  vidbränd  olja,  som  i  form  af  gulbruna 

droppar  afsätter  sig  i  retorthalsen.  Det  är  någon- 
gång  genomdraget   af  små  tina  ådror  af  ofärgad 
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eller  röd  ak  lig  qvarz  eller  genom  hela  sin  massa 
uppfjldt  med  helt  små  kom  af  detta  ämne.  Vid 

förbränning  i  öp[)en  luft  qvarlemnar  det  en  gul- 
riktig  aska,  uti  hviiken  dessa  små  qvarzkorn  såväl 
på  kemisk  som  mekanisk  väg  låta  sig  upptäckas. 

Det  är  nästan  endast  i  Stor-Rymningen,  som  detta 
kol  i  fordna  tider  lärer  blifvit  anträfFadt. 

Denna  i  och  för  sig  sjelf  så  märkliga  före- 
teelse af  bergbeckets  elier  ett  stenkolslikt  kols 

förekommande  på  gångar  af  spatig  kalk  eller  qvarz, 
är  för  öfrigt  icke  egen  endast  för  Dannemora,  ulan, 

åtminstone  hvad  berghecket  betiäfFar,  äfven  an- 
märkt vid  flera  andra  af  våia  jernmalmsfält,  så- 

som Bispberg,  Norberg,  Gräsberg  m.  fl.  st.  Den 
visar,  att  det  organiskt  vegetabiliska  lifvet  vid 

tiden  för  dessa  gångais  bildning  redan  var  fram- 
kalladt  till  verksamhet.  Och  i  sanning  dessa  kalk- 

spats-  och  qvarzförande  gångar,  utan  allt  tvifvel 
afsatte  ur  en  vattenhaltig  lösning  eller  på  våta 

vägen  bildade,  äro  också  sannolikt  bland  de  al- 

dra  3^ngsta  sprickfjllningarne  här  på  fältet,  till- 
komne  under  lidsperioder  icke  så  långt  aflägsne 
från  den  närvarande,  och  möjligen  ännu,  fastän  i 
mindre  skala,  fortgående. 

Det  är  likaledes  på  dessa  gångar,  som  berg- 
horlxen  och  berglädret  förekomma.  Smärre  partier 

af  kalkspat  eller  berg  beck  träffas^  stundom  dei  i 
inväxla.  Man  har  hittills  ansett  dessa  mineralier 

såsom  texturmodifikationer  af  asbest,  men  följande 

undersökning  å  s.  k.  bergkork  från  Stor-Rymningen 
visar  del  oriktiga  af  ett  sådant  förcställninossätt. 

Kiseljoid  ....  53,73 
Lei  jord   3.47 
Talk  jord  .  .  .  .  11, 15 

Transport  (S8,37 
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Tiaiisport  68,37 

Mangaiioxiclul  .  4,97 
Jernoxicl  ....  12,91 
Vatlen   14,59 

100,84. 

Mineralet,  som  håller  betydligt  med  vatten 

och  under  digestion  med  saltsyra  lätt  sönderde- 
las, är  efter  all  sannolikhet  en  produkt  af  chlori- 

lens  småningom  skeende  dekomponering.  A  det 
s.  k.  berglädiet  är  ingen  särskild  analys  anställd, 

men  vattenhalten  är  äfven  här  betydlig  och  upp- 
går till  något  öfver  20  proc.  Dess  sammansätt- 

ning torde  således  vara  något  olika  med  bergkor- 

kens, fastän  yttre  kännetecknen  fastställa  en  ana- 
logi dem  emellan. 

Huruvida  den  i  Werw^iersgrufvan  uti  fordna 
tider  efter  berättelse  anträffade  Tungsfaten  äfven 

förekommit  uti  en  dylik  kalkspatsgång,  som  de 

nyss  anförde,  har  jag  mig  icke  bekant,  men  an- 
ser det  för  ganska  troligt. 

Malmfältets  nära  belägenhet  intill  den  s.  k. 

Grufve-Sjön  har  i  alla  tider  föroisakat  stoia  ölä- 
genheter och  betydliga  kostnader  i  och  för  gruf- 

vedriften  vid  de  tre  fältens  storgrufveslräckor,  så- 
som närmast  sjön  belägna,  och  i  synnerhet  deri- 

bland  Malmfältet.  Detta  sednare  har  nemligen 

på  sina  ställen  mot  sjösidan  en  så  låg  dagklyft, 

att  fasta  hällen  t.  ex.  vid  Stor-Rym ningen  ligger 

*)  Efterföljande  historiska  och  statistiska  uppgifter  rö- 
rande grufvorna  äro  dels  hemtade  iir  åtstiilliga  i 

Dannemora  Bergslags  arkif  befintliga  tiandlingar,  dels 
afven  benäget  mundlligen  meddelade  af  Herr  Cabl 
Beromcs. 
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närmare  30  fot  under  Grufvesjöns  medelhöjd. 
Sjöbottnen  utanför  består  öfverst  af  dyjord,  sedan 
lera  och  derunder  åter  en  mycket  lös  äfja,  men  i 

jordbacken  mellan  sjön  och  grufvorna  ligger  när- 
mast dagklyften  ett  tuunt  hvarf  mycket  fin  och 

hård  sandrao,  deröfver  ett  hårdt  grushvarf,  så 

lerhvarfvet  och  öfverst  varp,  blandadt  med  lem- 
ningar  efter  gamla  byggnader.  Lerhvarfvet  är 
fuUkomligen  vattentätt  och  höjer  sig  på  de  flesla 

ställen  invid  grufvorna  så  mycket,  att  det  öf ver- 
stiger vattenytan  i  sjön.  Naturen  synes  således 

härmed  velat  förekomma  de  stora  olyckor,  som 

menniskorna  bered  t  sig  sjelfva  genom  sitt  oför- 
stånd, att  utföra  allt  varpet  uti  sjön,  hvilket  med 

sin  tyngd  genoratryckt  lerhvarfvet  och  så  medelst 

öppnat  väg  för  sjövattnet  till  grufvorna. 
Redan  år  1694  blef  det  derföre  nödigt,  att 

uti  dammjorden  mellan  grufvorna  i  Mellanfältet 
och  de  utförde  varphögarne  nedslå  en  Påldamm, 
sträckande  sig  från  Geschwornerbostället  omkring 
500  alnar  åt  nordost.  Medelst  denna  damm  af- 

hölls  vattnet  allt  till  1756,  då  den  tog  läck  och 

grufvorna  hotades  med  öfversvämning,  emedan  den 
redan  före  1694  inrättade  konstledningen  från  ett 

vattenfall  på  Har  viks  hemmansägor  (och  h  vilken 

ännu  begagnas)  då  ej  gjorde  tillräcklig  tjenst  i  att 

undanhålla  det  fi'amträngande  läck  vattnet. 
Man  vidtos:  då,  efter  flera  besio tnino^ar  och 

undersökningar,  det  beslutet  att  genom  Grufvesjöns 

uttappning  för  alltid  freda  grufvorna  fiån  vatten- 
flöden. Företaget,  lika  djerft  som  kostsamt,  for- 

drade hela  vattenstreckets  uppmuddring  och  ut- 
vidgning på  en  sträcka  af  öfver  2  mil  fram  till 

Wattholma  bruk,  der  tvänne  betydliga  fall  bort- 

sprängdes, h varigenom  masugnen  och  en  såg  öde- 
lades för  bruket  samt  en  qvain  och  såg  för  Up- 
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sala  Akademi.  Arbetet  börjades  1757  och  slöts 

haltfärdigt  1764.  Hela  Sahlsta  sjön  (vid  Walt- 
holma  bruk)  blef  ultappad  och  de  utmed  vatten» 
strecket  belägna  hemmanen  i  Lena,  Tensta,  Dan- 
nemora  och  Fihiis  socknar  vunno  visserligen  en 

ganska  betydlig  ägotillökning,  men  —  Grufvesjön 
sänkte  sig  allt  detta  oaktad  t  icke  mer  än  omkring 
4  fot.  Emellertid  måste  alla  de  nyss  nämnda 
vid  Watt  bolma  raserade  verken  dyrt  betalas  och 
förutom  den  ofantliga  kostnad,  som  åtgeck  till 

gräfningar,  sprängningar  och  skadeståndsersättnin- 
gar under  arbetstiden,  nödgas  Bergslagen  ännu  och 

i  everdeiiga  tider  vidkännas  en  årlig  afgift  till 

Upsala  Akademi  för  dess  ödelagde  såg  och  qvarn 
af  omkring  1,000  r:dr  r:gs. 

Emellertid  aftogo  genom  den  härigenom  nå- 
got förminskade  vattentryckningen  mot  gamla  Pål- 

dammen  läckorna  så  till  vida,  att  grufarbetet  i 

Mellanfältet,  med  tillhjelp  af  Ronsten  och  vatten- 
körning  i  hästvindarne,  kunde,  fastän  med  stor 
ansträngning,  diifvas  till  år  1781,  då  man  beslöt 

alt  på  giufvekanlen  vid  Stor-Rymningen  uppföra 
en  med  cementbruk  murad  stendamm,  för  att  på  ett 
säkrare  sätt,  än  som  vunnits  genom  den  i  lika 

ändamål  år  1772  mellan  Påldammen  och  gruf- 
vebrädden  upptagna  vattenreservoiren,  kunna  på 
ett  ställe  samla  och  uppumpa  det  vatten,  som 

läkte  genom  Påldammen.  Men  emedan  denna  dam- 
mens öfre  kant  låg  hela  12  alnar  under  vatten- 

ytan i  sjön  och  derjemte  den  nyssnämnde  vatten« 
reser voiren  oförsigtigtvis  blifvit  under  tiden  med 

varp  igenfylld,  så  hände  uti  Maj  månad  1795,  i 

anseende  till  detta  årets  starka  vårflod,  den  oljc- 
kan,  att  läckorna  genom  Påldammen  skuro  upp 

sig  till  den  grad,  att  all  pumpning  blef  otillräck- 
lig  och    vattnet   strömmade    ner  i  giufvan  med 
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sädan  kraft,  alt  det  hade  stigit  30  famnar  högt 
öfver  alla  boltnarne  i  Mellaiifäilel,  innan  man 

ännu  i  April  månad  det  följande  året  hunnit,  alt 
blott  provisiunellt,  d.  v.  s.  genum  schachtDiiig 
längs  efter  gamla  Påldammen  och  späntade  pålars 
neddrif vande  utmed  honom,  tilltäppa  de  starkaste 
läckorna. 

Men  som  härigenom  likväl  endast  den  mest 

öfverhängande  faran  var  a fhjelpt  och  man  for  fram- 
tiden var  lika  osäker  för  en  ny  öfvers vämning 

genom  nya  läckors  framträngande  från  den  osäkra 
påldammen,  så  beslöt  man,  efter  rådplägning  med 

flera  tillkallade  sakkunnige  personer,  och  på  för- 
slag af  Major  Mekanikus  Eric  iNop.DEVALL,  att  på 

den  gamla  cemenldammen  uppdraga  en  mj  damm 
af  huggen  granit  med  bakmur  lagd  i  cementbruk 
till  lika  höjd  med  Grufvesjöns  högsta  vattenyta, 
och  låta  denna  damm  följa  grufvebrädden  från 
den  framskjutande  udden  vid  Jordgr.  midt  öfver 

Grills  band  till  det  framstående  hörnet  vid  Hjal- 
vindsgr. ,  hvarest  dagklyften  på  båda  ställen  var 

högre  än  sjön,  DeLla  arbete,  med  största  skynd- 
samhet foielaget,  slutades  1799. 

Icke  deslomindre  voro  läckorna  i  grufvorna 

så  starka,  att  den  till  Daramsgr.  gående  vatten- 
konsten ej  förmådde  uppdraga  det  nerkomna  vatt- 

net, son»  sfdunda  ökades  mer  och  mer  och  hotade 

öfversliga  äfven  de  nya  i  vestra  väggen  anlagda 

pallarbetena  högre  uj)p  mot  dagen.  En  ängma- 
chin  om  10  hästkrafter  uppsattes  således  år  1805 
vid  Dammsgr.  till  Mellanfähets  länsande  från  vatten. 

*)  Denna  ångmacliin,  som  ännu  finnes  qvarstående  och 
stundom  begagnas,  är  märk  värdig  dei  före,  att  den  var 

den  första  här  i  Sverige  efter  Boixton  A'  Watts  nyss 
förut   förbättrade    konstruktion  uppsatta  ångmachin. 
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Möjligheten  alt  vinna  detta  ändamål  bereddes  vis- 
serligen härigenom,  men  icke  destomiiKlre  tilltog 

faran  för  en  ny  öfversvämning  dagligen  genom 
läckornas  ökande  bakom  stendammen,  så  att  man 

slutligen  fruktade  att  ingen  pumpning  skulle  blifva 

tillräcklig,  för  att  hålla  vattenytan  bakom  dam- 
men vid  det  djup,  som  fordrades  för  att  utestänga 

de  läckor,  som  oupphörligt  framträngde  några  fam- 
nar under  dagen  uti  Genomslaget  mellan  Hjul- 

vinds- och  Dammsgrufvorna.  Uti  denna  bekym- 
mersamma ställning  beslöt  bolaget,  att  fortsätta 

den  förut  vid  Stor- Rymning  en  och  Hjulvind  uppförde 
stendammen  förbi  Genomslagsgrufvan  och  Dammsgr. 
till  Jungfrugrufvans  sydöstra  dagklyft,  såsom  enda 
återstående  medlet,  alt  försäkra  Mellanfältet  mot 

kommande  vattenflöden.  Men  detta  företag  for- 

drade otroliga  ansträngningar.  En  del  af  Jung- 
frugrufvans höga  varphög  och  damm  jorden  mellan 

Hjulvind  och  Jungfrugrufvan  måste  först  schachtas 
bort  till  ett  djup  af  20  fot,  innan  man  kom  till 

dagklyften,  b  vilken  sedan  måste  nedsprängas  till 

nära  lika  djup  eller  tillsammans  35  fots  djup  un- 
der vattenytan  i  sjön  innan  hon  blef  så  tät  alt 

murningen  kunde  börjas.  Arbetet  hade  för  öfrigt 
varit  nästan  omöjligt  att  verkställa,  om  man  ej 

baft  ångmascbinskraften  att  använda  på  pumpar- 
ne, emedan  vattnet  från  sjön  låg  så  strängt  på, 

att  1,200  kannor  måste  uppumpas  i  minuten  un- 
der hela  den  tid,  som  sprängningen  ocb  murnin- 
gen på  djupet  förehades.  Med  ospard  möda  ocb 

kostnad  fuUlDordades  likväl  detta  arbete  från  1807 

till  1813  och  har  allt  sedan  gjort  all  den  nytta 
man  deraf  kunde  påräkna.  Under  samma  tid 
ökades  /äfven  höjden  af  gamla  stendammen  flera 
fot,  emedan  han  förut  var  Öfver  en  aln  lägre  än 

sjöns  högsta  vattenhöjd. 
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Dels  för  ytterligare  säkerhets  beredande  Qiot 
möjliga  vattenflöden  och  dels  i  sammanhang  med 

och  såsom  förberedande  åtgärd  till  en  af  nödvän- 
digheten i  högsta  måtto  påkallad  rensning  och 

nedsprängning  af  de  i  norra  delen  af  Mellanfället 
starkt  öfverhängande  och  osäkra  östra,  vestra  och 

norra  dagklyfterna,  beslöts  några  år  derefter  eller 

1823,  att  fortsätta  den  gamla  förut  oratalte  sten- 
dammen från  Stor-Rym ningen  förbi  Jord-  och 

Ödesgrafvorna  till  Ödesgr.  nordöstra  dagklyft.  Detta 
arbete  börjades  1824  och  slöts  1829,  så  att  hela 
Mellanfältet  numera  är  i  en  sträckning  utmed 

dess  vestra  sida  försedt  med  en  sådan  stendam  ■^"), som  för  kommande  tider  torde  böra  skvdda  detta 

t/ 
dyrbara  fält  för  vidare  vattenflöden. 

De  båda  andra  fälten  äro  väl  i  mindre  grad 
besvärade  af  vatten  fiån  den  tillstötande  Grufve- 

sjön,  likväl  är  dagklyftan  vid  många  af  der  befint- 
liga Storgrufvor  så  låg,  att  sjön  äfven  der  måste 

afhållas  med  dammar.  Dessa  sammansattes  i  förra 

tider  af  trädbjelkar  och  måste  således  förnyas 
h  varje  12:te  eller  15:de  år,  men  både  för  de  till 
e^rufvoriia  ansLigne  skogaines  besparing,  som  ock 

för  sjelfva  grufvoi  nas  större  säkei  het,  hafva  i  sed- 
nare  tider  här,  likasom  vid  Mellanfältet  dessa  dam- 

mar blifvit  uppförda  af  huggen  granit.  Sålunda 
blef  en  sådan  damm  1815  lardigbyggd  omkring 

Kungs-  och  Bondgrufvorna  utmed  deras  vestra 

sida,  äfvensom  år  1818  Kaptens-.  Djup-  och  Sö- 
dra   Silfbergsgrufvorna    samt   några   år  derefter 

*}  Denna  damtn  är  markerad  på  Fol.  1  af  djiipkarfan; 
mellan  Hjulvindsgr.  vestra  vind  och  JungtVagr,  vin- 

den är  den  likväl  icke  synlig  i  dagen,  såsom  efter 
dess  fullbordande  åter  med  jnrd  på  denna  sträcka 
öfverfylld. 
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Machins-,  Norra  Silfbergs-  och  Wallhulma  gruf- 
vorna  på  Södra  fältet  förseddes  med  dylika  mu- 

rade stendammar. 
Att  alla  dessa  i  och  för  vattnets  afhål lande 

vid  grnfvorna  förelagne  arbeten  icke  kunnat  aflöpa 

utan  betydliga  pekuniära  uppoffringar  å  Bergsla- 

gens sida,  är  naturh*gt.  Dessa  uppoffringar  hafva 
varit  så  mycket  mera  kännbara,  som  de  meren- 

dels varit  åtföljda  af  en  större  eller  mindre  minsk- 
ning i  den  eljest  vanliga  malmuppfordringen  för 

året.  Blott  från  1795  till  närvarande  tid  hafva 

dessa  omkostnader  uppgått  till  öfver  300,000  r:dr 
banko,  utan  atl  bolaget  till  deras  bestridande 

njutit  minsta  understöd  af  staten  eller  några  all- 
männa medel.  Men  emellertid  har  det  åsyftade 

ändamålet  blifvit  vunnet,  d.  v.  s.  Dannemora 

grufvefält  synes  nu  mera,  så  vidt  mensklig  beräk- 
ning kan  räcka,  vara  för  evärdeliga  tider  skyddadt 

för  alla  hastiga  öfversvämningar  från  Grufvesjön. 
Men  utom  detta  det  betydligaste  hindret  för 

grufvedriften  vid  Dannemora,  hafva  äfven  stora 
olägenheter  länge  förorsakats  genom  de  ismassor, 
som  i  anseende  till  grufvornas  vida  dagöppningar 

och  bristen  på  drag  dememellan,  under  vinter- 
månaderna bildat  sig  på  väggar  och  bottnar  i 

synnerhet  uti  de  djupare  grufvorna.  Årligen  har 

således  för  grufvefolkets  säkerhet  mycken  arbets- 
kraft måst  användas  på  isens  borlrensning  och 

uppfordring,  under  det  att  uti  de  grufvor,  som 
icke  drefvos,  men  ändock  lågo  uti  en  svit  eller 

ägde  kommunikation  med  de  andra,  dessa  ismas- 
sor obehindradt  fingo  årligen  allt  mer  och  mer 

öka  sig,  ofta  ända  till  en  tjocklek  af  30  — 40  fam- 
nar från  botten.  Den  härigenom  uppkommande 

låga  temperaturen  skulle  naturligtvis  befordra  och 

påskynda  isbildningen  uti  de  närmast  tillstötande 
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under  arbete  varande  grufvorna.  Men  p;enom  en 

i  början  af  1820-talel  utaf  verkels  utmärkte  då- 
varande styresman,  Herr  Bergmästaren  Jonas  Be- 

RONius,  uppkastad  och  utförd  ide,  att  om  somma- 
ren medelst  egna  bälgmachiner  nedprässa  varm 

luft  i  grufvorna  genom  lätade  buldanscjiindrar 

eller  rör,  i  förening  med  grufvornas  täckning  un- 
der vintermånaderna  der  sådant  lät  sig  göra,  samt 

anställde  tillmakningar,  lyckades  man  efter  några 

år,  att  småningom  uppsmälta  all  isen  eller  åtmin- 
stone större  delen  deraf,  så  att  denna  isbildnius: 

nu  för  tiden  sker  uti  en  ojemnförligt  mindre  skala 

än  förut.  Mellanfältet,  hvars  ofantliga  dimensio- 
ner göra  all  täckning  under  vintern  outförbar,  är 

dock  ännu  i  hög  grad  besväradt  af  nämnde  olä- 

genhet. 
Fordna  tiders  oaktsamma,  mera  på  rof  än 

efter  en  ordentlig  plan,  drifne  brytningar  hafva 
också  i  sin  nion  förorsakat  många  olägenheter, 
hvilkas  fullkomlioa  eller  delvisa  öfvervinnande  se- o 

dermeia  varit  antingen  rent  af  omöjligt  eller  åt- 
minstone förknippadt  med  de  största  svårigheter 

och  omkostnader.  Första  och  största  anledningen 
till  alla  dessa  olägenheter  och  svårigheter  torde 
väl  få  sökas  i  tillvaron  af  de  många  särskiidta, 

här  vid  Dannemora  af  gammalt  befintliga,  grufve- 
bolag,  hvilkas  antal  vida  öfverstiger  antalet  af  de 
bruksägare,  hvaraf  dessa  bolag  utgöras.  Så  snart 

någon  grufva  här  blef  upptagen,  ingingo  nemligen 
icke  allu,  utan  endast  några  vissa  af  ägarne  till 
de  på  malm  från  Dannemora  grundada  jern verken 
uti  intressentskap  till  samma  grufvas  beai  betande. 

Genom  de  många  här  på  fältet  anlagda  giii  far  be- 
ten och  den  särskiidta  indelning  af  intressen  ler 

uti    hvarje   grufva   samt    hvarje  intressents  olika 
andelar 
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andelar  i  den  ena  eller  andra  grufvan,  hafva  så- 
lunda under  tidens  lopp  denna  mängd  af  olika 

grufvebolag  uppkommit  och  äfven  fortfarande  bi- 
behållit sig.  Deinia  blandning  af  grufvebolag  hade 

varit  af  mindre  betydenhet,  om  h var  och  en  grufva 
fått  åtminstone  så  stort  utmål,  att  den  kunnat 

drifvas  och  beslå  för  sig  sjelf.  Men  sedan  allt  från 
fordna  tider  flera  grufvor  blifvit  upptagna  tält 
bredvid  och  efter  hvarandra,  med  ofta  allenavSt  en 

eller  ett  par  famnars  bredt  band  dememellan, 
så  skulle  naturligtvis  under  deras  afsänkande  på 

djupet,  genom  hvarje  bolags  eftertraktande,  att 
pä  kortaste  tid  utan  aktgifvande  på  grufvans 
framtida  bestånd,  tillgodogöra  så  mycket  malm 

som  möjligt  inom  hvar  sitt  ulmål,  blifva  en  nöd- 
vändig följd,  att  de  svaga  banden  nedramlade  och 

att  flera  grufvor  sålunda  blefvo  sammanbrutna  till 
en  enda  grufvebotten,  såsom  förhållandet  nu  är 

både  med  Storgru fvorna  på  Mellanfältet  och  med 
Södra  Silfbergsgrufvorna.  Likväl  hafva  ändå  icke 

alltid  bolagen  i  sådana  sammanbrutna  grufvor  sla- 
git sig  tillsaramans,  utan  förblifvit  vid  deras  gamla 

indelning,  hvarigenom  grufvornas  utmål  ofta  blif- 
I  vit  förvandlade  till  blotta  skiljelinier,  efter  h vilka 

I  grufvebottnen  genom  inslagna  märken  i  väggarna 

I  är  delad  mellan  de  olika  bolagen,  alldeles  på  sam- 
j  ma  sätt  som  tegar  eller  lotter  uti  skog  och  mark. 

I  Detta  förhållande  har  i  synnerhet  medfört  svårig- 
heter, då  uti  sådana  sammanbrutna  grufvor  band 

eller  pelare  skulle  afsättas  eller  lemnas  till  styrka 
för  hela  grufvebyggnaden  i  framtiden  eller  också 

nya  försökningsarbeten  aiiläggas,  emedan  det  bo- 
lag, inom  hvars  utmål  sådana  bergfästen  kunde 

utmärkas  eller  försökningsorter  utstakas,  i  förra 

fallet  ogerna  ville  medgifva  minskning  i  deras 
K.  V.  A.  Handl.  1850.  5 
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malmfångst  för  en  anstalt,  som  dock  syftade  på 

flera  grufvebolags  gemensamma  förmån,  och  i  sed- 
nare  fallet  lika  litet  var  hugadt,  att  ensamt  beko- 

sta ett  arbete,  hvars  resultat  var  tvifvelaktigt,  men 

som  i  lyckligaste  fallet  kunde  gagna  de  närgrän- 
sande bolagen  lika  mycket,  som  det  på  hvars  äf- 

ventyr  arbetet  blef  företaget. 

Genom  dessa  nu  i  korthet  antydda  förhål- 
landen lades  således  ifrån  första  början  ett  vä- 

sendtligt  hinder  i  vägen  för  ett  riktigt  planmäs- 
sigt grufvearbete.  Hvart  särskildt  bolags  sträfvan 

var,  att  inom  sitt  trånga  utrymme  kunna  så  myc- 
ket som  möjligt  utvidga  sig,  utan  afseende  på  gruf- 

vebyggnadens  framtida  bestånd.  Hvad  förfädren 
i  dessa  afseenden  hade  brutit,  kunde  sällan  af  ef- 

terkommande godtgöras,  utan  dessa  voro  på  visst 

sätt  tvungne,  alt  till  en  del  följa  den  engång  an- 
visade och  inslagne  vägen,  der  vid  likväl  så  myc- 

ket som  möjligt  bemödande  sig  att,  fastän  mången 
gång  med  de  största  uppoffringar,  utplåna  eller 
oskadliggöra  den  fordna  planlösheten. 

Följderna  af  detta  förfädrens  grufvebrylnings- 
sätt  uti  bergmassor,  så  i  alla  riktningar  genom- 

dragna med  skölar,  sprickor  och  lossnor,  som  här 
vid  Dannemora,  skulle  också  förr  eller  sednare 

inställa  och  yttra  sig  uti  de  mer  eller  mindre  be- 
tj^dliga  ras,  som  härstädes  tid  efler  annan  timat. 
Sålunda  inträffade  aren  1683  och  1693  uti  Mel- 

lanfältet  tvänne  betydliga  ras  eller  bergfall,  hvar- 
igenom  den  starkt  öfverhängande  och  endast  med 

några  få  svaga  band  och  pelare  uppburna  vestra 

väggen  uti  de  söder  om  Jordgr.  belägna  s.  k.  Kom- 
pagniegrufvorna  (som  svarade  emot  den  nu  s.  k. 

Stor-Rymningen  och  då  för  tiden  innefattade  tre 

särskildta  grufvoi-,  nemligen  Djupgr. ,  Pumpgr.  och 
Kompagni  -  rymningen),    nedstörtade ,    h  varigenom 
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hela  grufvesträckan  från  Ödesgi.  tili  Hjul vindsgr. 
i  dagen  erhöll  en  enda  sammanbrulen  öppning. 
På  hela  denna  slräcka  af  omkring  80  famnars 

längd  och  10 — 20  famnars  bredd  uppbars  grufve- 
bjggnaden  endasl  af  fjra  band,  nemligen  dag- 

bandet mellan  Hjulvind  och  Stor-Rjmningen,  Grills 

band  mellan  Stor- Rj^m  ningen  och  Jord  gr.  på  20 
famnars  afvägning,  De  Geers  band  längre  i  norr 

mellan  Jordgr.  och  Ödesgr.  på  30  famnars  afväg- 
ning och  ett  annat  band  mellan  samma  grufvor 

upp  i  dagen  rätt  öfver  De  Geei s-bandet,  h vartill 
kommo  t  vän  ne  pelai  e,  nemligen  De  Geers  pelare, 

uppbärande  De  Geers-bandet,  och  Grills  pelare,  un- 
deistödjande  den  öfverhängancle  vestra  väggen  i 
skillnaden  mellan  Norra  och  Södra  Ödesgrufvan. 

Sedan  under  årens  lopp  flera  ytterligare  ras  in- 
träffat dels  från  gruf  ve  väggarna  och  dels  från  de 

här  omnämnda  banden,  h varigenom  grufvebjggna- 
dens  styrka  småningom  blef  så  försvagad,  alt  åt- 

skilliga af  dessa  band  icke  mera  ansågos  göra  den 
nytta,  som  dermed  från  början  varit  afsedd,  utan 
tvertom  genom  sin  bräckliga  beskaffenhet  voro  till 

ett  stort  hinder  och  fara  för  grufarbetet,  så  ned- 

togs  1766  först  dagbandet  mellan  Jord-  och  Ödes- 
grufvorna  och  1786  bandet  mellan  Hjulvind  och 

Slor-Rymningen,  så  att  derefter  hela  denna  gruf- 
vesträcka  alltfrån  Hjul vindsgrufvans  södra  till  Ödes- 
grufvans  norra  hörn  numera  utgör  en  enda  sam- 
manbruten  dagöppning.  Dels  i  sammanhang  här- 

med och  dels  till  följe  af  sedermera  inträffiide 
bergras  eller  för  att  i  framtiden  undvika  sådane, 

nedsprängdes  den  öfverhängande  vestra  väggen  uti 

Stor-Ry mningen  och  Hjulvindsgr. ,  så  att  den  blef 
lodrät,  hvarjemte  äfven  en  dyWk  nedsprängning, 

fast  i  mindre  skala,  skedde  i  Jord-  och  Ödesgr. 
vestra  väggar,  som,  mindre  långt  från  motsvarande 
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östra  väggen  belägna,  också  uppbiiros  och  under- 
stöddes af  Grills  och  De  Geers  band  samt  Grills 

och  De  Geers  pelare.  Men  genom  de  på  dessa,  i 
den  rika  och  sköliga  malmen  afsatta,  band  årligen 
inträffande  fall  af  större  och  mindre  aflossande 

bergstycken  blef  deias  styrka  allt  mer  och  mer 
försvagad.  På  norra  sidan  om  De  Geers  band  fanns 
utmed  östra  liggande  väggen  en  ofantlig  årligen 
mer  och  mer  lossnande  bergmassa  af  i  tjockare 
eller  tunnare  taOor  sig  skifvande  kalksten,  utan 
annat  stöd  än  det,  som  de  svaga  banden  ännu 
kunde  lem  na.  Ehuru,  för  alt  förebygga  ett  eljest 
sannolikt  snart  inträffande  betydligare  ras  från 

denna  vägs[,  det  år  1823  beslöts  alt  den  mest  öf- 
verhängande  delen  af  denna  vägg  skulle  nedsprän- 
gas  och  åtskilliga  andra  i  sammanhang  dermed 
stående  arbeten  utföras,  så  inträffade  likväl  år 

1831  det  befarade  raset,  h varigenom  hela  gamla 

grufvebottnen  mellan  De  Geers  och  Grills  pelare 
uppfylldes  med  stalp.  Man  fortfor  emellertid  med 
nedsprängningen  af  den  osäkra  kljften  på  detta 
ställe,  dammjordens  och  en  stenmurs  borttagande 

m.  m.  d.  ända  till  1847,  då  ett  nytt  icke  obetyd- 
ligt ras  ånyo  inträffade  derstädes  litet  längre  i 

norr,  h varigenom  Ödesgrufvans  norra  del  för  läng 

tid  gjordes  otillgänglig.  Grills  band  mellan  Skarn- 
vi  ndspal  len  och  Konstrymningen  blef  i  följd  med 

Konstrymningens  sam  manbrytning  med  Stor-Rym- 
ningen  och  Jordgr. ,  åren  1843 — 47  helt  och  hål- 

let borttaget,  såsom  numera  af  ingen  nylta. 

De  båda  andra  fältens  Storgrufvor,  i  sj  nner- 
het  Silfbergsgi  ufvorna  såsom  af  gammalt  sämst 
brutna,  hafva  äfven  i  mer  och  mindre  "rad  varit 
besvärade  af  ras.  Sådana  mer  och  mindre  an- 

märkningsvärda bergfall  hafva  timat  i  S.  Silfbergs- 
grufvan  1802,  i  Djupgr.  1809,  i  Watlhohnagr.  1772, 
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1779,  1794,  1841,  i  N.  Siifheigsgr.  1760,  1773, 
1776,  1842,  i  Machinsgr.  1799,  1801  elc.  Ännu 
i  da^  inträffa  icke  sä  sällan  mindie  ras  och  fall 

frän  de  sköliga  osäkra  väggarna  uti  N.  Silfbergs- 
och  Wattholmagrufvorna.  Uti  Norra  fältet  är  ve- 

stra  väggen  i  Kungs-  och  Bondgrufvorna  ganska 
Öfverhängande,  i  följd  deraf  alt  malmförande  la- 

gret från  början  blifvit  eftersatt  för  mycket  åt 
öster,  men  sedan  på  större  djup  åter  efterföljdt  i 
sin  rätta  stupning  mot  vester.  Åtskilliga  mindre 
betydliga  fall  hafva  också  åtskilliga  gånger  timat 
från  denna  vägg.  Man  har  derföre  i  sednare  tider, 

då  grufvorna  uppnått  elt  större  djup,  sett  sig  nöd- 
sakad, att,  genom  starka  sträfvor  eller  sammanfo- 

gade bjelkar,  på  flera  ställen  understödja  densam- 
ma, för  att  hindra  dess  nedstörtande  och  undvika 

det  kostsamma  företaget,  alt  här  likasom  i  Mellan- 

fältet  verkställa  en  lodrät  nedsprängning  af  hän- 
gande väggen. 

Det  har  nj^ss  förut  blifvit  taladt  om  de  många 
vid  Dannemora  befintliga  grufvebolagen.  Den  äld- 

sta handling,  genom  h  vilken  de  särskild  ta  brukens 

andelar  i  grufvorna  bestämmes,  är  en  General 

Bergs-Ämtets  Resolution  af  den  4  November  1640. 
Men  den  deruti  stado^ade  fördelninjj  har  likväl  se- 
dermera  undergått  flera  förändringar,  såväl  genom 

grufvelotters  försäljning  Bruksägare  emellan,  som 

genom  gamla  grufvors  ödeläggande  och  nyas  upp- 
lagande. Den  sista  ännu  gällande  Repartitionen 

öfver  grufvorna  är  af  år  1825,  hvarutur  följande 
utdrag   för  de  nu  i  gång  varande  må  meddelas: 
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Backskärpningen, 
Skebo  

Harg  
Wattholma  

Sjögrufvan. 
Söderfors  

Hagströms  och  Glasmä- 
stargrufvorna. 

Löfsta  

Strömsberg  
Skebo   

Ljusna  

Öhns  Skärpn. 

Harg  
Söderfors  

Öhnsgrufvan. 

Österby  
Elfkarlön  

Bondgrufvan. 
Löfsta  

Kungsgrufvorna . 
Löfsta  

Österby  
Gimo  
Rånäs   
Forsmark  

Strömsberg  
Elfkarlön  

Transp 

Delar. 

ensam 

ensam 

285 
120 

33 
33 

135 
GO 
4G 

Transp. 

Skebo  .  .  . 

Harg  .  .  . 
Wattbolma 
Söderfors  . 

Gysinge  .  . 
Ljusna  .  . 

Werwiersgrufvan. 

Löfsta  ' . 
Strömsberg  
Elfkarlön  

Söderfors  
Skebo   

Harg  

Delai 
712 
63 
68 
66 
36 

36 18 

Jord-  och  Ödesgrufvorna. 
Löfsta  

Österby  
Gimo  
Rånäs  

Konstrymningen. 
Löfsta  

Österby  
Gimo  
Rånäs  

712 

Stor-Rymningen. 
Löfsta  
Forsmark  

Strömsberg  
Söderfors  

Transp. 
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Transp. 

Skebo  :  .  .  . 

G  j  sin  ge  

Hjulvindsgfufvan. 
Löfsta  
Forsmark  

Elfkarlön  
Skebo   

Harg  
Wattholma  

Gysinge  

Dammsgr.  och  Genom- 
slagsgrufvan. 

Löfsta  

Österby  
Gimo  
Rånäs  

Jungfrugrufvan. 
Elfkarlön  
Söderfors  

Harg  
Wattholma  

Gysinge  
Ljusna  

Ungkarlsgrufvan. 
Löfsta  

Österby  
Gimo  ............ 

Rånäs  
Forsmark  

Transp. 

Delar. 

164 
12 

2A 200 

Transp. 

Strömsberg  
Elfkarlön  
Söderfors  
Skebo   

Harg  
Wattholma  

Ljusna  

Örnersgrufvan. 

Österby  

Harg  

Södra  Grufve-Bolaget  eller 
Silfbergs  Grufvorna. 
Löfsta  

Österby  
Gimo  
Rånäs .  

Forsmark  

Strömsberg  .  
Elfkarlön  
Söderfors  
Skebo   

Harg  
Wattholma  

Gysinge  

Hargs  Skärpning. 

Harg  

Långliällsgrufvan. 

Söderfors  ,  
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Allmänna  Reparlition  eller 
Gamla  Allmänna  Bergs- 

lagen, 
Löfsta  

Österby  
Gimo  
Rånäs  
Forsmark  ,  . 

Strömsberg  
Elfkarlön  
Söderfors  
Skebo  

Harg  
Wattholma  

Gysinge  
Ljusna  .   

Delar. 

9,500 

4,000 
IJOO 

1,100 

3,567 

2,000 
1,533 
1,200 
2,100 

2,075 
2,200 

2,325 
600 

33,300 

Gemensamma  Konststaten 

från  Konsthjulet  till  Stora 
brottet. 

Löfsta  

Österby  
Gimo  ,  .  .  . 
Rånäs  
Forsmark  

Strömsberg  
Elfkarlön  
Skebo  

Harg  
Wattholma  
Söderfors  

Gysinge  

Delar. 

Årliga  malmuppfordringen  vid  Dannemora  Gruf- 
vor  har  från  1771  li 

som  följer: 

uarvarande  tid  förhållit  sig 

1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 

1780 
1781 
1782 

Lass  malm 
3  SkZ  V.  v. 

30,218 
30,414 
36,437 
35,834 
38,642 
36,752 
33,799 
41,379 

33,487 

31,6  19 

38,089 
31,856 

1783 
1784 

1785 

1786 
1787 
1788 

1789 
1790 

1791 
1792 

1793 
1794 

Lass  malm 
3  Sk%  V.  v. 
■  38,591 

-  36,300 

.  31,216 
•  30,496 
•  31,600 
-  38,540 
■  42,300 

.  39,133 
■  46,402 
■  34,055 

35,9t)7 
32,765 
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l,ass  malm f .fi^QQ  mAlm M^\ÄO^  IIICIIIIJ 
å  3  Sk%  V.  v. å  3  Sfe^b  V.  v. 

1795 34,947 
1823 31,962 

1796 27,791 1824  - 23,695 
1797 22,104 1825  - 32,641 
1798 23,756 1826  — 

—  31,789 

1799 23,994 
1827 

34,145 
1800 25,887 

1828 —  35,206 

1801 28,757 1829  — - 
—  33,218 

1802 33,057 
1830 

41,639 
1803 -  33,469 1831 

33,549 
1804 34,037 1832 

32,214 
1805 27,655 

1833 
35,123 

1806 26,934 
1834 

37,000 
1807 25,614 

1835 
29,532 

1808 36,768 
1836 

40,466 
1809 26,797 

1837 
32,846 

1810 30,017 1838 
36,073 

1811 31,062 1839 
42,000 

1812  — —  33,452 1840 
32,852 

1813 36,152 1841 
38,790 

1814 29,635  [ 1842 40,188 
1815 29,036 1843 -  37,710 

1816 25,504 1844 
33,356 

1817 23,419 1845 
37,161 

1818 27,127 1846 
38,936 

1819 21,784 1847 
36,635 

1820 -  24,121 !  1848- 37,421 
1821  — -  23,560 1849 34,259 
1822 -  24,783 1850 

36,780 

Årliga  brottuppfordringea  vid  Daiinemora  upp- 
går per  mediuiii  till  omkring  3,800  kubik  famnar, 

svarande  mot  144,000  kubikalnar,  hvaraf  erhållits 

ungefär  37,000  lass  malm.  Dä  nu  ett  lass  malm 

utgör   vid  pass  en  kubikaln,  så  ser  man  att  icke 
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mer  an  litet  öfver  i-clel  af  hvad  som  här  brvLes 
består  at  malm. 

Förlagssummao  utgör  per  medium  ungefär 

90,000  r:dr  banko  årlisen,  h^'araf 

i  kontanta  penningar  ...  .  59.762 

i  spainimåi  ,'3,369  L:r  a  9  r:dr)  30,321. 
Denna  summa  af  90,000  r:dr  banko  fördelad 

på  37,000  lass  malm  s^ör  nära  2  r:dr  12  sk.  b:ko 

för  hvarje  lass,  ellei^  da  ett  sädant  vanligen  väger 
3  Sk^.  Vict.  vigt  36  sk.  b:ko  per  SkM  malm. 

Lägger  man  nu  bärtill  den  dryga  forslingskost nå- 
den till  braken,  b  vilken  till  de  längst  bort  be- 

lägne  stiger  till  1  a  2  r:dr  b:ko  per  lass,  så  skall 

man  finna,  att  Dannemo!'a  jeromalmen,  om  han 
än  är  den  bästa  i  hela  riket,  säkert  också  är  den 

dyras  Le. 

Berget  brvtes  g^enom  spi'ängning  med  krut,, 
utom  vid  ortdnfnins^ar  och  sidostrossar  uti  täcktdi 

arbetsi  Lim,  der  eldsättning  och  sprängning  gemen- 
samt användes.  Arbetsfolkets  aflöiiing  är  inrättad, 

på  beting,  så  att  allt  det  lösbrutna  berget  mätes 
i  dao-en  uti  dertill  inrättade  små  hus  och  betalas 
efter  kubikfot.  Men  utom  denna  kontanta  för- 

tjenst,  som  månadtligen  lyftes,  har  hvarje  arbetare 
sig  anslaget  ett  visst  efler  hans  hushålls  storlek 
afpassadt  spanmålsuttag,  emot  ett  bestamdt  piis 
af  1  r:dr  32  sk.  r:gs  per  tunna.  Sålunda  får  han 
hvarje  månad  uttaga  ̂   lunna  för  sin  egen  person, 

i  tumia  for  sin  hustru  och  lika  mycket  lör  hvaije 

af  sina  barn,  som  äi*  öfver  ett  och  under  femton 
år  gammalt.  Åt  orkeslöse  arbetare  eller  de  allid- 
nes  enkor  och  barn  utdelas  äfven  underhåll,  af- 

passadt elter  hvars  och  ens  behof  dcraf.  Vid  de 

olika  nu  i  gång  varande  grufvorna  arbeta  för  när- 
varande omkrini:  300  personer,  deraf  dock  ̂   eller 
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I  utgöres  af  s.  k.  Lafhjon  samt  "Påsiaie"  ocli  gub- 
bar, som  äro  sysselsatta  ofvaii  dag.  Hela  befolk- 

ningen med  qvinnor  och  barn  uppgår  till  omkring 
1380  personer. 

Det  lösbrntna  berget  och  mahnen  uppfordras 
vid   alla    grufvorna  medelst  Jiästvindar,  der  ända 

från    1837  jerntrådlinor ,  -•')    i  stället  för  de  förut 
brukliga  hamplinorna  vid  de  flesta  grufvorna  an- 

vändas.    Vattenuppfordringen  tillvägabringas  me- 
delst en  konst  gång,  som  drifves  af  ett  vid  Har  viks 

damm  beläget  vattenhjul.     Konslledniiioen  är  om- 
kring 2,500  alnar  läng  och  söndei  faller  i  närheten 

af  gtufvefältet  i  tre  armar,  hvaraf  en  går  till  Ma- 
chinsgr.  som  är  konstschacht  för  Södra  fältet,  en 
annan  till  Jungfrugr.  konstschacht  på  Mellanfältet 
och   en    tredje   till  Bondgrufvan  på  Norra  fältet. 

Utur  några  få  grufvor,  h varibland  Sjögr.  och  Hag- 
strömsgrufvan,  sker  vattenuppfordringen  ännu  ge- 

nom körning  i  tunna.    Denna  konstledning  inrät- 
tades  redan    1679   af  De  Geererne,  men  inlöstes 

några  år  derefter  för  gemensam  räkning.  Utom 
en   redan    1727   af  Mårten  Triewald  vid  Norra 

Silfbergsgrufvan  inrättad  s.  k.  Eld-  och  Luftmachin , 
ämnad  att  dermed  länsa  Södra  fältet  från  vatten, 

och   hvaraf  de  yttre  af  gråsten  uppförde  murarne 

ännu  qvarstå  såsom  ett  minne  af  den  första  ång- 
machinsbyggnad    här   i  Sverige,  uppfördes  1805 
en  annan  ångmachin   vid  Dammsgrxifvan ,  för  att 

med   dess   tillhjelp    tömuja    Mellanfältet  från  det 
alltsedan  den  stora  öfversvämnin^en  1795  deruti 

till    betydlig    höjd    qvarstående    vattnet.  Ehuru 
denna  ångmachin  for  tillfället  och  vid  den  också 

*)  Sedan  1847  tillverkas  dylika  linor  vid  sjelfva  gruf- 
vefältet  up|)å  en  af  l]err  Carl  Bekonius  derstädes 
uppsatt  och  i  Jern-Konloiets  Annaler  1847  beskrit- 
ven  machin. 
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då  under  arbete  varande  stendammsb  vgsnaden 

omkring  Jnngfru-,  Damms-  och  HjulvindsgrLifvorna 
gjorde  stor  nytta,  begagnas  densamma  numera  lik- 

väl endast  då,  när  konsten  ej  kan  göra  tjenst  eller 
vissa  tider  på  året  icke  ensam  förmår  undanhålla 
vattnet  ur  alla  tre  fälten. 

I  samraaidiang  härmed  må  för  den  historiska 
märkvärdighetens  skuld  omtalas  inrättandet  af  en 

s.  k.  Väderkonst  år  1692  vid  Mellanfältet  (der 

klockstapeln  nu  står)  för  att  underhjelpa  vatten- 
uppfordringen  ur  der  varande  grufvor,  likasom  en 

år  1686  af  Ingeniör-Kaptenen  Sven  Larsson  Sölf- 
VERBERG  uppfunnen  och  vid  Konst-  eller,  som  den 
kallades,  Kaptensgiufvan,  uppförd  Hästkonst,  som 

med  tryck  verk  skulle  uppdraga  vattnet  ur  Silf- 
bergsgrufvorna ,  men  hvilken,  ifrån  det  att  den 
blifvit  färdig,  icke  stått  vid  las:  länsjre  än  nå^ra 
timmar. 

Ända  till  år  1770  hade,  utom  det  öfverinse- 

ende,  som  tillkom  Bergmästaren  inom  distriktet, 

den  närmaste  vården  och  uppsigten  öfver  Da nne- 
mora  grufvor  varit  anförtrodd  åt  åtskilliga  grufve- 
fogdar,  som  af  de  särskilda  s^ruf vebolas^en  tillsattes 

och   lönades.    Men   man  började  då  inse,  att  det 

vore  af  största  vigt,  att  högsta  och  närmaste  led- 
ningen af  ett  grufvefält,  på  hvars  ändamålsenliga 

bedi  if vande  och  bestånd  för  en  långt  aflägsen  fram- 
lid så  måno^a  både  allmanna  och  enskildta  intres- 

sen  berodde,  uppdro.^s  åt  en  enda,  både  theoretiskt 
och  praktiskt  bildad.  Styresman,  som,  hela  året 
om  på  stället  boende,  kunde  åt  verket  egna  hela 

sin    uppmärksamhet.    Alltifrån  denna  tid  har  så- 
ledes chefskapet  öfver  grufvorna   vaiit  anförtrodt 

åt  särskildte  af  Bergslagen  gemensamt  lönade  och 
med  boställe  försedde  s.  k.  Ges(di\vorm'in'.  Dessa 
hafva  hittills  varit  följande,  nemligen: 
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L.  HoRNEMANN  fiån  1771  lill  1780. 

Sam.  Runstedt  ~  1781  —  1792. 
H.  W.  Weuel  —  1793  —  1807. 
Jonas  Beronius  —  1808  —  1841. 
Carl  Beronius  —  1842. 

Sedan  äldre  lider  tillbaka  eJler  genom  Kongl. 

Skogs-Kom  missionens  af  Kongl.  Majrt  sladfästade 
domar  af  1696  och  1697  äro  trenne  stycken,  i 

närheten  af  malmfältet  belägna,  Sho g s- Allmänning s- 
trahter  upplåtna  och  donerade  lill  grufvornas  för- 

seende med  nödigt  byggnadsvirke  samt  grufveved, 
men  få  på  intet  vilkor  till  andia  behof  användas. 

Ehuru  hela  arealen  af  dessa  allmänningar  stiger 

till  nära  6,500  tunnknd,  uppgår  likväl  den  egent- 
liga skogsmarken,  hvarifrån  grufvorna  kunna  hämta 

de  för  deiri  nödiga  och  dugliga  skogseffekter,  en- 

dast till  omkring  2,800  tunnland:  det  öfriga  be- 
står af  mossar,  ängar  och  kala  berg.  Norra  All- 

männingen  ligger  i  Films  och  Tegelsmora,  den 
Westra  i  Filn)S  och  den  Södra  Allmänningen  i 
Morkarla  och  Rasbokils  socknar. 

Efter  denna  allmänna  geognosliska,  hisloriska 
och  statistiska  öfversigt  af  malmfällel,  öfvergå  vi 
till  en  närmare  granskning  och  beskrifning  af  dess 
nu  i  gång  varande  grufvor.  Vi  nedstiga  sålunda 
först  i  Mellanfältet,  såsom  det  förnämsta,  både  hvad 

malmens  mäklighet  och  godhet  beträffar. 

Mellanfältet. 

Af  den  bifogade  Djupchartan  (Tab.  ni — xvi 

eller  Fol.  1 — 14)  synes,  alt  de  här  belägna  gruf- 
vorna hafva  alltifrån  Ödesgr.  till  Hjulvindsgr.  en 

enda  sammanhängande  dagöppning,  men  att  Damms- 
och   Jungfrugrufvorna    äro  genom    flera  famnars 
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tjocka  band  i  dagen  skiljda  från  h varandra  och 
de  öfriga.  På  större  djup  äro  likväl  äfven  dessa 
band  på  flera  ställen  genoinbrutna,  så  att  numera 
en  fri  och  öppen  kommunikation  äger  rum  mellan 
alla  grufvorna.  Såsom  en  kort  redogörelse  för  dessa 

grufvors  ålder  och  såsom  ett  ytterligare  tillägg  till 
hvad  förut  blifvit  nämndt  om  uppkomsten  af  den 
stora  dagöppningen  eller  grufvestöten ,  må  följande 
anföras.  Redan  vid  slutet  af  l5:de  seklet  eller  på 

149()-talet  lärer  på  det  stället,  der  Stor-Rymnin- 
gen  nu  har  sitt  läge,  något  grufvearbete  blifvit 

drifvet,  men  ända  till  början  af  1600-talet  för 
det  mesta  bestått  endast  uti  några  till  ett  ringa 

djup  af  en  eller  annan  famn  afsänkta  skärpnin- 
gar. Sedermera  hafva  alla  de  grufvearbeten ,  som 

drifvits  inom  den  krets,  som  nu  utgör  Stor-Rym- 

ningens  samt  Jord-  och  Ödesgru fvornas  dagöpp- 
ning, varit  inneslutna  inom  sex  särskildta  grufvor, 

nemligen: 

Österbijgruf vorna  eller  s.  k.  Ödesgrufvorna  (eme- 
dan de  från  1689  till  1707  legat  öde),  den  ena 

Ödesgrufve  Norrbotten  eller  Norra  Öclesgr.  kallad, 
längst  i  norr,  upptagen  1635  och  den  andra,  Stora 

Österhy  Odesgr,,  närmast  Jordgr.  söder  om  nuva- 
rande Grills  pelare,  upptagen  1628. 

Jordgrufvan,  den  äldsta,  upptagen  1612,  har 
i  förra  tider  hetat  Södra  Vattugrufvan  och  drefs o 

i  början  för  Kronans  räkning,  men  uppläts  1656 
till  Herrarne  De  Geer  att  sammanslås  med  de  då 

för  tiden  dem  enskild  t  redan  tillhörige  Österby- 

gruf  vorna. 
Djupgrufvan  anlagd   söder  om  Jordgr.  1618. 
Pmnpgrufvan,   söder   om  den  förra,  arbetad 

från  1621. 

Kompani-Rymningen  anlagd  1671,  har  inne- 
fattat  flera   smärre   skärpningar.  —  De   tre  sist- 
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nämnda  grufvorna  liafva  i  äldie  lider  med  ett  ge- 
mensamt namn  bl  i  f  vi  t  kallade  för  Kompanigruf- 

vorna,  emedan  flera  bruksägare  deltagit  i  deras 
arbetande,  och  de  äro  just  de,  li vilka  nu,  såsom 

sedermera  alldeles  sammanbrutna ,  utgöra  den  egent- 

ligen så  kallade  Stor-Rjari ningen. 
Konst-Rymningen,  anlagd  1689  i  östra  eller 

liggande  väggen  af  Djupgr.,  med  lemnande  af  ett 

svagt  band  eller  en  skiljovägg  mot  Stora  gruföpp- 

ningen*),  men  redan  1720  inställd  vid  19  fam- 
nars djup. 

De  öfriga  på  Mellanfäliet  liggande,  i  en  sträck- 

ning med  Jord-  och  Ödesgr.  samt  Stor-Rymnin- 
gen  belägna,  grufvorna  äro  följande: 

Hjulvindsgrufvan ,  så  kallad  derföre,  att  upp- 
fordringen i  dess  första  början  skett  med  tramp- 

hjul,  anlades  1669  söder  om  Stor-Rjmningen  och 
så  nära  derintill,  att  de  endast  varit  skiljda  genom 

ett  några  famnar  tjockt  och  några  30  famnar  djupt 
band.  Den  har  från  1717  till  1748  varit  nyttjad 
till  vattendunt  för  de  andra  grufvorna. 

Dammsgrufvan ,  upptogs  1674  och  har  från 
första  anläggningen  varit  besvärad  både  af  vatten 
från  Grufvesjön  och  af  vattenådror  från  landsidan, 
så  att  hon  måst  omkringbyggas  med  en  drifven 
bjelkdamm  och  deraf  fått  sitt  namn.  Från  1748 

till  1846  har  denna  grufva  varit  nyttjad  till  vat- 
tendunt för  Mellanfältet  och  Konsten  derslädes  ned- 

satt. —  Under  namn  af  Dammsgrufve  Genomslaget 
eller  Genomslagsgrufvan  är  här  bekant  ett  i  ban- 

det mot  Hjulvind  på  50  famnars  afvägning  gjordt 

och  sedermera  lika  med  Dammsgr.  afsänkt  genom- 

*)  Denna  skiljovägg,  som  numera  är  alldeles  nedtagen, 
bestod  till  större  delen  af  bräcka,  b  vilken  tillhörde 
det  förut  omnämnda  vestra  bräck laerel. 
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slagsarbete.  Det  anlades  icke  allenast  för  vinnande 
af  kommunikation  med  de  norra  grutVorna,  ulan 

äfven  för  att  bereda  Dammsgrufve-intressenterne 
någon  ersättning  för  bvad  de  i  malmtägt  förlorat 

genom  Dammsgrufvans  upplåtande  till  vatlendunt 
ocb  konstscbackt. 

Jungfrugrufvan  upptogs  1675  söder  om  Damms- 
grufvan.  Båda  grufvorna  skiljas  från  b  va  rand  ra 
genom  ett  i  dagen  15  famnar  bredt  band,  men 

som  på  djupet  mer  ocb  mer  afsmalnar,  ocb  dess- 
utom på  flera  stallen  är  genombrulet.  Emedan 

Dammsgr. ,  som  af  ålder  varit  nj^ttjad  till  vatten- 
dunt,  var  för  mycket  djup  ocb  kall,  så  att  pum- 

parne icke  alltid  kunde  bållas  i  gång  under  vin- 
tern, men  Jungfrugr.  deremot,  såsom  trängte,  bär- 

till ansågs  mera  lämplig,  började  man  omkring 

1822  i  grufvans  sydöstra  stoss,  vid  några  30  fam- 
nars afvägning,  en  perpendikulär  afsänkning,  i 

ändamål  att  der  formera  ett  nytt  konstscbackt. 

Detta  arbete  fullbordades  1846,  då  scbacktets  djup 

var  104  famnar  under  afvägningspunkten.  Jung- 
frugrufvan är  således  nu  gemensam  valtendunt  ocb 

konstscbackt  för  bela  mellanfältet  (se  Fol.  1^^, 
Prof.  1). 

Ungkarlsgrufvan ,  söder  om  den  förra  belägen, 
upptogs  först  1716  ocb  skall  i  början  gifvit  rik, 

fastän  något  rödbräckt,  malm,  som  likväl  seder- 
mera snart  blifvit  afskuren  af  ofj^ndigt  berg,  bvar- 

före  grufvan  redan  1733  ödelemnades  på  14  fam- 

nars djup  under  egen  lafve  eller  22  famnar  un- 
der afvägningspunkten.  Sedermera  är  den  visser- 

ligen år  1772  åter  upplagen  ocb  under  de  när- 
mast påföljande  åren  afsänkt  ända  lill  34  famnars 

allmän  afvägning  endast  i  bälleflinta,  utan  tecken 
till  malmfyndigbet,  bvarföre  den  1782  för  alltid 

ödelatles. 
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ödelades.  Genom  föi  sökiiiiigsarbelen  i  Jungfru- 
grufvans  södra  vägg  är  Ungkarlsgru f vans  malm- 

fyndighet likväl  i  sednare  tider  på  något  större 

djup  påträffad  och  tillgodogjord,  och  således  den 
förmodan  bekräftad,  alt  grufvan  från  början  blif- 
vit  upptagen  och  att  äfven  afsänkningen  seder- 

mera kommit  att  ske  alldeles  för  mycket  på  sidan 
om  sjelfva  malmlagret. 

Pump-  och  Djupgrufvorna  blefvo  från  början 
upptagna  närmare  intill  den  nuvarande  östra  väg- 

gen i  norra  ändan  af  Stor-Rymningen ,  der  dag- 
klyften  också  var  något  högre  än  åt  vestra  grufve- 
brädden.  Men  vid  grufvornas  afsänkande  befanns 
malmen  hålla  sig  mera  åt  vester,  h  vårföre  man 

vid  något  större  djup  börjat  mer  och  mer  arbeta 
sig  in  i  vestra  väggen,  så  att  densamma  slutligen 
blef  nog  mycket  underbruten  och  öfverhängande. 

Sedan  vidare  det  mellan  Jord-  och  Djupgr.  från 
början  lemnade  dagbandet  blifvit  bortbrändt  och 

en  pelare,  som  förut  stod  vid  vestra  väggen  i  skill- 
naden emellan  Kompanirymningen  och  Pumpgr. 

blifvit  så  underbränd,  att  den  1683  nedfaUit,  så 
förmärktes  från  den  tiden  alltsom  oftast  remnor 

i  vestra  väggen  och  tilltagande  vattenläck  till  den 

grad,  att  den  af  De  Geererna  år  1679  uppbyggde, 

men  sedermera  af  samtliga  grufveinlressenterna  in- 
löste, vattenkonstledningen,  icke  kunde  hålla  dessa 

sammanbrutna  grufvor  rena.  Under  de  följande 
åren  stodo  de  sålunda  tidtals  under  vatten,  h var- 

för år  1692  Väderkonsten  uppfördes,  för  att  i  nå- 
gon mån  underhjelpa  vattenuppfordringen.  Men 

icke  lånsjt  derefter  eller  1693  intiälFade  det  be- 

tydliga  bergraset  från  vestra  väggen,  hvarvid  icke 
allenast  Pumpgr.,  Djupgr.  och  någon  del  af  Jord  gr. 

fylldes  och  öf  ver  täck  tes  af  stalp,  utan  också  vatt- 
K.  V  A.  Hartdl  1850.  Ö 



82 

uel  bereddes  friare  tillfälle  alt  öfversvamma  en 
stor  del  af  hela  Mellan  fältet. 

Sedermera  eller  1695  anlades  den  s.  k.  Damms- 

rymningen i  sydvestra  ändan  af  Stor-Rymningeii 
HiOt  Hjnlvindsgrufvans  utmål,  men  emedan,  un- 

der dess  afsänkande,  såväl  vestra  väggen  som  äfven 

den  södra  mot  foten  af  det  då  ännu  qvarstående 
Hjulvindsbandet  kommit  att  blifva  för  mycket 
underbruten,  så  inställdes  år  1733  detta  arbets- 

rums vidare  afsänkande  vid  ungefär  31  famn.  djup 
under  lafven. 

Liktidigt  med  Dammsrjmningen  anlades  i 

Jordgrufvans  hängande  eller  vestra  vägg  en  sänk- 
ning, Spängrymningen  kallad,  som  likväl  blef  in- 

ställd, då  arbetet  år  1705  nedkom  på  Jordgrufve- 
eller  Grillsbandet. 

Ända  till  medlet  af  1700-taiet  arbetades  gruf- 
vorna  endast  medelst  afsänkande  på  djupet,  men 
från  den  tiden  indrefvos  i  vestra  väggen  för  att 
åtkomma  den  derstädes  af  ålder  qvarlemnade  och 

frångångne  malmfyndighet,  ålskilliga  större  tvär- 
orter eller  som  de  kallades  Inslag,  nemligen  i 

Ödesgr.  orterna  Peil  och  Bjelke  på  65  famnars 
afvägning,  i  Jordgr.  Lefebure,  Grill  och  Rihbing 

på  56  famnar,  uti  Stor-Rymningen  De  Geer  och 
Jennings,  i  Hjulvindsgr.  Finlay  och  Leijel ,  på  om- 

kring 52  famnar,  i  Dammsgr.  Reutevsköld  på  75 

famnar  samt  i  Jungfrugi-.  Wittfoth  på  60  famnars 
allmän  afvägning. 

Alla  dessa  ur  ter  eller  Inslås:  hafva  sedermera 

ständigt  blifvit  afsänkta  lika  med  den  öfriga  gruf- 
vebotten.  Men  härigenom  blef  också  styrkan  af 

hela  giufvebyggnaden  ytterligare  förminskad,  så 

mycket  mer,  som  den  öfvei  hängande  vestra  väg- 
gen i  Jord-  och  Ödesgr.  samt  Stor-Rymningen  och 

Iljulvind,  på  hela  deiuia  sträcka  af  öfver  100  fam- 
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nar,  endast  uppbars  af  fyra  band  ocb  två  pelare, 

(af  h vilka   det  bräckliga  dagbandet  meJlan  Jord- 
och  Ödesgr.  redan   1766  blef  nedtaget)  och  dess- 

utom   såväl   denna   väggen    som  de  qvarlemnade 
banden    voro   i  hög  grad  sköliga  och  sprick  ful  la. 
Flera  lid  efter  annan  inträffande  större  och  min- 

dre bergslalp  minskade  ingalunda  den  farhåga  för 

sbitligt  instörtande,  som  ett  betraktande  af  grufve- 

byggnadens  vidöppna  och  bräckliga  utseende  nöd- 
vändigt skulle  uppväcka.    Dels  i  ändamål  att  för 

framtiden    så    vid  t   möjligt    förekomma  en  sådan 

olycka,   och  dels  för  att  tillgodogöra  den  fyndig- 
het, som  i  vestra  väggen  ofvanom  de  nyssnämnda 

Inslagen  var  qvarlemnad,  företogs  nästan  liktidigt 
med  eller  straxt  efter  den  stora  öfversvämningen 

år  1795,  —  h varigenom  nästan  hela  Mellanfältet 

till  betj^dlig  höjd  dränktes  af  vatten  från  Grufve- 
sjön  och  således  den  på  bottnarne  varande  malmen 

för   en    längre    tid  blef  oåtkomlig,  —  en  nästan 
lodrät  nedsprängning  af  vestra  hängande  väggen  i 

Hjulvindsgr.  och  Stor-Rymningen ,  äfvensom  i  Jung- 
frugrufvan.     Dessa   sänkningsarbeten,    som  orätt 
erhållit    benämningen   af  Schachter,    äro  följande 

nemligen  Jordgrufve-Schachtet  under  Ribbings  vind 
och  midt  öfver  Ribbings  Inslag,  det  under  Stor- 

Rymningsvinden    belägna    Stor-Ryinnings-Schachtet , 
som,  sedan  det  slagit  hål  på  Jennings  tak,  blifvit 

skiljdt  i  två  delar,  Stor-Rymningsschachtet  mellan 

Finlays  och  Jennings  Inslag  samt  Stor-Rymnings- 
Pallen  norr  om  det  föria  mellan  Jennings  Inslag 
och  Jordgrufveschachtet;  Hjulvindsschachtet  mellan 

Finlay  och  Leijel  samt  Jungfrugruf vc-Schachtet  un- 
der grufvans  vestra  vind  och  midt  öfver  Wittfolh. 
1  sammanhang  dels  härmed  och  dels  med  de 

i  sednare  tider  på  östra  dagklyften  företagna  ar- 
beten, bortsprängdes  såväl  dagbandet  mellan  Hjul- 
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viiul  uch  Slor-Rymningen .  som  också  del  pa  20 
famnars  afväonina  beläcjna  Grill  sbaodet  mellan 

Jordgr.  och  Stor-R vmningen ,  hvarjemte  vestra  väg- 
gen i  Jord-  och  Ödesgrufvurna  lodrätt  afsänkles, 

isynnerhet  i  Jordgr.  genom  den  s.  k.  Skarnvinds- 
P allén ,  midt  öFver  Grills  Inslås:  beläs^en. 

De  förut  oratalta  vid  östra  vä2£:en  i  sednare 

tider  veikst  illda  arbeten  hafva  bestått  dels  i  jord- 
rymniiig  och  några  famnars  afsäckning  af  Hjul- 
vindsgr.  och  Stor-Rymningens  östra  dagklylter, 
dels  också  i  en  betydlig  och  kostsam  jordryraning 

vid  Jord-  och  Ödesgr.  och  nedspiängning  af  dessa 
erufvois  visserligen  liggande,  men  i  hos:  £:  t  ad  med 

sköiar  uch  sprickor  genomdragna  hotande  väggar, 

h varifrån  tid  efter  annan  flera  betydliga  stalp  in- 
träffat. Derjemte  har  äfven  den  s.  k,  Konstrym- 

ninsen  biifvit  vtterli^are  afsånkt  och  sammanbru- 

ten  såväl  med  Stor-Ry tmungen  genom  den  förut 
qvarlemnade  skiljoväggens  nedtagande,  som  också 

med  Jord-  och  Ödesgr.  genom  Grillsbandets  bort- 
sprängning  och  de  i  östra  väggen  norr  om  detta 

band  under  ntimn  af  Östra  Berget  företagna  pall- 
arbeten. 

Genom  alla  dessa  sålunda  både.  i  östra  och 

vestra  väggen  mer  och  mindre  djupt  verkställda 
afsänknin^sarbeten  och  fleia  af  de  törut  befintliga 

bandens  borttaoande,  hafva  de  nyssnämnda  gruf- 
vorna  alltifrån  Hjulvindsgr.  till  Ödesgr.  på  en  längd 
af  100  famnar,  slutiis:en  erhållit  en  så  ovaidist 

vid  och  stor  dagöppning,  att  bredden  t.  ex.  i  Stor- 
Rymningen  uj^ipgår  till  näi  mare  40  och  i  Jord- 
och  Ödesgr.  öf verstiger  20  famnar. 

Hvad  nu  beträffar  de  berf::arter,  som  inne- 

sluta och  begränsa  denne  Mellanfältets  så  stora 

och  mäktiga  malmstock,  så  består,  efter  hvad  re- 
dan   förut   biifvit    nämndt,   den  östra  dagklvften 
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lill  hela  (less  liingd  i  väggai na  af  en  tiiörki^ra  med 

chlorit  mer  och  mindre  genomträngd  och  <;enom- 

dragen  kalksten.  Såsom  af  de  öfre  bladen  af  djup- 
chartan  kan  synas,  har  denna  dagklyft  inom 

Ödesgr.  utmål  för  närvarande  ett  djup  af  20,  men 

i  Stor-Rymn.,  Hjulvind,  Damms-  och  Jungfru- 
grufvorna  endast  af  10  famnar  i  allmän  afvägning. 
På  förra  stället  eller  inom  Ödesgr.  ntmål,  der 
densamma  också  på  botten  innehåller  kalksten, 
ntan  tecken  till  malm  eller  någon  annan  bergart, 

fortgår  afsänkningen  i  ändamål  att  nedtagande  i 

g  ni  f  vans  östra  vägg  befintliga  till  fall  hotande  be- 
tydliga bergmassorna,  för  att  sedermera  kunna  ulan 

fara  uppfordra  det  myckna  stalp,  som  sedan  äldre 
tiders  ras  alldeles  öfvertäcker  bottnarne  i  Jord- 

och  Ödesgr.  samt  slutligen  åtkomma  de  der  ännu 

qvarvarande  malmtillgångar.  Östra  dagklyftens 

afsänkande  i  StL)r-R3/mningen  och  Hjulvind  der- 

emot  är  företagen  i  afsigt  att  tillgodogöra  den  fyn- 
dighet, som  kunde  vara  frångången  i  östra  väggen 

mellan  Konstrymningen  och  Hjulvind,  En  sådan 
malmfyndighet  har  också  der  blifvit  träffad,  men 
icke  omedelbart  stötande  intill  den  nyssnämnda 
ofyndiga  östra  kalkväggen,  ulan  derifrån  till  en 
del  skiljd  genom  ett  nära  3  famnars  mägtigt  lager 
af  bräcka,  vesler  om  h vilket  malmen  är  anstående 

på  den  några  famnar  breda  dagklyftssulan ,  som 
sedan  stupar  tvärt  ned  mot  djupet.  Men  det  är 

förnämligast  endast  på  Stor-Uymnings  dagklyft. 
som  detta  bräcklager  visar  sig.  Mot  söder  tyckes 

det  hastigt  upphöra  och  försvinna  (Fol.  2),  eme- 
dan det  ingenstädes  är  synligt  hvarken  på  Damms- 

eller  Jungfrugr.  dagklyfter  och  på  Hjulvinds  en- 
dast helt  obetydligt  uppträder,  nemligen  i  gränsen 

mot  Stor-Rymningen  och  endast  såsom  en  isolerad 

körtel,  fastän  liggande  i  samma  linea,  som  det  öf- 
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riga  lagret.  Den  från  Hjulvindsgr.  botten  till 
Öniers  grufve  schachtet  (Fol.  10;  Fol.  13,  Prof.  3) 

drifna  Dragorten  har  icke  heller  påträffa  t  eller  ge- 
nomgått någon  bräcka,  ett  ytterligare  bevis  på 

detta  lagers  hastis^a  upphörande  mot  söder.  Mot 

norr  är  dess  foi  tsättning  namera  ingenstädes  syn- 

lig på  Jord-  och  Ödesgr.  ös  i  ra  dagkly  fter,  emedan 
detsamma  redan  blifvit  i  dessa  grufvor  jemte  mal- 

men nedtaget,  men  på  något  större  djup  visar  det 
sig  på  Konstryraningens  nedre  botten  (Fol.  5;  Fol. 

13,  Prof.  4)  nedanför  Kollegi  i  ortens  gima  på  un- 
gefär 38  famnars  atvägning,  der  det  namera  bort- 
tagna Grillsbandet  haft  sitt  östra  bergfäste,  och 

vid  De  Geersbandets  östra  fäste  nedanför  Sandels- 

ortens  gima  på  ungefär  33  famnars  afvägning.  På 
ännu  större  djup  har  det  förekommit  vid  den  s. 

k.  Östra  Kanalen  i  Jord-  och  Ödesgrufvorna  (Fol. 

9;  Fol.  13,  Prol.  5)  på  några  60  famnars  afväg- 
ning, men  har  sedermera  der  blifvit  qvarlemnadt 

och  frånsänkt. 

På  4 — 5  famnars  afstånd  åt  vesler  från  detta 

och  parall elt  med  detsamma  har  framstuckit  ett 

annat  hräcklager  (det  vestra)  genom  alla  inom  ofta 
omtalte  dagöppning  inneslutna  grufvor.  Ehuru 
numera  alldeles  bortsprängd  t  i  dagen,  har  det 
likväl  der  visat  sig  i  bandet  mellan  Hjul  vind  och 

Stoi-Rymningen  (det  s.  k.  Hjulvindsbandet)  och 
på  20  famnars  afvägning  var  det  ännu  i  sednare 

tider  synligt  på  det  äfvenledes  nu  borttagna  Grills- 
bandet, som  sträckte  sig  mellan  Skarnvindsudden 

vid  vestra  och  Konst-Rymningen  vid  östra  väg- 
gen. Den  mellan  Stor-Rymningen  och  Konst- 

rymningen från  början  qvarlemnade,  men  seder- 
mera borttagna  skiljeväggen  utgjordes  också  till 

hufvudsaklig  del  af  en  till  detla  lager  hörande 

bräcka.   Det  omgifves  på  båda  sidor  af  malm  och 
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hvars  str^ykniiig  och  slupning  det  iioga  åtföljer. 

Emedan  således  demie  har  10" — 20'^  stupuiiig  åt 
vester,  återliunes  det  också  på  större  djup  längre 
åt  vester.  På  Konstrymningens  nedre  hotten  på 
38  famn.  afvägn.  (Pol.  5;  Fol.  13,  Prof.  4)  visar 
det  sig  äiUiQ  af  öfver  I  famns  inäktighet  uti 

den  mot  Skarnvinds-Pallen  mot  vester  utskjutande 
Konstry  mningsudden ,  samt  på  34  famn.  afvägn. 
i  De  Geers  band  (ibid.).  På  ännu  större  djup  af 

60 — 75  famnar  har  detsamma  uti  Jord-  och  Ödesgi  ., 
der  dess  mäktighet  varit  mellan  I — 2  famnar, 
blifvit  genombrutet  genom  orterna  Ribbing,  Grill, 
Lefebure,  Bjelke  och  Peil  (Fol.  10;  Fol.  13,  Prof. 
5  och  6),  samt  ses  ännu  i  Grills  norra  och  södra 

väggar  och  i  De  Geers  pelare  midt  under  den  s. 

k.  Vestra  Kanalen  (Fol.  9  och  10).  Ehuru  såle- 
des detta  vestra  bräck  lager  med  nästan  orubbad 

mäktighet  har  strukit  genom  större  delen  af  alla 

dessa  grufvor  och  äfven  på  70  famn.  djup  blifvit 

genombrutet  i  Jord-  och  Ödesgr.  är  likväl  anled- 
ning förmoda,  att  detsamma  på  något  större  djup 

skall  hafva  upphört  eller  utkilat,  emedan  det  nu- 

mera icke  är  synligt  hvarken  på  Stor-Rymningens 
botten  eller  i  Hjul  vind,  fastän  under  de  sednare 

åren  bräcka  flack  ta  Is  visat  sig  ibland  malmen  på 
östra  kanten  af  det  s.  k.  Hjulvindsschachtet. 

Om  den  i  Jungfrugr.  schachtets  sydöstra  stoss, 

öster  om  arbetsrummet  Katten  (Fol.  7  och  8)  an- 
slående bräckan  är  en  sydlig  fortsättning  af  detta 

bräckelager,  eller  en  isolerad  bildning  för  sig,  är 
svårt  att  afgöra,  emedan  de  iakttagelser,  som  i 
detta  afseende  kunnat  anställas,  derom  icke  lem- 

nat  någon  säker  upplysning.  Att  dömma  af  stryk- 
ni  ngslineerna  pä  båda  dessa  ställen  synes  dock 
någon   gemenskap    dem   emellan   äga   rum.  Alt 
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denna  bräcka  i  Jangfrugr.  schachtets  sydöstra  stoss 

äfven  fortsätter  något  iängre  mot  söder,  synes  der- 
af  att  östra  väggen  i  den  vid  några  30  famn.  af- 
vägning  drifna  södra  fåltorten  Ransakarn  (Fol.  4) 
innehaft  bräcka,  i  likhet  med  östra  väggen  i  den 

djupare  ned  belägna  orten  Katten.  Emellan  detta 
bräcklager  och  kalkstenen  i  Jungfrugr.  FConstschacht 
torde  således  ännu  mycken  malmfyndighet  vara 
att  söka. 

Mel  lan  fä  I  tets  malmstock  skulle  sålunda  kunna 

på  visst  sätt,  genom  detta  vestra  bräcklager,  anses 

vara  afdelad  i  tvänne  malmparalleler,  fastän  i  an- 
seende till  deras  nära  belägenhet  intill  hvarandra 

och  bräckans  i  allmänhet  intima  samband  med 

sjelfva  malmen,  ett  sådant  föreställningssätt,  strängt 

taget,  icke  rättfärdigas.  Emellertid  blefvo  Jord- 
och  Ödesgrufvorna,  likasom  sedermera  Konsl rym- 

ningen, från  dagen  anlagda  på  den  del  af  malm- 
stocken, som  hade  sitt  läge  öster  om  detta,  men 

vester  om  det  förra  bräck  lagret,  eller  som  låg 
emellan  dem  båda;  och  i  sednaste  tider  har,  efter 

hvad  förut  är  nämndt,  en  del  af  samma  malm- 
parallel  blifvit  blottad  och  öppnad  längre  i  söder 

genom  de  på  Stor-Rymningens  och  Hjulvinds  dag- 
klj^fter  företagna  arbeten,  ehuru  det  vestra  bräck- 
lagret  redan  förut  under  dessa  grufvors  afsänkande 
blifvit  der  helt  och  hållet  ned  lasset. 

Betrifva  vi  oss  härifrån  till  den  vestra  da^- 

klyften  mellan  grufvekanten  och  den  utmed  gruf- 
slötens  vestra  sida  framgående  murade  stendam- 

men (Fol.  1),  så  finna  vi  längst  i  norr  vid  Ödesgr. 

norra  ända,  öster  om  Ödesgr.  vinden,  finkor- 
nig  med  chlorit  och  hornblende  impregnerad  hälle- 
flinta.  Den  tillstötande  och  öfverliggande  jord- 

backens nära  belägenhet  både  i  norr  och  öster, 

f()rbjudcr  att  nogare  granska,  huru  och  på  hvad 
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sätt  denna  liälleflinla  här  uppträder,  men  sam- 
manlägger man  dess  förekommande  här  med  den 

omständigheten,  att  den  från  Peils  ort  åt  norr  in- 
drifna  och  med  arbetsrummet  Tamm  sammanhän- 

gande orten  Amiralen  (Fol.  10)  äfven  stadnat  mot 
en  dylik  hälleflinta,  äfvensom  att  uti  orten  Räfven 

(Fol.  7)  en  3 — 4  famnars  mäktig '"gråbergspalie" 
(som  sannolikt  varit  hälleflinta  måste  för  hvarje 

ny  sänkning  tagas  bort  på  grufvekanten  utanför 
den  fj^idiga  ortsulan,  så  blir  deraf  den  förmodan 
åtminstone  mycket  sannolik,  att  denna  hälleflinta 

forisatt  alltifrån  dagen,  bildande  en  sammanhän- 
gande klyft  eller  sköl,  som  stryker  tvärtöfver 

malmsto(jken  och  afskärer  densamma  i  dess  stryk- 
ning uti  fält.  Ehuru  ett  sådant  förhållande  vis- 

serligen  för  det  närvarande,  i  anseende  till  Ödesgr. 

oåtkomliga  och  farliga  beskaffenhet,  icke  kan  ge- 
nom direkt  iakttagelse  sältas  ulom  tvifvelsmål,  så 

antydes  likväl  möjligheten  och  saunolikheten  deraf, 

genom  åtskilliga  andra  här  på  malmfältet  förekom- 
mande likartade  fall,  såsom  t.  ex.  vid  Back-skärp- 
ningen på  Norra  fältet,  der  en  2  famnar  mäktig 

sköl  af  precist  samma  slags  hälleflinta  på  tvären 
afskärer  dervarande  inalmlager. 

Alltifrån  denna  hälleflinla  vid  Ödesgr.  norra 
ända  fortsätter,  såsom  vi  redan  förut  veta,  på  den 
ännu  vid  Skarn  vinden  omkring  10  famnar  breda, 
men  sedan  mot  söder  mer  och  mer  afsmalnande, 

dagklyflen  mörkgrå  kornig  kalksten  alltintill  Stora 
Uppförd ringsmachinen  vid  Hjulvindsgr.  vestra  vind. 
Söder  om  denna  vind  höjer  sig  fasta  hällen  något 
mera  och  består  af  malm,  som  utgör  det  i  dagen 

*)  Enligt  1816  års  Geschvvoiner  Relation. 
**)  Denna  del  af  Ödesgi*.  är,  efter  hvad  förut  är  nnmndt, 

för  det  närvaiande  icke  utan   lifsfara   åtkomlig,  så 
att   sanna    förliållandet   här   icke  kunnat  uppdagas. 
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utgående  af  Hjulvindsgr. ,  Damms-  och  Jungfrugr. 
malmfyndighel.  På  vestra  sidan  om  maimen  fort- 

far dock  kalken  oafbrutet,  fastän  numera  i  dagen 

undangömd  af  jord  och  varp.  iMen  äfven  på  dju- 
pet, så  långt  brytningen  luuinit,  utgör  samma 

kalksten  en  gräns  för  malmförandet  både  på  ve- 
stra cell  östra  sidan.  Detta  förhållande  är,  hvad 

vestra  väggen  beträffar,  fuUkomligen  bevisadt  icke 

allenast  under  denna  hängande  väggs  lodräta  ned- 
sprängande  i  sednare  tider  genom  åtskilliga  der 

anlagda  sänkningsarbeten  -'''),  utan  äfven  genom  de 
flera  på  olika  djup  dels  förut  dels  efteråt  i  samma 
vägg  indrifna  malmförande  orter  eller  s.  k.  Inslag. 

Sålunda  har  den  i  Ödesgr.  vestra  vägg  på  1770- 
talet  vid  30  famnars  afväonina:  från  De  Geers  band 

indrifna  orten  Liljenherg  (Fol.  4  och  5)  slutligen 
stannat  emot  denna  kalksten,  h vilken  likaledes 

anstår  uti  brottet  af  orten  Tigern  (Fol.  6,  7  och 

8)  i  Norra  Ödesgrufvan  eller  Ödesgrufve  Norr- 
botten. Grills  och  Ribbings  Inslag  i  Jordgr,  äro 

ännu  malmförancle  åt  vester  (Fol.  9  och  10),  men 

deremot  hafva  De  Geers  och  Jennings  inom  Stor- 

Rjnnningens  utmål  (Fol.  8,  9  och  10)  redan  hun- 
nit den  vestra  ofvndiga  kalkstensväggen,  h vilken 

äfvenledes  är  blottad  i  den  dem  emellan  kommu- 

nicerande Pallorten  (Fol.  9).  Bland  de  från  Hjnl- 
vindsgr.  indrifna  Inslagen  har  Finlaij  (Fol.  10) 
stannat  emot  randiga  hälleflintan,  h vilken  redan 

för  längesedan  blifvit  uti  Leijel  genomgången  och 

den  bak  för  liggande  kalken  påti  äfPad.  Samma  för- 

hållande är  äfven  hvad  Ungkarlsgr.  beträfl^ar  ut- 
rönt genom  de  på  större  eller  mindre  djup  från 

*)  Såsom  Skarn vindspalien ,  Jordgr.  Schaelitet,  Slor- 
Rymn.  Schaclitct,  Stor-Rymn.  Pallen,  Hjulvinds- och 
Jnni^fiiigr.  Schacljtct. 
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Jungfrugr.  inpä  Ungkarlsgr.  utmål  drifne  arbeten, 
såsom  Ungkarl  sov  I  en  (FoL  3  och  4)  Katten  (Fol.  7 

och  8)  och  Ungersven  (Fol.  9),  —  h vilka  orter 
allasamiuans  innehafva  mörkgrå  kalksten  i  vestra 

väggarna. 
Uti  vestra  dagk lyftens  mörka  jernbindiga  kalk- 
sten uppsätter  mellan  Ribbings  och  Skarnvindarne 

(Fol.  i)  ett  famns  mäktigt  lager  af  s.  k.  randig 

hälleflinta,  som  mut  norr  icke  sträcker  sig  längre 
än  straxt  bortom  Skarnvinden,  der  detsamma  tvärt 

slutar  och  efter  några  slingriga  böjningar  kilar  ut 
i  kalkstenen,  men  som  mot  söder  fortsätter  hela 

Mellanfältet  framåt  ända  till  Ungkarlsgrufvan ,  fast- 

än icke  i  dagen  längre  synligt  än  till  Hjulvinds- 
grufvan.  Vid  vestra  väggens  förut  omtalta  lod- 

räta nedsprängning  på  1780-talet  påträffades  nem- 
ligen  i  de  blottade  numera  undansprängda  dag- 
klyfterna,  der  Jordgr.  schachtet,  Stor-Rymnings- 
schachtet  m.  fl.  äro  afsänkta,  äfvensom  i  vestra 

bergfästet  af  det  nu  äfven  borttagna  Hjulvindsban- 
det,  samma  randiga  hälleflinta  bland  kalkstenen, 

iakttagande,  likasom  denne,  samma  böjning  som 

sjelfva  malmstocken  der  undergått  och  således  tro- 
get efterföljande  densamma  i  strykningen.  Men 

den  har  äfven  på  djupet  efterföljt  malmen  och 
kalkstenen  uti  stupningen.  Vid  de  nyssnämnda 
schachteiis  afsänkande  var  den  en  trogen  ledsagare 

till  större  eller  mindre  djup,  i  Jord-  och  Stor- 
Rymningsschachten  ända  till  50 — 60  famnars  af- 
vägning,  tills  den  slutligen  i  anseende  till  dess 

stupning  mot  vester  blef  afskuren  af  och  ingick 

uti  den  lodrätt  hållna  vestra  väggen.  Uti  Hjul- 
vindsgr.  är  den  genomgången  uti  orten  Leijel,  men 

anstår  ännu  i  brottet  af  Finlay.  Det  sista  syd- 
liga utgåendet  i  dagen  af  randiga  hälleflintan  ses 

nu  i  klyften  straxt  under  Hjuivindsgr.  vestra  vind. 
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Sedermera  är  den,  i  anseende  till  den  flere  fam- 

nar tjocka  dainiHjordsbetäckningen ,  åt  det  hållet 

icke  mera  synlig  på  sidan  om  Hjul  vinds-,  Damms-, 
Jmigfni-   och   Ungkarlsgrufvorna,    men  är  likväl 

äfven  i  dessa  graf\or  genom  brytningarne  uppda- 
gad på  större  eller  mindre  djup.    Sålunda  genom- 

gicks  en  sådan  randig  hälleflinta  af  3  famnars  mäk- 
tighet i  orten    Hönan  (Fol.  3)  på  26  famnars  af- 

vä2:nin2:,  hvarefler  en  finkornis;  hvit  kalksten  mötte 

i  anbrottet.    Likaledes   anstår  samma  bergart  på 
något  större  djup  i  brottet  af  den  vid  57  famnars 
afvägning    från   Katten  mot  vester  indrifna  orten 

Lekatten   (Fol.  8)  och  är  äfven  fläcktals  blottad  i 
vestra    vä^fSfen   af   den  från  Junofru^r.  schachtet 

mot  söder  på  ungefär  63  famnars  djup  drifna  fält- 
orten Ungersven  (Fol.  9)  och  slutligen  är  den  till 

3  famn.  mäktisihet  "genombruten  med  en  tvärort 

från  den,   melhin  Damras-  och  Jungfrugrufvornas 
bottnar  på  några  80  famn.  djup  drifna.  Brahesorten 
(Fol.  10).    Att  alla  dessa  nu  upräknade  partier  af 
randiga  hälleflin^an,  allt  från  Skarn  vinden  inom 

Jordgrufvans    till  orten  Lekatten  inom  Ungkarls- 
grufvans    utmål,    sammanhänga    med  hvarandra, 
kan    väl    svårligen    misskännas,   h varken    vid  en 

granskiiins:   i    naturen   på   sjelfva  fältet  eller  vid 

jemnförelse  af  de  särskildta  bladen  på  grufvechar- 
tan.     De  tillhöra  otvifvelaktigt  ett  och  samma  la- 
o^er.  fastän  detta  under  sin  fortstrvknins:  åt  söder 
tilltagit  i  mäkti^heten  från  \  till  3  famnar. 

På  vestra  sidan  om  detta  hälleflintlager  är 
såvål  i  01  ten  Hönan  och  i  Brahes  tvärort,  som 

ock,  enligt  anställd  profborrning,  innanför  Jennings 

brott  på  Stor-Ryraningens  utmål  en  hvit  finkornig 
kalksten  anstående  F^medan  detsamma  likväl  of- 

vaii  dag,  såsom  man  ännu  kan  se,  på  ömse  sidor, 
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således  af  ven  på  den  veslra,  innesiules  och  be- 
gränsas af  den  vanliga  mörka  jernbindiga  kalkste- 

uen,  och  samma  förhållande  är  anmäikt  äfven  på 
flera  andra  ställen  under  dag,  bland  andra  i  Lei- 
jels  Inslag,  så  torde  också  den  på  de  nyss  anförda 

ställena  påträffade  hvita  kalkstenen  icke  vara  an- 
nat än  en  rent  tillfällig  artförändring  af  den  mör- 
ka, uti  hvilken  åsigt  man  äfven  styrkes  genom 

den  på  flere  andra  ställen  icke  så  sällan  anmärkta 
öfvergängen  emellan  båda  arterna. 

De  öfver  Mellanfältet  upprättade  protilerna  å 

Fol.  13  torde  för  öfrigt  åskådliggöra  och  förtyd- 
liga hvad  i  det  nyss  föregående  blifvit  anfördt  om 

de  der  förekommande  lagren  af  randig  hälleflinta 
och  bräcka. 

Inom  dessa  nu  beskrifna  liggande  och  hän- 
gande väggar  har  Mellanfältets  malmstock  eller 

malmlager  haft  sitt  läge.  J  en  sträckning  fort- 
sättande nära  150  famnar  genom  alla  dessa  nu 

mera  sammanbrutna  grufvor,  har  den,  som  man 

ser,  en  icke  mindre  betydlig  mäktighet.  I  Jord- 
och  Ödesgr.  är  malmstocken  uppslagen  på  en  bredd 
af  20  famnar  mellan  de  ofyndiga  väggarna  och  i 

Slor-Ryrnningen  har  den  en  mäktighet  af  närmare 
25  famnar.  StÖi sta  delen  af  deiuia  ofantliga  malm- 

stock är  likväl  numera  utbruten  och  tillgodogjord, 

såsom  de  på  kartan  utmärkta  tomma  arbetsium- 

men  utvisa.  De  i  Jord-  och  Ödesgr.  qvarlemnade 
Grills  och  De  Geers  pelare  samt  De  Geers  band 
få,  ehuru  alltigenom  malmförande,  icke  vidröras. 
På  de  i  vestra  väggen  från  dagen  i  sednare  tider 
neddrifna  m.almrummen,  såsom  Skarn vindspallen, 

Jordgr.  vSchachtet,  Stor-Rymnings-pallen  och  schach- 

tel,  Hjul  vinds  Genomslagspalle-  och  Jungfrugrufve- 
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schachlet  återstår  visserligen  änau  någon  maiin- 
fyndighet,  innan  alla  dessa  arbetsrum  hinna  att 
nedsänkas  till  lika  djup  med  de  utanför  åt  Öster 
eller  på  sidorna  varande  grufvebottnarne.  Men 

emedan  många  af  dessa  arbeten,  såsom  Stor-Ryra- 

nings-,  Hjul  vinds-  och  Jungfrugrufve-schachten, 
dels  redan  upphunnit  eller  snait  nog  upphinna 
gamla  grufvebotten,  dels  också  oföitöfvadt  komma 
att  slå  hål  på  de  i  äldre  tider  anlagde,  under 
dem  befintliga,  vestra  Inslagen,  så  är  nu  all  denna 

synliga  malmfyndighet  endast  en  obetydlighet  mot 
de  oerhörda  skatter,  som  detta  fält  redan  kontri- 

buerat  åt  menskliga  industrien  och  omtankan.  Gruf- 

vebottnarna  alltifrån  Hjulvind  till  och  med  Ödes- 
grufvan  äro  visserligen  ännu  malmförande  och 
kunna  sannolikt  ännu  längre  vara  det.  Dock  må 

man  ingalunda  för  sig  undandölja  den  farhåga, 

som  Damms-  och  Jungfrugrufvornas  ofyndiga  bott- 
nar kunna  uppväcka.  Med  något  skäl  kan  man 

nemligen  framställa  den  frågan,  om  samma  för- 
tryckande hälleflintsköl,  som  i  dessa  grufvor  vid 

några  80  famnars  afvägning  afskurit  malmen,  äf- 
ven  i  de  norr  om  dem  belägna  snart  kan  inkomma. 

Ehuru  tyvärr  ännu  icke  någon  försöknings-sänk- 
ning på  botten  af  ifrågavarande  grufvor  blifvit 

neddrifven,  i  ändamål  att  utröna  afståndet  till  den 

sannolikt  undei  liggande  malmen  eller,  med  andra 
ord,  den  förtryckande  hälleflintskölens  mäklighet, 

så  torde  likväl,  —  då  man  påminner  sig  den  här 
på  fältet  ingalunda  ovanliga  företeelsen,  att  malm- 

stocken icke  blott  i  olika,  utan  äfven  i  en  och  sam- 

ma grufva  fuiuiits  på  olika  djup  flerfalldiga  gån- 

')  Det  s.  k.  Hjulvinds-scliaclilet  liar  nyligen  nedkommit 
till  lika  djup  med  griifveboUen  och  är  således  redan 
försvunnet. 
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^er  alskuieii  af  sådane  liggande  skolar,  —  man 
med  allt  skäl  kunna  hoppas,  atl  återfinna  malmen 
{ifven  under  denna  sköl,  ehuru  den  här  har  en 

ovanligt  myckel  större  mäktighet,  än  dylika  af- 
skä rande  skolar  pa  fältet  föi  ut  innehaft.  Man  kän- 

ner den  neniligen  redan  till  öfver  20  famnars 

tjocklek,  ty,  såsom  Profilen  öfver  Jungfrugrufvan 
på  Pol.  13  lärer,  har  dervarande  konstschacht 
alltifrån  den  s.  k.  Öfre  Konstorten  till  dess  nuva- 

rande holten  (på  104  famna  i  s  afvägning)  fortfa- 
rande blifvit  afsänkt  i  hälleflinta,  utan  att  någon 

annan  bergart  ännu  varit  synlig  i  schachtväggarna. 
Hade  man  åtminstone  varit  sä  lycklig,  att  liär 

påträffa  den  vanliga  gångarten,  mörka  jernbindiga 
kalkstenen,  kunde  man  haft  anledning,  alt  med 
en  tvärort  från  Konstschachtet  mot  vester  uppsöka 
malmen,  h vilken  i  så  fall  efter  all  sannolikhet 

också  borde  hafva  återfunnits.  Men  detta  lyckliga 

tillfälle  hai",  som  sagdt  är,  hittills  icke  erbjudit  sig. 
I  sammanhang  härmed  må  det  nu  tillålas, 

alt  dels  på  grund  af  egna  iakttagelser  och  dels 
med  stöd  af  Relationerna,  något  närmare  vidröra 

de  förut  ofta  omtalade  här  på  Mellanfältet  före- 
kommande, skolar  af  chlorit  eller  hälleflinta,  som, 

dels  i  liggande,  dels  uti  stående  ställning,  genomsku- 
rit malmstocken.  De  förra,  såsom  af  vigtigare  in- 

flytande, må  först  sysselsätta  vår  uppmärksamhet. 

Sålunda  upphörde  arbetet  i  Jord-  och  Ödes- 
grufvorna  år  1669,  då  de  hunnit  ett  djup  af  un- 

gefär 26  famnar,  emedan  en  "gråbergsförtryckning" 
då  hade  intagit  bottnarne.  Denna  sköl,  hvars  mäk- 

tighet dock  icke  synes  hafva  varit  så  betydlig, 
och  som  stupat  några  få  grader  från  horizonten 
mot  söder,  har  sannolikt  sammanhängt  med  den, 

som  sedermera  säges  hafva  inkommit  uti  Stor- 
Rymningen    på  36  famnars  djup,  men  der  snart 
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blifvit  genonigångeD.  Uti  en  af  Relationerna  på 

1740-talet  omtalas  nem ligen,  att  i  Ödesgr. ,  ungefär 
vid  det  nyss  angifiia  djupet,  en  sådan  sköl  före- 

kommit, som  med  2 — 4  alnars  mäktighet  och  14" 

stnpning  från  hoi  izonten  mot  S.V.  "strukit  a  ila 

dessa  grnfvor  igenom''. Af  större  betydenhet  var  den  förtryckande 

chloritsköl,  som  påträffades  i  Jord-  och  Ödesgr. 
vid  62 — 64  famnars  allmän  afvägning,  strykande 
rs.V.  och  fallande  60° — 65°  från  lodlinien  mot 
S.V.  Den  var  i  Ödesgr.  norra  hörn  2  famnar 
mak  ti  i  Jords^r.  endast  1  fanui  och  i  Ribbing^s 

ort,  der  den  vid  68  famn.  allmän  afväs-nins  s:e- 

nomgicks;  endast  t  famn  mäktig.  Lnder  sin  stup- 
ni  ns:  mot  söder  fortsätter  den  vidare  frann  genom 

Slor-R  vmningen  och  Hjulvind,  livarest  den  uti  sed- 
nare  åren,  genom  Stor-Rymnings-  och  Hjul  vinds 
Schachten,  blifvit  vid  någi  a  70  famn.  djup  genom- 

gången. Dess  m  ä  k  ti^het  har  der  endast  varit  en 
aln;  också  synes  den  mot  söder  snart  derpå  utkila. 

Vid  25  (atnn.  afvä^nins:  intoss  hela  botten  af 

Jungfrugr.  utaf  ofyndigt  berg  och  först  vid  35 
famn.  djup  inkom  malmen  åter.  Den  afskärande 
skölen  var  således  10  famnar  mäktig  och  bestod 
af  hälleflinta,  med  ett  salband  af  chlorit  på  sin 
öfra  och  undra  sida.  Dess  strykning  var  N.N.O. 

med  70° — 75°  fallande  från  lodlinien  mot  V.iN'.V. 
Uti  Dammso^rufvan  inkom  samma  hälleflintsköl  vid 

27  famnars  djup,  men  var  der  endast  8  famnar 
mäktig.  Den  tyckes  sedermera  under  sin  fortgång 

mot  novv  fram  genom  Hjul  vind  och  Stor-Rymningen 
helt  hastigt  hafva  aftagit  i  niäktighet,  ty  de  häl- 
leflintskölar,  sou)  i  Hjul  vind  på  37  till  41  och 

i  Stor-Rymningen  vid  43  famnars  afvägning  på- 
träffades och  genomgingos,  ägde  på  förra  stället  en 

mäktig  het 
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mäktighet  af  3—4  och  på  sednare  stället  endast 
af  1  aln. 

Något  längre  ned  genombröts  i  Jungfrugr.  och 
uti  den  på  Ungkarlsgr.  utmål  till  en  del  drifna 
orten  Katten  vid  49,  i  Dammsgr.  vid  50  och  i 

Stor-Rymningen  vid  51  famnars  djup  en  hälle- 
flintsköl,  som,  med  en  obetydlig  stupning  från 
horizonten  mot  N.V.,  efter  all  sannolikhet  i  ett 

sammanhang  strukit  genom  alla  dessa  grufvor. 
Till  sin  mäktighet  knappt  uppgående  till  en  famn 
var  den  på  ömse  sidor  försedd  med  ett  qvarlers 
mäktigt  salband  af  chlorit. 

Såsom  det  vill  synas,  af  en  ovanligt  stor  mäk- 

tighet, och  en  utomordentlig  betydenhet  för  Mel- 
lanfältets  framtid,  är  den  hälleflintförtryckning, 
som  med  ett  salband  af  chlorit  på  öfra  sidan,  vid 

något  öfver  80  famnars  afvägning  insköt  frän  östra 

väggen  öfver  botten  af  Jungfru-  och  Dammsgruf- 
vorna  samt  Dammsgrufve  Genomslaget,  stupande 
circa  65^  från  lodlinien  mot  vester  och  nu  inta- 

gande såväl  sjelfva  bottnarne  af  dessa  grufvor,  som 

ock  sulan  i  Brahes  ort.  Genom  den  på  Jungfru- 

griifvans  botten,  i  anseende  till  föregående  ti  lire- 
delser  i  och  för  Konstschaktet,  till  85  famnar  djup 
neddrifna  s.  k.  Mellansänkningen,  har  man  funnit 

hälleflintskölen  fortfarande  genomdragen  med  rän- 
der och  drummer  af  chlorit,  och  visserligen  äf- 

ven  här  och  der  inneslutande  smärre  fläckar  eller 

skifvor  af  malm,  men  för  öfrigt  utan  någon  den 

minsta  liknelse  till  sammanhängande  malmfyndig- 
het. Emedan  denna  sköl  derjemte  tyckes  stupa 

mot  norr,  synes  också  anledning  vara  till  fruktan, 

att  den  på  något  större  djup  skall  i  framtiden  af- 
skära  äfven  malmfyndigheten  uti  de  närmast  norr 
härom  belägna  grufvorna.  Det  vore  derföie  af 

K.  V.  A.  Bandi  1850.  7 
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vigt,  att  i  tid  få  lära  känna  sköiens  verkliga  mäk- 
tighet, på  det  alt  grufveint»  essen  terna  icke  måtte 

alldeles  på  en  gång  komma  i  mistning  om  deras 
malmfång  ur  dessa  grufvor. 

Af  mindre  betydliga  förtryckningar,  som  i 
vågrät  eller  sväfvande  ställning  afskurit  malmen, 
men  som  h varken  åt  ena  elier  andra  sidan  synas 
bafva  fortsatt  särdeles  långt,  må  följande  anföras. 

På  Jungfrugr.  scliachtet  genomgicks  vid  45—46 
famnars  djup  en  hälleflintsköl,  i  h vilken  förekom 
en  kalkspatsdrum ,  späckad  med  misspickel.  I 
Dammsgrutvan  omtalas  vid  70  famnars  djup  en 

sådan  sköl  af  blott  1  famns  mäktigbet,  ocb  i  Hjul- 
vinds-scbacktet  genomgingos  mellan  60 — 70  fam- 

nars afvägning  (lera  dylika  afskärande  klj  fter  efter 
ocb  under  bvaranrlra.  Uti  den  under  Ödesgr. 

vestra  vägg  på  40 — 45  famnars  afvägning  arbe- 
tade orten  Vargen  framströk  sned  t  öfver  sulan  en 

liggande  chloritsköl  genom  malmen,  likasom  en 

dylik  sköl  vid  några  30  famnars  afvägning  omta- 
las bafva  inkommit  från  nordöstra  väofeen  öfver 

sulan  af  den  efter  öfversvämnin^en  1796  bö^re 

upp  mot  dagen  arbetade  Ödesgrufve-iSorrbotten. 
Bland  de  bärstädes  förekommande  i  en  eller 

annan  riktning  genom  malmlagret  strykande  mera 
stående  eller  lodräta  skolar,  torde  nedanstående  för- 

tjena  att  iliågkommas.  Uti  den  i  Ödesgr.  vestra 
vägg,  från  De  Geers  band  på  omkring  30  famnars 

afvägning,  indrifna  Liljenbeigs  ort  genomsattes  mal- 
men af  en  5 — 9  qvarter  mäktig  cbloritsköl,  som 

hade  strykning  i  N.O. — S.Y.  ocb  föll  circa  50° 
från  lodlinien  mot  S.O.  —  I  Wittfotbs  Inslag  i  Jung- 
frugrufvans  vestra  vägg  framsl ryker  i  JN.N.O.  en 
alns  mäktig  nära  stående  bälleflintsköl  snedt  öfver 
botten.  —  På  nuvarande  botten  af  Junofuor.  scbacb- o  o 

let  vid  66  fanmars  afvägning  framsträcka  nära  in- 
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till  hvarandra  och  intill  veslra  väggen  tvänne  nära 
stående  hälieflintskölar  i  N.N.O.— S.S.V.  af  hvilka 

den  ena  är  I  och  den  andra  1  aln  mäktig.  Dessa 

skolar  hafva  medföljt  allt  frän  dagen  och  ännu  pa 
74  famnars  djup  varit  synliga  nere  i  grufvan.  — 
Vestra  väggen  af  Jungfrugr.  schachtet  vid  dess  nuva- 

rande djup  (Fol.  9)  visar  i  skillnaden  mellan  mal- 
men och  hängande  kalkstens  väggen  en  några  fots 

mäktig  chloritsköl,  som  åtföljer  malmen  i  stryk- 
ningen och  således  går  i  N.N.O.  Hjul vinds-schach- 

tets  malm  åtskiljes  likaledes  från  vestra  kalkstens- 
väggen genom  en  chloritsköl,  som  nu  är  synlig  i 

en  vid  denna  vägg  afsatt  smal  pallafsättning.  Li- 
kaledes återfinnes  samma  sköl  icke  allenast  i  brot- 

tet af  den  från  Genomslagsgrufvan  åt  vester  in- 
drifna  orten  Reutersköld,  utan  äfven  på  södra  än- 

dan af  Stor-Rymnings-schachtet  invid  vestra  kalk- 
stensväggen med  malm  utanför  åt  öster.  Det  är 

lätt  att  inse,  det  alla  dessa  chloritpartier  tillhöra 

en  och  samma  i  en  sträckning  oafbrutet  fortsät- 
tande sköl.  —  Vid  vestra  delen  af  Hjulvindsbandet 

i  dagen  har  äfven  funnits  en  chloritsköl  (späckad 

med  granater)  strykande  N — S.  och  stående,  med 
malm  på  båda  sidor  om  sig,  och  samma  förhål- 

lande ser  man  ännu  på  grufvans  botten.  — -  Uti 

Slor-Rymningen  och  De  Geers  inslag  (Fol.  10), 
icke  långt  från  vestra  väggen,  visar  sig  en  två  fots 

mäktig  nära  stående  chloritsköl,  som  ingår  i  Stor- 
Rymningspallen  under  sin  strykning  åt  S.O.  och 

utkommer  åter  vid  pallens  sydöstra  hörn,  hvari- 
från  den  framstryker  öfver  grufvebotten  in  i  östra 

väggen.  —  På  det  s.  k.  Östra  Berget  (Fol.  5),  om- 
kring 10  famnar  söder  om  giman  af  Sandels  ort, 

ingår  i  östra  väggen  en  nära  famns  mäklig  stående 
sköl  af  svart  hälleflinta,  som  efter  all  sannolikhet 

sammanhänger  med  den  i  sjelfva  Sandelsorten  (Fol. 
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4)  anträflade  och  oejiomgångna.  AlL  den  vid  Ödes- 
grufvaiis  Norra  dagklyft  befintliga  Ijälleflinta  och 
den  på  större  djup  der  inunder  uti  Räfven  och  i 
Amiralens  brott  eller  Tamnis  norra  ända  anträf- 

fade hälleflinta,  tillhöra  en  och  samma  klyft  eller 
sköl,  som  här  afskärer  malmstocken  i  strykningen, 

hafva  vi  redan  i  det  föregående  sökt  att  göra  san- 
nolikt. 

Bland  de  kalkspatsgångar  eller  drummer,  som, 
efter  hvad  förut  redan  är  nämndt,  i  alla  möjliga 
riktningar  genomsvärma  malmlagret,  må  vi  blott 

anföra  följande.  På  Stor-Rymningens  botten  sy- 
nes en  sådan  några  tum  mäktig  kalkspatsdrum, 

som  mot  vester  foitsätter  genom  Stor-Rymnings- 

pelaren  (under  Stor-Rymningspallen),  der  den  åter 
framkommer  i  Pa Hor  ten  och  vidare  ingår  i  vestra 

väggen.  Mot  öster  fortlöper  den  på  södra  si- 
dan oni  och  utefter  ett  på  grufvebotten  vid  67 

famnars  djup  mellan  Stor-Rymnings-pelaren  och 
östra  väggen  afsalt  tillkommande  band,  och  ingår 
slutligen  åt  denna  sidan  i  östra  väggen.  Den  är  der 
endast  en  tum,  men  vid  pelaren  4  tum  mäktig 
och  nära  lodrät.  På  norra  sidan  om  det  nyss 
omnämnda  bandet  framkommer  äfven  en  dylik 

kalkspatggång,  som,  strykande  V^.N.V. — rO.S.O. ,  vid 
vestia  väggen  är  2  tum  men  vid  den  östia  6  tum 
mäktig.  Den  är  icke  allenast  påträffad  i  den  från 

Konst-Rymningen  drifna  CoUegiiorlen ,  der  den 
varit  nära  i  aln  mäktig,  utan  äfven  högre  upp  i 

dagen  vid  Stor-Rymnings-pallens  afsänkande  i  sed- 
nare  tider.  Dessa  båda  gångar  hafva  fört  kalk- 

spats-  och  amethyst  -  kristaller  jemte  bergkork, 
bergläder  och  bergbeck,  och  uti  den  ena  af  dem 

(den  norra)  har  högre  upp  mot  dagen  förekommit 

lera  ''-). — En  af  Relationerna  på  1790-talet  omför- 
Se  härom  sid.  54 — 56. 
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maler,  alt  vid  Stor-Ryrnnings-pallens  afsänkande 
eii  2  qvarters  Qiäklig  sköl,  bestående  af  kalkspat 

blandad  med  blyglans  och  kopparkis,  blifvit  på- 
träffad några  få  famnar  under  dagen  och  vid  pass 

3  famnar  från  Skarnvindspallen. 

Efter  denna  skildring  af  Mellanfältets  malm- 
lager, såväl  till  omgifvande  bergarter  i  hängandet 

och  liggandet,  afskärande  eller  förtryckande  skolar, 
m.  m.,  som  också  till  dess  sannolika  utsträckning 

i   fält  och  på  djup,  vända  vi  oss  till  den  malm- 
parallel  eller  till  det  med  den  stora  malmstocken 

parallela    malmlager,   sum    på   något  djup  under 
dagen  funnits  framstiyka  på  sidan  om  och  på  ett 

kort  afständ   från  östra  väggen  uti  stora  grufve- 
stöten.    Detta  parallela  malmlager,  hvars  mäktig- 

het endast  är  något  öfver  3  famnar,  är  efterföljdt 
i  fält  genom  orterna  Sandel  och  Riseli  på  28  samt 
Bolagsorten  på  16  famnars  allmän  afvägning  (Fol. 

2 — 4).   Det  upptäcktes  i  början  af  1770-talet  ge- 
nom den  i  östra  Storgrufveväggen  från  Konstrym- 

ningen   på    försök   indrifne  Collegii  orten  (Fol.  4)- 
och  påträffades  sedan  några  tiotal  derefter  genom 

den  i  samma  vägg  högre  upp  anlagde  Bolagsorlen. 
Man   hade   likväl  redan  länge  haft  anledning  att 

misstänka  dess  tillvaro  äfven  på  djupet,  ty  den  år 

1742   anlagda,   men  icke  länge  fortsatta,  Orners- 
grufvan   är   upptagen   på   en  fyndigliel,  hörande 
till  samma  lager,   h vilket  här  haft  sitt  utgående 
i  dagen.   Det  inneslutes  på  ömse  sidor  af  mörkgiå 
kalksten,   med  h vilken  malmen  merendels  både  i 

hängandet  och  liggandet  är  an  vuxen,  men  h  vari- 

från den  äfven  någongång  skiljer  sig  genom  aflos- 
sande  skölar  af  chloiit.    Malmlagret  visar  för  öf- 
rigt,   såväl    till   strykande   som    fallande  en  stor 
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oredisjhet  och  torde  kanhända  rättast  anses  såsom 

ett  kedjeformigt  eller  radbandslikt  lager,  d.  v.  s. 

bestående  af  flera,  både  i  fält  och  på  djup,  efter 

h  varandra  grupperade  linsformiga  större  eller  min- 
dre mabnkörtlar.  Såsom  stöd  för  denna  åsigt  må 

följande  anföras.  Uti  Risellsorteii  är  malmfyndig- 
heten åt  söder  undanträngd  af  samma  ofyndiga 

kalk,  som  anstår  i  ortväggarne.  Hela  orten,  sådan 
den  på  kartan  är  tecknad  (Fol.  4)  har  nemligen 
icke  varit  malmförande,  utan  endast  den  norra 
bredare  delen  af  densamma.  Den  andra  smalare 
deremot  blef  endast  drifven  till  kommunikation 

med  Örnersgrufveschachtet,  för  att  genom  denna 

grufva  erhålla  en  beqvämare  anfart  till  dessa  ifrå- 
gavarande orter  på  den  tid  de  voro  under  arbete, 

och  denna  del  af  Risellsorten  har  också  helt  och 

hållet  gått  i  kalksten  '•).  Efter  all  sannolikhet 
torde  likväl  Risellsortens  fordna  malmfyndighet 

åter  böra  öppna  sig  i  sydligt  fält,  på  något  afstånd 
från  den  förtryckande  kalkväggen.  Man  saknar 
icke  anledning  till  en  sådan  förmodan,  om  man 

påminner  sig,  att  i  samma  sträckning  något  län- 
gre åt  söder  samt  på  större  djup,  en  3  famnar 

mäktig  malmfyndighet  blifvit  påträffad  och  ge- 
nomgången, nemligen  uti  den  från  Hjulvindsgruf- 

vans  botten  till  Örnersgrufve-schachtet  drifne  Drag- 

*)  På  samma  sätt  har  Örnei-sgriifvescliacbtet,  under  dess 
lodräta  nedsänkande,  allt  mer  och  mer  frångått  den, 
ifrån  dagen  till  omkring  10  famnars  djup,  i  grufvan 
innevarande  malmen,  i  anseende  till  lagrets  stupning 
mot  vester,  och  det  är  sedermera  således  beständigt 
neddrifvet  i  kalk,  fastän  denna  dock  på  sina  stäl- 

len fanns  uppfylld  med  några  mindre  malmkörllar. 
Schachtels  afsänkande  och  Dragortens  öppnande  skedde 
endast  för  vädervexlingens  befrämjande  i  Mellanfältet 
och  för  att  härigenom  kunna  i  någon  mon  påskynda 
isens  smältning  i  grufvorna  under  vårmånaderna. 
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orten  (Fol.  10).  Den  här  funna  malmen  torde 
emellertid  endast  varit  en  körtel,  h vilken  legat  i 
samma  sträckning,  som  Sandels  och  Risellsorternas 

malmparallel  eller  som  tillhört  samma  kedjefurmiga 
lager,  emedan  någon  malm  numera  icke  är  i  denna 
orten  synlig,  annorstädes  än  i  södra  väggen  fem 

till  sex  famnar  från  schachtet  och  ingalunda  h var- 
ken i  taket,  sulan  eller  motsvarande  norra  väggen. 
Huruvida  malmlagret  fortsätter  ännu  längre 

åt  söder  med  oförändrad  mäktighet  och  under 

samma  förhållanden  som  förut,  eller  om  det  går 
till  intersektion  med  Dammsgr.  och  Jungfrugr. 
malm  eller  utkilar  och  försvinner  dessförinnan, 

detta  alll  är  ännu  outredt,  emedan  några  försök- 
ningsarbeten  i  det  afseendet  ännu  ej  blifvit  gjorda. 

Att  likväl  något  spår  deraf  förefinnes  äfven  i  jemn- 
bredd  med  de  södra  Storgrufvorna  på  Mellan  fältet, 

antjdes  af  de  i  Jungfrugr.  östra  vägg  på  40 — 50 
famnars  djup  under  lafven  i  äldre  tider  anställda 

profborrningar,  hvarigenom  en  flera  gånger  förnyad 

vexling  af  malm  och  kalksten  i  tjockare  eller  sma- 
lare länder  blifvit  uppenbarad. 

Under  sin  fortsättning  mot  norr  genom  San- 

I  delsorten  afskäres  malmlagret  i  sin  strykning  un- 
*  gefär  vid  orlens  halfva  längd  af  en  nära  stående 
ii   sköl  af  svart  tät  hälleflinta,  anstående  både  i  or- 

tens  väggar,    tak  och  sida.    Norr  om  denna  sköl 
är   orten  drifven  i  kalksten  ett  litet  stycke,  men 

den  öft  iga  längden  ut  mot  giman  uti  malm.  Denna 
utgör  likväl  icke  en  forlsältning  af  Sandelsortens 
malmfyndighet,  utan  tillhör  Slorgrufvelagret  och 
den  del  deraf,   på  h vilken  Konstrymningen  från 
början  blef  anlagd.    Sandelsortens  malmfyndighet 
torde   dock   åter   kunna  påträfFas  på  norra  sidan 
om   den   nyssnämnde   afskärande  hälleflinlskölen, 
men   huru  stor   sannolikhet   den   förmodan  eller 
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gissningen  kan  hafva  för  sig,  alt  de  i  Ödesgr.  norra 
vägg  indiifne  orterna  Räjven  och  Främlingen  (Fol. 

7  &  9)  äro  arbetade  på  en  äiuiu  nordligare  fort- 
sättning af  denna  malmparallel,  har  denna  grufvas 

ontkomlighet  för  det  närvarande  icke  tillåtit  att 
undersöka.  Att  likväl  någon  anledning  förefinnes 
till  en  sådan  gissning  skall  icke  kunna  förnekas, 
om  man  med  h varandra  jemnför  det  på  kartan 
utmärkta  läget  af  alla  dessa  arbetsrum,  och  tillika 
påminner  sig,  att  den  i  Räfven  och  Främlingen 
förekommande  maluieii  ägt  precist  samma  utseende 
och  karakterer,  som  den  i  Sandels  och  Risellsorterna 
alltid  haft. 

Några  flera  jemnsidiga  malndager,  öster  om 

detta  nu  beskrifna,  äro  ännu  icke  uppläckta.  Col- 
legiiorten,  som  i  delta  ändamål  ytlerhgare  fortdrefs 

åt  öster  till  en  sauimanräknad  längd  af  23  fam- 
nar, innehade  sedan  ständigt  mörkgrå  kalkstenen, 

ända  till  dess  anbroltet  slutligen  stadnade  mot 

hälleflinta.  —  I  vestra  väggen  har  man,  i  anseende 

till  Grufvesjöns  nära  belägenhet,  icke  vågat  före- 

taga något  sådant  försökiiingsarbele.  De  anlednin- 
gar man  möjligen  kunde  tro  sig  äga,  att  äfven  på 

denna  sidan  om  Mellan  fä  I  tets  Storgrufvor  förmoda 

tillvaron  af  ett  parallell  malmlager  äro  redan  förut 
anförda. 

Södra  Fältet. 

Södra  fältets  Storgrufvor  eller  de  s.  k.  Silfbergs- 

grufvorna,  belägna  120 — 200  famnar  sydvest  om 
Ungkarlsgrufvan,  anses  för  att  vara  de  äldsta  vid 
Dannemora.  Anlagda  på  en  egen  malmstock,  som 
ingalunda  är  en  fortsättning  af  iMellanfältels,  utan 
öfver  hundra  famnar  mera  åt  vester  belägen  och 
icke  heller  af  så  betydlig  mäktighet  som  denna, 
förete   dessa   grufvor  uckså  flera  olikheter,  så  väl 
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med  hänsjn  lill  de  angränsande  bergarterna,  som 
de  inom  sjeifva  malmslocken  inneslutna  ofyndiga 

klyfrer.  De  egna  ofta  nog  mycket  invecklade  för- 
hållanden, som  här  tilldraga  sig  uppmärksamhe- 

ten, hafva  troligen  på  en  tid,  då  grufvebrjtnings- 
konslen  ännu  låg  i  sin  linda,  i  sin  män  bidragit 

till  vissa  grufvors  ödeläggande  under  vissa  perio- 
der, hvarvid  sannolikt  äfven  mycken  malmfyn- 

dighet på  olika  djup  i  olika  grufvor  blifvit  från- 
gången. Utredandet  af  dessa,  just  derigenom  i  så 

väl  rent  vetenskapligt  som  praktiskt  hänseende  så 
mycket  mer  intressanta,  frågor  försvåras  visserligen 
icke  så  litet  genom  vissa  grufvors  oåtkomlighet 
för  det  närvarande,  i  förening  med  omöjligheten, 

att  på  olika  djup  med  tillräcklig  noggranhet  kunna 

undersöka  deras  väggar,  men  är  likväl  för  gruf- 
vornas  fortsatta  bearbetande  eller  framtida  bestånd 

af  en  oändligt  stor  vigt.  Om  närvarande  under- 
sökning lyckats  i  detta  bemödande,  torde  framtida 

brytningar  bäst  komma  att  ådagalägga.  De  resul- 
ta ter,  som  denna  undersökning  lemnat  och  de  all- 

männa slutsatser  öfver  bergsbyggnaden,  så  till  fyn- 
dighet som  ofyndighet,  h vartill  dessa  resullater 

efler  min  föreställning  synas  föranleda,  utbedjer 
jag   mig  sålunda,  att  i  det  följande  få  framlägga. 

Silfbergsgrufvorna,  såsom  kartan  utvisar,  vis- 

serligen allesammans  åtskiljda  genom  qvai^lemnade 
band  i  dagen,  men  dock  på  större  eller  mindre 

djup  med  hvarandra  sammanbrutna,  äro  följande, 
nem ligen  Machinsgr.,  Norra  Silfbergsgr.,  Wattholmagr,, 

Kaptensgr. ,  Djupgr.  och  Södra  Silfbergsgrufvan.  De- 
ras östra  och  veslra  dagk lyfter  innehålla  öfver- 

allt,  hufvudsakligen  mörk  (jernbindig),  kalksten.  De 

djupare  bladen  af  grufvekarlan,  äfvensom  de  upp- 
rättade Profilerna,  visa  att  östra  väggarna  äro  mer 

och  mindre  underbrulna  och  öfverhängaiide  (hvilket 
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man  också  vid  nedfarten  i  grufvorna  icke  kan 
undgå  alt  anmärka)  och  alt  de  nu  bearbetade 
grufveboltnarna  med  sina  komniunikationsorter  ligga 

mycket  mera  ostligt,  än  de  respektive  dagöppnin- 
garna. Att  således  dessa  grufvor,  i  likhet  med 

Mellanfältets,  äro  arbetade  på  ett  enda  malmlager, 

som  visserligen,  likasom  delta,  på  sidorna  begrän- 
sas af  kalkslen,  men,  i  molsats  dermed  och  tvert- 

emot  det  eljest  vanliga  förhållandet  här  på  fallet, 
stupar  åt  öster,  är  den  första  föreställning  härom, 
som  vid  grufvornas  befarande  framkallas.  Men 
att  ett  sådant  föreställningssätt  likväl  ingalunda  kan 

vara  det  rälta,  skall,  såsom  jag  hoppas,  utaf  det 

följande  klarligen  inses. 
Den  malmstock  eller  det  malmlager,  hvarpå 

Silfbergsgrufvorna  äro  uppslagna,  har  deremot,  li- 
kasom händelsen  är  med  de  öfriga  här  på  fältet 

belägna,  verkligen  ett  fallande -mot  vester,  fastän 
stupningsvinkeln  är  obetydlig  och  ickeafviker  många 
grader  från  lodlinien.  Malmstocken,  som,  efter  hvad 

vi  framdeles  skola  få  se,  på  veslra  sidan  begrän- 
sas af  kalksten,  men  på  den  östra  af  hälleflinta, 

och  mellan  dessa  ofyndiga  väggar  innehar  en  bredd 
af  une^efär  15  famnar,  är  nemlioen  icke  till  hela 
denna  bredd  ma  I  införande,  utan  består  af  flera, 

invid  och  på  ett  kort  afstånd  från  hvarandra  jemn- 
sidigt  fortlöpande,  malmparalleler,  från  hvarandra 
åtskiljda  genom  mer  och  mindre  mäktiga  lager 

ofyndig  kalkslen,  som  parallell  med  slryknings- 
linien  i  N.N.O.  till  N.O.  genomdraga  malmslocken. 

Dessa  lager  af  ofyndig  kalk,  som  sålunda  afdela 

Silfbergsgrufvornas  malmslock  i  Irenne  malmj^a- 
ralleler,  —  den  östia,  den  mellersta  och  den  ve- 

stra,  —  hafva  hvardera  öfverhufvud  en  mäklighet 
af  1 — 2  famnar,  men  denna  deras  mäktighet  tyc- 

kes såväl  å  ena  sidan  någongång  ytlerligare  ti II laga, 
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h varigenom  malmfyndigheten  antingen  i  fält  eller 

på  djup  uttränges  eller  till  och  med  slutligen  ut- 
kilar,  som  också  å  en  annan  sida  aftaga ,  da  den 
ena  eller  andra  af  de  olika  malmparallelerna  mera 

närma  sig  till  eller  slutligen  alldeles  samman- 
smälta med  h varandra.  Till  en  närmare  belysning 

af  dessa  olika  fall  få  vi  i  det  följande  tillfälle  att 
återkomma. 

Af  de  särskildta  malmparallelerna,  hvilka  till- 
sammanslagdt  hafva  en  mäktighet  af  8 — 10  fam- 

nar, äro  de  tre  nordligaste  grufvorna,  Machins-, 
N.  Silf bergs-  och  Waltholmagr.,  ifrån  dagen  upp- 

slagna på  den  mellersta  malmparallelen,  men  de 

tre  sydliga ,  Kaptens-,  Djup-  och  Södra  Silfbergsgr., 
deremot  på  den  vestra.  Den  östra  malmparallelen 
deremot  är  endast  på  ett  ställe,  nemligen  längst  i 
söder,  utgående  i  dagen  och  derstädes  öppnad  och 
efterföljd  genom  den  s.  k.  Hornemans  sänkning, 

men  är  för  öfrigt  endast  på  större  eller  min- 
dre djup  i  de  andra  grufvorna  intagen.  Den  in- 

genting mindre  än  rätliniga  riktning,  uti  h vilken 
gruföppningarna  i  dagen  följa  på  h varandra,  har 
häruti  sin  förklaringsgrund,  ty  endast  slumpen 
har  fått  afgöra,  på  hvilkendera  eller  på  hvilka 
af  dessa  malmparalleler  hvarje  grufva  från  början 

kommit  att  upptagas.  De  svängningar,  sum  malm- 
stocken här  synes  göra,  att  blott  dömma  af  dag- 

öppningarnes läge  å  Fol.  1 ,  äro  således  blott  sken- 
bara och  endast  härrörande  af  ofvannämnda  or- 

sak, ty  af  Fol.  9  och  10  t.  ex.  ser  man,  att  malm- 
stocken temligen  rätlinigt  fortsätter,  ehuru  unge- 

fär på  dess  halfva  längd  en  obetydlig  böjning  från 
N.O.  till  N.N.O.  äger  rum. 

Denna  åsigt  är  för  öfrigt  icke  till  alla  dess 

delar  ny.  Redan  HoRr^EMANN,  den  första  Geschwor- 
ner  här  på  stället,  synes,  att  dömma  af  en  bland 
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hans  berättelser,  liatva  hyst  den  föreställningen, 

att  här  funnos  tvänne  jemnsidiga  malmparalleler. 

Men  närvarande  undersökning,  som  kunnat  ut- 
sträckas till  största  delen  af  de  sedan  den  tiden 

uppslagna  arbetsrum  och  orter,  har  icke  allenast 

bekräftat  denna  åsigt,  utan  äfven  ådagalagt  till- 
varon af  ännu  en  tredje  malmparallel.  Denna, 

den  östligaste,  som  först  på  större  djup  kommit 

att  påträffas,  är  densamma,  på  h vilken  Nordka- 
parn,  Bergråttan,  Hoppet,  Arf vedsson  och  Prägeln 
äro  arbetade,  och  den  är  således  på  hela  denna 
sträcka  i  alla  grufvorna  uppslagen.  Hvad  de  båda 

andra  parallelerna  beträffar^  så  är  visserligen  in- 
gendera till  den  längd  öppnad  och  i  ett  samman- 

hang blottad,  som  den  nyssnämnda  östra,  men 

flera  sammanstämmande,  fastän  spridda,  omstän- 
digheter göra  emellertid  mer  än  troligt,  att  äfven 

dessa  äga  en  sjelfständig  tillvaro.  Denna  tillvaro 
antydes  nemligen  icke  allenast  genom  fölhållandet 

i  INorra  Silfbergsgr. ,  hvarest  till  närmare  70  fam- 
nars djup  grufvebotten  fortfarande  blifvit  afsänkt 

på  tvänne  malmstreck,  ett  vid  östra  och  ett  vid 

vestra  väggen  med  ett  några  famnar  mäktigt  kalk- 
lager dem  emellan,  utan  vinner  äfven  en  ökad 

sannolikhet  genom  läget  af  den  i  Machinsgrufvans 

nordveslra  vägg  på  20—40  famnars  djup  upp- 
slagnaorten Stigaren  (Fol.  5),  jemnfördt  med  läget 

af  de  underliggande  orterna  Stöfvaren  och  Nordka- 
paren  (Fol.  7—10;  Fol.  12,  Prof.  1.)  Sålunda  är 
den  vestra  raalmparallelen  i  Machinsgr.  endast 

uppslagen  genom  orten  Stigaren,  men  har  i  N.  och 
S.  Silfbergs  samt  KapLensgrufvorna  alltid  åtföljt 
brytningen  invid  veslra  lodräta  väggarne,  och  för 
öfrigt  blifvit  i  S.  Silfbergsgrufvan  på  olika  djup 

eftersatt  genom  södra  fältorterna  Skattkammarför- 

söket  och  Myntet  (Fol.  6—9).   I  AVatlholma  och 
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Djupgr.  liar  den  deremot  endast  blifvit  efterföljd 

lill  40 — 50  famnars  djup  under  dagen,  men  se- 
dermera af  en  eller  annan  orsak  frångåtts,  då  i 

stället  de  andra  parallelerna  blifvit  intagna.  Lik- 
väl synes  det,  som  uti  Djupgr.  denna  parallel, 

fastän  der  af  obetydlig  mäktighet,  skulle  på  något 
större  djup  af  82  famnar,  blifvit  påträffad  genom 
den  s.  k.  Djupgrufveorlen. 

Den  mellersta  malmparallelen  är  i  Machinsgr. 

Öppnad  från  dagen  och  sedermera  äfven  genom  (let 
s.  k.  Machinsgrufveschachtet  efterföljd  på  djupet, 
ehuru  den  på  större  djup  endast  befunnits  utgöra 

en  samling  af  större  och  mindre  malmkörtlar,  ef- 
ter stupningen  följande  den  ena  på  den  andra. 

En  fältort  åt  norr  Stöfvaren  är  i  samma  grufva 

uppslagen  på  densamma.  I  Norra  Silfbergsgrufvan 

har  den  alltifrån  dagen  till  närvarande  djup  åt- 

följt Östra  lodräta  väggen,  men  i  Wattholma,  Kap- 
tens- och  Djupgru fvorna  först  på  större  eller  min- 

dre djup  under  dagen  blifvit  eftersatt,  och  i  Södra 
Silfbergsgr.  synes  det,  som  skulle  den  under  sin 

fortstrykning  mot  söder  hafva  gått  till  intersektion 

eller  sammansmält  med  någon  af  de  andra  '•'). 

*)  Sedan  ofvanstående  åsigt  om  beskaffenheten  af  Silf- 
bergsgriifvornas  malmfyndighet  redan  flera  månader 
stått  på  papperet,  var  det  en  icke  ringa  tillfreds- 

ställelse, att  genom  ett  meddelande  från  Hr  Bergm. 
Beronius,  se  densamma  åtminstone  partiell  bekräftad. 
En  i  veslra  väggen  af  orten  Vattumannen  (Fol.  11) 
anlagd  försökningsort ,  börjad  hösten  1849  endast  och 
allenast  i  ändamål  att  kontrollera  äsigtens  riktighet, 
har  nemligen  nu  nyligen  efter  ungefär  3  famnars 
drifning  uppluinnit  en  ren  och  rik  finkornig  malm 
öfver  hela  ortl)rottet.  Med  denna  tvärort  är  således 

en  del  af  Wattholmagrufvans  fyndighet  återfunnen, 
nemligen  den  del  deraf,  som  tillhör  den  mellersta 
malmparallelen. 
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Enligt  hvad  undersökningarna  i  de  på  större 

djup  belägna  oiter  eller  arbetsrum,  der  den  östra 
malm  para  Helen  varit  inlagen,  utvisa,  utgöres  dessas 

östra  väggar  alltid  af  bälleflinla.  Uti  den  längst 
i  söder  beläsna  Södra  Siltbortjst^rurvan ,  der  sam- 

ma  parallel  alltifrån  dagen  biifvit  efterföljd  genom 
den  från  Hornemans  sänkning  neddrifna  s.  k.  Östra 

Pallstrossen,  har  liälleflintan ,  äfven  i  dagen  der- 
städes  anslående,  ständigt  också  på  djupet  åtföljt 

brytningarna.  Då  således  nu  den  i  östra  slutt- 
ningen af  Koxutberget,  öster  om  hela  denna  gruf- 

vesträcka  anstående  hälleflintan,  tydligen  icke  kan 
anses  såsom  annat  än  utgåendet  i  dagen  af  det 

hälleflintlager,  som  under  brytningarna  funnits  ut- 
göra en  gräns  for  malmfyndigheten  mot  öster,  så 

följer  också  deraf,  att  vid  de  lägre  afvägningarna 
i  de  olika  grufvorna,  der  denna  gräns  ännu  icke 

biifvit  uppnådd,  mycken  malmfyndighet  ännu 
torde  vara  outtagen.  De  bifogade  Profilerna  å  Fol. 

12  torde  upplysa  detta  närmare.  Malmstockens 

gräns  mot  vester  utgöres  deremot  af  kornig  kalk- 
sten, som  dels  och  aldra  vanligast  tillhör  den  mörk- 

grå varieteten,  dels  också  är  hvit  eller  gråhvit. 
Dessa  båda  artförändringar  förekomma  nemligen, 
efter  hvad  iakttagelserna  såväl  i  dagen  som  på 
djupet  ådagalagt,  ofta  i  ett  och  samma  lager  utan 

någon  viss  ordning  om  och  med  h varandra  blan- 
dade. Den  mörkgrå  (jernbindiga)  kalkstenen  är 

dock  den  allmännast  förekommande. 

Enligt  ett  sednaie  meddelande  liar  likväl  den  an- 
tiälFade  malmen  icke  fortfarit  längre  än  några  fot, 
hvarefter  en  hårdborrad  randig  liälleflintiik  bergart 
vidtagit  uti  ortbroltet.  Den  vestra  paialielen,  hvil- 
ken  efter  någon  fortsatt  drifning  snart  torde  träffas, 
borde  då  vid  detta  djup  i  '^lället  hafva  en  mtra 
betydlig  uiäklighet. 
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Efter  denna  i  korlliet  franislällda  allmänna 

öfversigt  af  Södra  fältets  Storgriifvor,  såväl  med 

hänsyn  till  sjelfva  nialnistocken  som  dess  häti- 

gande  och  liggande  väggar,  öfverga  vi  till  en  när- 
mare beskrifning  af  hvarje  grufva  särskildt.  Jag 

utbedjer  mig  sålunda,  att  ännu  några  Ögonblick 

få  laga  läsarens  tålamod  i  anspråk,  för  att  der- 
under  icke  allenast  mera  specielt  fästa  uppmärk- 

samheten på  de  flera  egna  sig  häi'  företeende  för- 
hållandena, och  h varigenom  riktigheten  af  det  of- 

van  antydda  föreställningssättet  om  grufve-  och 
bergsbyggnaden,  som  jag  hoppas,  ytterligare  skall 
falla  i  ögonen,  utan  äfven  på  grund  deraf  blifva 

satt  i  tillfälle,  att  litet  närma le  antyda  och  på- 
peka den  större  eller  mindre  sannolikheten,  att  ge- 

nom nya  försökningsarbeten  lyckas  vid  uppsökan- 
det af  här  ännu  qvarvarande  eller  icke  anade 

malm  fyndigheter. 

Machinsgrufvan  *)  upptogs  första  gången  1743 
och  var  år  1766  afsänkt  till  43  famnars  djup  un- 

der afvägningspunkten.  Den  har  också  sedermera 

alltjerant  varit  arbetad  dels  på  djup  och  dels  i 
fält,  så  att  korgstaden  i  schachtet  nu  ligger  på 
omkring  100  famnars  afvägning,  ehuru  sjelfva 
schachtet,  för  den  der  år  1817  nedsatta  Konstens 

skull,  i  sednare  tider  blifvit  än  ytterligare  afsänkt 

20  famnar.  Denna  grufva  är  således  för  när- 
varande det  djupaste  arbetsrum  på  Dannemora 

grufvefält. 
Grufvan  är  från  dagen  hufvudsakligen  anlagd 

på  den  mellersta  parallelen,  på  hvilken  vid  närmare 
50  famnars  djup  en  fältort  Stöfvaren  (Fol.  7  och 

*)  Så  kallad  derföre,  att  den  år  1729  af  Triewald  in- 
rättade Eld- och  Luft-Machinen  blef  uppbyggd  bred- 

vid denna  grufva,  se  dagbladet  Fol.  i. 
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8)  är  inslagen  åt  norr.  Denna  ortens  styrningslinia 
ocli  den  i  dess  båda  väggar  anstående  kaiken  an- 

tyda, att  orten  varit  arbetad  på  samma  malm- 
streck som  det,  h vilket  i  N.  Silfbergsgr.  alltigenom 

åtföljt  östra  väggen.  På  djupet  är  emellertid  denna 
malmparallel  hufvuclsakligen  endast  genom  sjelfva 
Machinsgrufveschaclitet  efterföljd,  men  har  deremot 

icke  blifvit  eftersatt  genom  några  vidare  försök- 
ningsarbeten  i  fält  eller  dessas  afsänkning  på  djup. 

Sedermera  är,  några  famnar  nedanom  men  på  si- 
dan om  Stöfvarorten,  en  annan  fällort  åt  norr, 

Nordkaparen  (Fol.  9 — 11)  indrifven  på  östra  malm- 
parallelen,  h vilken  sedan  också  blifvit  efterföljd 
till  nuvarande  djup,  och  derjemte  också  uppslagen 
med  en  fältort  åt  söder,  kallad  Bergråttan  (Ful.  9, 

10;  Fol.  12,  Prof.  1,  2,  3)  på  N.  Silfbergsgrufvans 
utmål.  Den  i  Nordkaparens  östra  vägg  betintliga 
hälleflinta  häntyder  på  ett  sammanhang  med  den 

uti  Koxutberget,  likasom  kalkstenen  i  ortens  ve- 
stra  vägg  troligen  har  sitt  ufgående  i  dagen  vid 
östra  grufvekanten.  Deraf  skulle  således  följa,  att 

östra  malmparallelen  i  Machinsgr.  ännu  skulle  vara 
ouppslagen  ofvanom  Nordkaparens  tak.  Men  som 
kontakten  mellan  kalkstenen  och  hälleflintan  uppe 
i  dagen  är  ren  och  blottad  och  någon  malm  dem 

emellan  icke  finnes  der  utgående,  så  är  det  san- 
nolikt, att  östra  malmparallelen  har  skapnaden  af 

en  kil  eller  vigg,  hvars  h vassa  ända  är  vänd  upp- 
åt, d.  v.  s.  småningom  afsmalnar  och  utkilar  upp- 

åt mot  dagen,  utan  att  likväl  i  denna  och  de  an- 
dra söder  ut  belägna  grufvorna ,  med  undantag  af 

Södra  Silfber2;s2:r, ,  nåoonsin  hinna  dit. 
För  att  utröna  mäktigheten  af  denna  i  östra 

väggen  anstående  hälleflinta  och  möjligen  bakom 

densamma  uppspana  någon  ny  malmfyndighet,  har 

i  sed- 
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i  sednarc  tuier  eii  ort  Prins  Gustaf  (Fol.  11;  Fol. 
12,  Prof.  2)  iiiidt  för  MachiiivSgr.  schachtet  blifvit 

indrifveii,  men  ännu  på  en  Jängd  af  öfver  20  fam- 
nar från  giman   icke  träffat  någon  annan  bergart. 
Den  i  brottet  af  Nordkaparen  och  nära  östra 

ort  väggen  anlagda  Prins  Carls  För  sökningsort  (Fol. 

Il,  12),  som  indrefs  för  att  bakföre  en  i  Ö. — V. 

strykande,  10'' — 15^  mot  söder,  vStupande  hälle- 
flintsköl,  som  här  afskar  mahnen,  åter  uppsöka 
densamma,  har  också  visserligen  deruti  lyckats, 

men  fyndigheten  har  i  denna  ort  på  långt  när  icke 

varit  hvarken  så  mäktig  eiler  samlad ,  som  i  Nord- 
kapaien,  utan  alltid  bestått  af  med  hvarandia 
vexlande  ränder  af  malm  och  chlorit  utaf  stun- 

dom blolt  1  fots  mäktighet.  Då  efter  nära  12 

famnars  drifning  den  i  östra  väggen  af  orten  åt- 
följda hälleflintan  äfven  visade  sig  i  brottet  an- 
lades en  tvärort  mot  vester,  Prins  Carls  Tvärort , 

h vilken  indrefs  något  öfver  9  famnar.  Äfven  här 

fortfor  i  början  malm  och  chlorit,  att  skiftevis  ut- 
lösa hvarandra,  men  slutligen  träffades  mörkgrå 

kalksten,  som  ännu  i  brottet  är  anstående.  Ännu 

nåf^ra  famnars  drifnine:  och  —  de  båda  andra  vestra 

malmparallelerna  hade  sannolikt  blifvit  uppdagade. 

Profilen  1  på  Fol.  12  öfver  Machinsgr. ,  jenin- 
förd  med  N.  Silfbergsgrufvebottens  utseende  å  Fol. 
9,  tyckes  visa,  att  ännu  en  tredje  parallel  här  är 
för  handen.  Sannolikt  identisk  med  den,  som  all- 

tid åtföljt  IN.  Siifbergsgr.  vestra  vägg,  har  denna 
mahnparallel  inom  Machinsgr,  hittills  endast  blifvit 

uppslagen  genom  orten  Stigaren  (Fol.  5),  h vilken, 
anlagd  i  nord  vestra  väggen  på  några  20  famnars 
afvägning,   sedermera    en   tid  afsänktes  lika  med 

*)  Orten  hade  sannolikt  blifvit  styrd  för  mycket  åt  öster. 
K.  V.  A.  Ilandl.  1850.  8 
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grufvebotteii ,  men  då  frångecks,  troligen  derföre 
att  en  sväfvande  hälleflintsköl  vid  detta  djup  här 
afskurit  malmen. 

Norra  Silfbergsgrufvaji ,  hvars  första  bearbe- 
tande är  obekant,  biel  1692  vid  5  famnars  djup 

ånyo  upptagen,  men  återigen  1709  öfvergifven  vid 
37  famnars  djup,  emedan  man  då  icke  gjorde  sig 

någon  vidare  förhoppning  med  denna  grufva,  så- 
som dels  mycket  besvärad  af  vatten,  dels  också 

till  halfva  sin  botten  intagen  af  ofyndigt  berg. 
I  tanka  att  dock  vidare  här  fortsätta  arbetet,  in- 

gingo  inlressenterna  år  1726  contract  med  Kap- 
ten Mårten  Triewald  om  inrättande  af  en  s.  k. 

Eld-  och  Luftmachin  för  både  malm-  och  vatten- 

uppfordringen. Berörde  machin  blef  visserhgen 
1729  färdigbyggd  och  satt  i  gång,  men  sedan  den 

på  åttonde  dygnet,  efter  det  grufvan  blifvit  4 — 5 
famnar  nära  botten  tömd  från  vatten,  kommit  i 

obestånd  och  efter  flera  förnyade  reparationer  med 
stort  besvär  gång  efter  annan  åter  blifvit  försökt, 
men  utan  särdeles  verkan  eiler  långvarigt  bestånd , 
så  ansågs  den  slutligen  förlorad,  sedan  intressenterna 
med  TpdEWALD  derom  stadnat  i  rättesiång:.  Andt- 

ligen  sedan  en  kons  tarm  från  Storgrufvekonsthjulet 
hit  blifvit  inrättad  1736  och  Konsten  här  nedsatt, 

blef  grufvan  tömd  från  vatten  och  med  ständigt 
arbete  underhallen  till  1775,  då  djupet  var  70 
famnar  under  afvägningspunklen  samt  botten  till 
största  delen  ofvndis:.  Är  1799  blef  den  åter  ren- 

körd  från  is  och  ras  samt  något  försökningsarbete 
på  botten  verkstäldt,  men  detta  lärer  dock  snart 

upphört,  ty  ända  till  1808  nyttjades  den  fortfa- 
rande till  vattendunt.  Sedermera  lås,  den  ode  allt 

till  1840,  da  den  under  många  föregående  år  sam- 
lade myckna  isen  genom  väder vexlingsinrättningen 

nu  till  största  delen  bortsmält  och  beslut  fattades 
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om  gruFvans  återupptagande  Men  då  under  väg* 
garnes  rensning  elt  fall  liär  limade,  hvarvid  tvänne 
menniskor  lillsatte  lifvet,  inställdes  åter  1842  allt 

arbete  i  denna  farliga  grufva» 

Norra  Silfbergsgrufvan ,  hvars  östra  och  ve- 
stra  dagkljfter  bestå  af  niörkgrå  kornig  kalksten > 
är,  såsom  Profden  .3  på  Fol.  12  visar,  från  dagen 
till  dess  närvarande  djup  nästan  lodrätt  afsänkt. 

Den  mellan  de  ofjndiga  väggarna  inneslutna  fyn- 
digheten har  såväl  efter  strykniui^en  som  stupningen 

varit  genom  ett  lager  ofyndig  kalk  afdelad  i  tvänne 

särskildta  malm  streck.  I  dagen  synes  detta  kalkstens- 
lager hafva  varit  af  mindre  betydenhet,  men  der- 

emot  på  djupet  så  tilltagit  i  mäktighet,  att  dess  bredd 

vid  60  famnars  djup  varit  2 — 3  famnar.  Vid  70 
faumars  afvägning  hade  detsamma  så  utbredt  sig, 

att  den  på  ömse  sidor  stående  n^ialmen  till  det 
mesta  försvunnit  på  botten  och  str^xt  derpå  hade 

en  sväfvande  hälleflintsköl  framskjutit  från  östra 
väggen  och  alldeles  afskurit  malmfyndigheten* 
Denna  torde  dock  sannolikt  åter  öppna  sig  under 
skölen  och  kunde  i  så  fall  uppsökas  med  en  ort 
från  Bergråttan.  Norra  Silfbergsgrufvans  östra 
malmparallel  deremot  är  icke  vidrörd  förr  än  på 

några  70  famnars  afvägning,  genom  de  nedanom 

grufvans  botten  från  Machins- och  Wattholmagruf* 
vorna  drifna  orterna  Bergråttan  och  Hoppet  (FoL 
12,  Prof.  3). 

Wattholmagrufmn  skall  hafva  varit  en  urgam» 
mal  skärpniug,  som  af  Wattholma  bruk  på  1670- 
talet  blifvit  upptagen,  men  1694  för  lingångens 

besvärlighet  ånyo  öfvergifven  vid  14  famnars  djup 
under  lafven.  Grufvan  upptogs  åter  1706  och 

arbetades  till  1797,  dä  dess  djup  var  83  fam- 

nar under  afvägningspunkten  och  mest  hela  bot- 
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ten  malmlom  af  en  inkommen  liälleflinlförtryck- 
ning.  Ända  från  1797  lill  1830-talet  låg  clen  öde 
och  dess  botten  till  flera  famnars  höjd  öfvertäckt 
med  is  och  stalp:  dock  gjordes  under  tiden  der 
något  slrossarbete  i  väggarne  dels  på  isen  och  dels 

på  liänglafve.  Sedan  genom  grufvans  täckning  un- 
der vintrarne  de  sednare  åren,  i  förening  med 

anbragt  väder  vexlingsanstalt  och  tid  tals  anställda 
tillmakningar  mot  ismassorna,  grufvan  blifvit  i 
det  närmaste  befriad  från  is,  beslöts  1835  att  åter 

upptaga  denna  nu  så  lång  tid  ödeliggande  griifva. 
Väggarna  reiisades  och  något  arbete  anställdes  de 
följande  åren  i  orten  Hoppet,  men,  sedan  flera 

bergras  litet  emellan  inträffat  från  den  sköliga  ve- 
stra  väggen,  upphörde  åter  allt  arbete  härstädes 
år  1842. 

Grufvan  har  visserligen,  dels  för  ras  på  bott- 
nen och  dels  för  väggarnas  farliga  beskaffenhet, 

icke  kunnat  underkastas  -en  närmare  granskning 
och  den  deröfver  upprättade  profilen  4  på  Fol.  12 

är  således,  hvad  bergarternas  och  malmens  inbör- 
des gemenskap  med  hvarandra  beträffar,  till  en 

del  också  endast  ideel.  Men  en  jemnforelse  mel- 
lan denna  och  de  andia  närbelägna,  på  samma 

malmstock  uppslagna,  grufvorna  tyckes  dock  berät- 
tiga till  den  föreställningen,  att  äfven  Watthol- 

magr.  är  drifven  efter  flera  malmparalleler,  h var- 
till också  den  på  östra  gruf vebi ädden  i  äldre  ti- 

der anlagda,  men  snart  öfvergifna,  sänkningen,  Silf- 
hergsskärpningen  kallad,  ger  någon  anledning.  En 
af  dessa  malmparalleler  har  först  på  större  djup 
kommit  att  efterföljas:  stående  intill  den  östra 

hällellintväggen  är  den  densamma,  på  hvilken 
fältoiterna  Arfvcdsson  och  Hoppet  (Fol.  9,  10;  Fol. 
12,  Prof.  4)  blifvit  anlagda  och  skulle  således  ännu 
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icke  vara  öppnad  närmare  dagen  •••).  Af  de  båda 
andra  är  den  inellcrsla  parallelen  alkfrän  dagen 

eflerfoljd  Lill  några  20  famnars  djup,  då  den  ve- 
stia  blef  intagen.  Vid  omkring  50  famn.  afväg- 
ning  synes  man  hafva  stött  på  en  afskärande  liäl- 
ledinlsköl,  livilken  gjort,  att  man  genom  under- 

brytning åt  öster  ånyo  kommit  in  på  den  meller- 
sta m a hn  para  Helen.  Men  denna  har  något  längre 

ned  åter  blifvit  frångången,  då  man  med  orterna 

Arfvedsson  och  Hoppet  påträffat  den  östra  parallelen. 

Kaptensgrufvan  hade  redan  i  medlet  af  1600- 
talet  länge  legat  öde.  Jemte  S.  Silfbergs  och  Djupgr. 
bearbetad  från  1669 — 86  och  likasom  desse  med 

dammar  åt  sjösidan  förbyggd,  var  den  dock  myc- 
ket besvärad  af  läckor  frän  den  tillstötande  Gruf- 

vesjön.  Arbetet  i  dessa  tre  grufvor  uppliörde  så- 
lunda sistnämnda  år,  sedan  grulveägarna  likväl 

först  låtit  uppsätta  en  af  Ingeniör-Kapten  Sölf- 
VERBERG  inventerad  liästkonst ,  h vilken  med  tryck- 

verk skulle  uppdraga  valtnet,  men  dock  icke  ägt 
bestånd  längre  än  några  timmar.  Likasom  de  båda 

nyssnämnda  grufvorna  upptogs  Kaptensgr.  åter 

1701,  men  inställdes  ånyo  år  1743  vid  56  fam- 
nars djup.  År  1775  gjordes  äter  början  till  dess 

upplagande,  då  is  och  nedrasadt  berg  beläckte 
botten  till  flera  fanniars  höjd.  Arbetet  bestod  då 

hufvudsakiigen  i  aCsänkning'  och  drifvande  af  en 
fältort  mot  Wattholmagr.  på  den  malm,  som  ge- 

nom en  i  östra  ofyndiga  grufveväggen  anlagd  för- 
sökningsort  blifvit  påträffad  och  derjemte  uttogs 
äfven  den  malm,  som  äimu  här  och  der  fainis 

qvar  i  väggarna  eller  på  sjelfva  grufvebotten  of- 
vanför  den  förtiyckande  hälleflintskÖlen.    Men  i 

*)  Dessa   ännu    tillgängliga   orter   inneliTilla   tili  veslra 
väggnrna  tlen  vanliga  mörkgrå  kalkstcn(Mi. 
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anseende  till  malmens  minskning  och  halt  af  svaf- 

velkis  samt  ökadt  vattentillopp  af  starka  vattu- 
läckor  i  väggarna,  upphörde  åter  arbetet  1783. 
Kaptensgr.  nyttjades  sedan  till  vattendunt  för  de 

andra  Silfbergsgrufvorna  ända  till  1817.  Ar  1834- 
började  man  rensa  grufvan  från  den  myckenhet 
is,  som  under  50  års  ödeliggande  fått  der  ostördt 
samla  sig,  och  hvarmed  fortfors  till  1843.  Sedan 

den  tiden  är  grufvan  likväl  icke  aibetad  på  bot- 
ten ^  utan  endast  en  fältort  på  några  30  famnars 

afvägning  uppslagen  och  afsänkt  i  norra  väggen 

mot  Wattholmagr.  på  den  i  bandet  mellan  gruf- 
vorna  befinlli^a  rika  och  skölis^a  malmen. 

Kaptensgrufvan  innehåller  både  i  östra  och 

vestra  vä,L>gen  kalksten,  allt  från  dagen  till  dess 
närvarande  djup.  Fyndigheten,  innesluten  mellan 
dessa  väggar,  har  fortfarande  blifvit  efterföljd  till 

ett  djup  af  56 — 57  famnar,  då  den  blifvit  afsku- 
ren  af  en  flera  famnar  mäktig  sköl  af  hälleflinta, 

stupande  50^ — 60*  från  lodlinien  mot  vester.  I 
anseende  till  den  afsänkning,  som  skett  i  denna 
sköl,  i  tanka  att  under  densamma  åter  påträffa 

malm,  synes  det  visserligen  vid  en  flygtig  gransk- 
ning, som  skulle  grufvans  östra  vägg  vid  botten 

bestå  af  hälleflinta,  men  detta  är  endast  skenbart, 

ty  ett  närmare  efterseende  några  alnar  högre  upp 

ådagalägger  äfven  i  denna,  likasom  i  vestra,  väg- 
gen, kalkstenens  närvaro.  Grufvans  mycket  un- 

derbrntna  och  öfverhänsande  östra  väs^gf  och  das:- 

öppningens  sneda  läge  i  jemnförelse  med  de  andra 

grufveöppningarna  ger  emellertid  en  stor  anledning 
till  den  förmodan,  att  hela  bredden  mellan  de 

ofyndiga  väggarna  icke  bestått  af  en  enda  malm- 
parallei,  utan  att  äfven  här  förefunnits  tvänne, 

fastän  den  ofyndiga  kalkstensklyft,  h varigenom  de 

varit  åtskiljda,   här  troligen  varit  af  mindre  be- 
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lydenhet  i  jemuförelse  med  den  i  Norra  Silfbergs- 

grufvan.  Tyvärr  har  genom  egen  granskning  in- 
gen rätt  säker  upplysning  härom  kunnat  vinnas, 

och  icke  heller  finnes  någon  anteckning  i  detta 
hänseende,  till  ledning  och  stöd  för  omdömet, 

qvarlemnad. 
Genom  den  nyssnämnda  försök  ningsorten 

uti  östra  väggen  har  man  påträffat  en  an- 
nan mahnparallel ,  nemligen  den  östra,  som  med 

flera  famnars  afsänkande  också  bhfvit  efterföljd, 
men  slutligen  lemnades  i  anseende  till  malmens 
kisifi^a  beskaffenhet  och  svårigheten  att  hålla  sjruf- 

van  fri  från  tillflödande  vatten  På  större  djup 

är  den  likväl  sedermera  öppnad  från  Djup-  och 
Wattholmagrufvorna  genom  orterna  Arfvedsson  och 

Hoppet.  Tvärorter  anlagda  i  dessa  sednare  or- 
ters vestra  väggar  skulle  säkerligen  påträffa  Kap- 

tensgrufvans  gamla  fyndighet  under  den  förut 
omtaha  afskärande  hälleflintskölen, 

Djupgrufvan  synes  vara  en  bland  de  äldsta, 
om  icke  den  äldsta  bland  härvarande  grufvor,  ty 
redan  1656  säges  den  hafva  legat  öfver  100  år 

öde.  Tillika  med  S.  Silfbergs-  och  Kaptensgr. 
upptogs  den  1669  och  arbetades  till  1686,  upp- 

togs åter  1701,  men  ödelades  ånyo  1743  vid  53 
famn.  djup  och  låg  så  öde  till  1797,  då  den  äter 
belades  med  arbete,  h vilket  sedermera  alltjemnt 
blifvit  fortsatt. 

Efter  all  sannolikhet  torde  malmstocken  äf- 

ven  uti  denna  grufva  hafva  varit  efter  stryknin- 
gen afdelad  genom  ofyndigt  berg  i  flera  paralleler. 

Den  vestra  malmparallelen  arbetades  först  från 
dagen  till  några  30  famnars  djup,  men  blef  dä, 

under  genomsänkandet  af  en  vid  detta  djup  in- 
kommen afskärande  hälleflintsköl,  borttappad  och 

frångången.    1  stället  intogs  vid  detta  djup  först 
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mellersta  och  något  längre  ned  snart  derpå  äfven 
den  östra  parallelen.  Dessa  hafva  sedermera  ända 

till  närvarande  djup  ständigt  blifvit  efterföljda 
inom  de  ofjndiga  grafveväggarna ,  af  h vilka  den 
östra  sedan  fortfarande  bestått  af  bälleflinta  och 

den  vestra  af  kalksten.  Ehuru  ingendera  af  dessa 

båda  sednare  mahnparalleler  är  i  dagen  synlig ? 
kan  man  likväl  äfven  i  denna  grufva  ingalunda 
misskänna  deras  tillvaro.  Den  kalksten,  som  vid 

nuvarande  grufvebotten  visar  sig  anstående  såväl 

i  norra  väggen,  något  vester  om  Djwpgyufvesänk- 
ning,  som  äfven  i  vestra  väggen  nedanför  Djup- 
grufveorten  (Fol.  10;  Fol.  12,  Prof.  6)  gifva  åt 
denna  åsigt  ett  ytterligare  stöd. 

Den  vestra  malmparallelen ,  som  vid  några 
och  30  famnars  djup  frångecks  och  sedermera  icke 

är  vidrörd,  har  likväl,  ehuru  af  obetydlig  mäk- 
tighet, blifvit  på  större  djup  påtiäffad  genom  den 

i  grufvan'?  vestra  vägg  på  82  famnars  afvägning 
indrifna  Djupgrufveorien.  På  hvad  sätt  deremot 
den  bälleflinta,  som,  fortsättande  ända  intill  ort- 

brottet, på  vestra  sidan  begränsar  denna  parallel, 

skall  betraktas,  antingen,  lika  med  östra  hälle- 

flintväggen,  såsom  en  slutlig  gräns  för  malmfyn- 
digheten åt  vestra  sidan,  eller  såsom  en  först  vid 

detta  djup  här  inkommen  och  påträffad  slående 
eller  sväfvande  sköl,  detta  kan  ännu  icke,  af  brist 

på    andra   försökningsarbeten  i  närheten,  afgöras. 
Södra  Silfbergsgrufimn ,  som  är  längst  i  söder 

belä*;en  och  om  hvars  första  bearbetande  in^en 
säker  underrättelse  förelinnes,  blef,  så  vidt  man 

vet,  första  gängen  1669  upptagen  från  ödesmål. 
Ar  1719,  då  den  sista  gängen  ödelemnades,  hade 
den  endast  hunnit  27  famnars  dju])  under  lafven, 
men  från  1775  har  »den  sedan  ständigt  varit  med 

arbete  underhållen  dels  i  fält  och  dels  på  djup, 
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sfi  att  dess  botten  för  närvarande  ligger  p5  unge- 
fär 81  Famnars  allman  afvägning. 
Uti  denna  grufva  hafva  hittills  icke  fleia  än 

tvänne  malmparalleler  blifvit  j/ppade,  så  att  det 

synes  som  den  i  de  andra  grufvorna  äfven  inne- 
varande melleista  parallelen  här  skulle  hafva  gått 

till  intersection  med  någon  af  de  andra.  En  möj- 
lighet, kunde  dock  vara,  att  äfven  här  alla  tre 

vore  utvecklade  och  i  så  fall  kunde  man  endast 

genom  fc)rsökningsarbeten  innanför  grufvans  vestra 

vägg  hafva  något  hcpp  att  påträffa  den  hittills  fe- 
lande. Grufvan  är  fiån  början  anlagd  på  den 

vestra  malmparallelen,  men  und(r  fortsatt  afsän- 
kande  har  äfven  den  andra  paiallelen  åt  östra 

väggen  blifvit  till  någon  del  intagen,  under  före- 
gifvande  enligt  Relationerna,  att  malmen  stupat 
åt  öslern.  Denna  sednare  har  dock  icke  med  nå- 

gon förmån  kunnat  fullföljas,  emedan  lingångeii 
varit  vid  vestra  väggen.  Man  har  likväl,  såvidt 
sådant  med  grufvans  säkerliet  kunnat  ske,  genom 

underbrytning  åt  öster  och  sydost,  efterföljt  nå- 
gon del  af  denna  östra  parallelen,  och  dessutom 

på  densamma  anlagt  fältorter  åt  sydvest,  nemli- 
gen  först  den  Öfre  Skattkammaren  (Fol.  12,  Prof. 
7)  (numera  alldeles  bortbruten)  vid  30  famnars 
afvägning  och  sedan  den  Nedre  Skattkammaren 

(Ibid.)  vid  45  famn.  afvägning.  Dessa  båda  or- 
ter, h vilkas  malmförande  sulor  en  tid  afsänktes 

lika  med  grut vebotteii  utanför,  men  sedan  från- 
gingos,  emedan  malmen  antingen  afskars  i  sitt 

fallande  af  ofyndig  klyft  eller  också  blef  samman- 
tryckt och  spridd  eller  utkilade  mellan  de  ofyn- 

diga väggarna,  hade  då,  den  förra  en  höjd  af  11 
fanniar  och  den  sednare  af  15  famn.,  så  att  Öfre 

Skattkam marortens  sula  låg  på  41  och  den  Ne- 
dres på  60  famnars  afvägning.   Den  förra  af  dessa 
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orter  är  likväl  numera  genom  det  i  sednare  ti- 
der anlagda  pallarbetet  i  östra  och  södra  väggarna 

helt  och  hållet  bortbruten,  och  samma  öde  före- 
står äfven  snart  den  Nedre  Skattkam marorten, 

hvars  tak  redan  blifvit  genomslaget. 
När  vid  56  famnars  afvägning,  sedan  man 

nyss  genonjj^ått  en  några  alnars  mäktig  afskä rande 
sköl  af  hälleflinta  med  ränder  af  chlorit,  hela 

grufvebotten  mellan  östra  och  vestra  väggarna  öf- 
verallt  utan  någon  infallande  ofyndighet,  på  en 
bredd  af  9  famnar,  innehöll  en  samlad  och  rik 

malm  (och  således  det  kalklager,  som  från  dagen 

alltjemnt  hittills  medföljt  och  åtskiljt  de  båda  malm- 
parallelerna ,  nu  vid  detta  djup  hade  utkilat  och 
försvunnit)  så  anlades  några  famnar  högre  upp 
eller  vid  53  famnars  afvägning,  invid  den  vestra 

ofyndiga  kalkväggen,  en  fältort  åt  sydvest  Myntet 
(Fol.  8,  9;  Foi.  12,  Prof.  7)  uppå  den  vestra, 
vid  detta  djup  med  den  östra  sammansmälta, 
malmparallelen.  Men  snart  derpå  visade  sig  i 
Skattkammarens  vestra  vägg,  under  ortens  vidare 
afsänkande,  återigen  kalksten,  h vilken,  med  något 
ökad  mäktighet  efter  stupningen,  har  fortsatt  till 

grufvans  nuvarande  djup,  intagande  vestra  väggen 
af  den  på  den  östra  parallelen  vid  70  famnars  djup 
anlagda  södra  fältorten  Prägeln  (Fol.  10).  Denna 
hvita  med  drummer  eller  små  ränder  af  hälle- 

flinta genomdragna  kalkslen,  som  vid  71  famn. 

djup  hade  en  mäktighet  af  nära  3  faran.,  har 

således,  alltifrån  58 — 59  famnars  afvägning,  åt- 
skiljt det  vestra  malmlagret,  på  h vilket  orterna 

Myntet  och  i  sednare  tider  Skattkammar-Försöket 
(Fol.  6)  äro  anlagda,  från  det  östra,  på  hvilket 
Skattkammaren  och  Prä2:eln  äro  brutna.  Det  är 

således  att  förmoda,  att  en  tvärort  i  Prägelns 

vestra  vägg  snart  skulle  påträflfa  Myntets  malm- 
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lager,  sä  vida  detsamma  icke  skulJe  hafva  vid  detta 

djup  utkilat  eller  försvunnit. 
För  att  beqvämligast  kunna  åtkomma  den 

fyndighet,  som  fordna  tiders  brytningar  qvarlem- 
nat  i  östra  väggen,  beslöt  man  år  1820,  att  ef- 

ter några  famnars  afsänkning  utaf  den  sydost  om 
Silfbergsgr.  belägna,  år  1776  på  den  östra,  här  i 
dagen  utgående,  malmparallelen  anlagda,  men  vid 
ungefär  10  famnars  afvägning  år  1780  öfvergifna 

s.  k.  Hornemans  sänkning,  öppna  genomslag  till  S. 
Silfbergsgrrs  underbrutna  östra  vägg  och  sedan 
låta  afsänkningen.  lodrätt  fortgå  på  djupet,  med 
ledning  af  den  ofyndiga  klyften  i  öster.  Detta 
arbete,  som  sedan  under  namn  af  Hornemans  bot- 

tenstross eller  S.  Silfbergsgrufvans  Östra  PaUsfross, 

fortfarande  hållits  i  gång  och  gifvit  temligen  myc- 
ket, fastän  af  svafvel  och  arsenikkis  orenad,  malm, 

innehar  nu  ett  djup  af  ungefär  48  famn.  i  allmän 

äfvägning.  —  Liktidigt  härmed  påbörjades  också  af- 
sänkningen af  den  i  vestra  väggen  närmare  dagen 

qvarlemnade  fyndigheten.  Detta  arbete,  kändt  un- 
der namn  af  S.  Silfbergsgrufvans  Vestra  Pallstross, 

har  nu  hunnit  ett  djup  af  ungefär  51  famnar. 

Men  båda  dessa  arbetsrum  komma  snart  att  myc- 
ket aftaga  i  vidd  (se  Profden  7  på  Fol.  12)  ty 

Vestra  Pallstrossen  kommer  oförtöfvadt  att  ge- 
nombiyta  taket  i  den  underliggande  orten  Myntet 
och  den  Östra  Pallstrossen,  som  längesedan  helt 
och  hållet  borttagit  den  Öfre  Skattkammarorten, 
har  nu  också  redan  slagit  hål  på  den  Nedres  tak. 

Granskar  man  nu  de  i  grufvans  och  derva- 
rande  orters  väggar  anstående  bergarter,  så  finner 

man  följande.  Östra  dagklyften  af  den  med  S. 

Silfbergsgr.  på  obetydligt  djup  under  dagen  sam- 
manbrutna  Hornemans  sänkning  eller  schacht  in- 

nehåller bälleflinta,  hvilken  också  hela  vägen  nedåt 
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har  utgjort  en  gräns  för  malmförandet  åt  denna 
sidan.  Sålunda  kan  man  ännu  se  densamma  uti 

östra  väggen  såväl  på  Östra  Pallstrussen  under 
Hornemans  Scbacht  (Fol.  7)  som  vid  grufvans 
nuvarande  botten,  i  hi ottet  af  den  i  Prägelns  östra 

vägg  invid  gafveln  anlagda  lilla  ortingången  (Fol. 

10).  —  Vestra  dagkli/ften  af  S.  Silfbergsgr.  åter 
består  af  mörk  jernbindig  kalksten,  b  vilken,  öfver- 
allt  i  mer  ocb  mindre  grad  blandad  med  b  vit 

eller  bvitgrå  kalk,  i  sin  ordning  begränsat  mahn- 
förandet  på  veslra  sidan  ocb  ännu  återfinnes  i  ve- 

stra väggen  af  Vestra  Pallstrossen  ocb  af  Skattkam- 
mar-Försöket  (Fol.  6,  7)  samt  på  större  Jjup  uti 
Myntets  vestra  vägg  (Fol.  8,  9). 

Emellan  denna  bälleflinta  i  östra  ocb  kalk- 

stenen i  vestra  väggen  bar  grufvans  malmfyndig- 
bet  baft  sitt  läge,  strykande  N.O. — S.V.  med  nå- 

gra graders  lutning  från  lodlinien  mot  vester. 
Dock  bar,  såsom  förut  är  nämndt,  grufvan  icke 
till  bela  dess  bredd  mellan  dessa  väggar  varit 

malmförande,  utan  under  större  delen  af  sin  fort- 

strykning  på  djupet  varit  genom  en  ofyndig  kalk 
afdelad  i  tvänne  särskildta  lager.  Detta  mellan 

de  båda  malmparallelerna  framstrj kände  kalk- 
lager qvarstår  ännu  såsom  östra  dagklyflen  af  den 

egentliga  S.  Silfbergsgrufvan  ocb  äger  der  en  större 
mäktigbet,  men  synes  mot  djupet  bafva  vid  56 
famnars  afvägning  mycket  afsmalnat  eller  till  ocb 

med  utkilat,  för  att  snart  derpå  vid  59 — 60  famn. 
djup  åter  vidtaga  ocb  med  något  ökad  mäktigbet 
forlsätta  till  närvaiande  djup. 

Malmstocken  i  Södra  fältets  Storgrufvor,  som 
i  allmänbet  innebåller  en  rikare,  d.  v.  s.  med 

kalk  ocb  cblorit  mindre  impregnerad  malm,  än 
den  i  Mellanfällct ,  är  derernot  ofta  i  större  eller 

mindre   grad   orenad   af  andra  främmande  skad- 
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liga  inblandningar,  särdeles  svafvelkis,  och  h var- 
om de  rostfäigade  giufveväggarna  under  anfarlen 

ännu  bära  vittne,  så  alt  den  egentligen  bryt- 
värdiga  delen  af  de  i  sig  sjelfva  trånga  arbets- 

rummen härigenom  blifvit  ännu  mera  reducerad. 

På  varpen  kring  grufvorna  ser  man  ännu  ofant- 
liga qvantiteler  qvarliggande  af  en  med  arsenik- 

kis,  svafvelkis  eller  blende  nog  mycket  förorenad 
jernmalm,  h vilken  man  just  för  dessa  oarters  skull 

icke  vågat  tillgodogöra,  och  som  till  större  delen 
är  up()foidrad  fiån  vestra  kalkstens  väggen  uti 

Nordkaparen,  Berg-Råttan,  Djup-  och  S.  Silfbergs- 
grufvorna. 

Under  sin  stupning  på  djupet  har  malm- 
stocken här,  likasom  den  på  Mellanfältet,  varit 

afskuren  af  mer  och  mindre  mäktiga  hälleflint- 

skölai',  som  på  olika  djup  i  olika  grufvor  infallit 
från  östra  väggen,  med  sväfvande  mot  vester, 

rnen  också  någon  gång  derjemte  ägt  någon  stup- 
ning i  fält  åt  norr  eller  söder.  Dessa  afskärande 

skölar  kunna  ännu  på  flera  ställen  i  de  olika  gruf- 

vorna ganska  tydligt  iakttagas,  såsom  t.  ex.  i  Sti- 
garen,  Slöfvaren,  på  Silfbergsgrufvans  vestra  Pall- 
stross  och  i  Skattkammarförsökct  m.  fl.  andra 

ställen.  På  den  öfver  Silfbergsgrufvorna  längs  ef- 
ter malmstockens  strykning,  eller  i  N.N.O.  till 

N.O.  upprättade  Profden  8,  finnas  de  hufvudsak- 
ligaste  deribland  till  deras  ungefäiliga  mäktighet 

upptagna,  dels  med  rättelse  af  de  gamla  relatio- 
nerna och  dels  på  grund  af  egna  iakttagelser.  Det 

skulle  således  föranleda  en  onödigt  tröttande  vid- 
lyftighet, att  nu  upprepa  hvad  som  genom  en 

hastig  blick  på  deinia  profd  bäst  upplyses.  Så- 
väl under  Nordka parortens  drifvande,  som  under 

afsänkandet  af  Östra  eller  Hornemans  Pallslross  i 

S.  Silfbergsgr.  har  man  haft  tillfälle  iakttaga,  att 
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dessa  skolar  utgingo  ifrån  och  sammanhängde  med 
ösr.ra  hälleflintväggen.  Häraf  torde  man,  utan  för 
stor  fara  för  misstag,  kunna  sluta  att  de  alltid 

haft  en  sådan  utgångspunkt  och  icke  ligga  isole- 
rade för  sig  uti  sjelfva  malmstocken,  hvars  nära 

sammanhang  och  liktidiga  bildning  med  de  om- 
gifvande  bergarterna  också  härigenom  närmare 

antydes. 
Hvad  nu  beträffar  fortstrykandet  i  fält  af 

den  malmstock,  på  hvilken  Silfbeigsgrufvorna  äro 
arbetade,  så  synes,  alt  dömma  af  förhållandet  i 
de  åt  ena  eller  andra  hållet  drifna  fältorter,  som 

den  icke  skulle  vara  af  så  särdeles  beständighet. 
Uti  Skattkammarförsöket,  den  mot  söder  längst 
drifna  fältorten,  fortfar  malmen  visserligen  ännu 

i  anbrottet,  men  uti  Nedre  Skattkammaren,  Myn- 
tet och  Prägeln,  afvensom  i  de  norra  fältorterna 

Stöfvaren,  Stigaren  och  Prins  Carl,  har  malmfyn- 
digheten mot  slutet  blifvit  antingen  mer  och  min- 

dre spridd  och  med  gängarten  blandad,  så  att 
den  icke  vidare  ansetts  löna  mödan  att  fullfölja, 

eller  också  alldeles  upphört  och  stadnat  mot  ofyn- 
kalk.  Likvisst  äro  hittills  in2:a  större  försök- 

ningsarbeten  åt  någondera  sidan  verkställda,  för 

att  utröna,  om  malmförandet  skulle  vilja  på  nå- 
got större  eller  mindre  afstånd  åter  öppna  sig  på 

andra  sidan  om  kalken. 

Norra  Fältet, 

Här  äro,  så  i  äldre  som  nyare  tider,  en 

mängd  grufvor  och  skärpningar  arbetade,  afhvilka 
dock  llertalet  numera  ligger  öde.  Malmfyndigheten 
förekommer  dels  i  egna,  både  till  längd  och  bredd 

mera  mäktiga,  lager  eller  stockar,  dels  och  van- 
ligtvis antingen  såsom  isolerade  eller  såsom  ked- 
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jeformigt  på  ett  kort  nfstand  från  h varandra  rät- 
linigt  grupperade  körtlar. 

Till  den  förra  kategorien  liörer  den  malm- 

stock, på  11  vilken  Wei^wiers-^  Bond-  och  Kungs- 
grufvorna  äro  arbetade.  Den  är  nemligen,  med 

en  niäktighet  af  3  —  5  famnar,  hittills  uppslagen 
på  en  längd  af  70  famnar,  men  torde  möjligen 

hafva  en  ännu  större  utsträckning.  Den  fyndig- 
het, på  h vilken  den  numera  ödelagda  Rochettesgr. 

är  bruten,  tillhörer  nemligen  utan  tvifvel  samma 

raalmlager,  på  hvilka  dessa  grufvor  äro  anlagda, 
fastän  här  mera  hoptryckt  mellan  de  ofyndiga 

bergväggarna.  Sjelfva  denna  grufvas  läge,  rela- 
tivt till  de  andras  dagöppningar,  och  de  fältorter. 

Ugglas  och  Rochettesorterna ,  (Fol.  5,  6  och  8),  som 
från  Norra  Kungsgrufvan  blifvit  på  större  djup 

införda  inpå  Rochettesgrufvans  utmål,  antyda  nog- 
samt ett  sådant  sammanhang.  Å  en  annan  sida 

skulle  man,  att  dömma  efter  malmens  stryknings- 
linie  och  grufvornas  läge  relativt  till  Mellanfällets, 

kunna  föreställa  sig,  att  de  möjligen  vore  upp- 
slagna på  en  nordlig  fortsättning  af  den  der  be- 
fintliga malmfyndighet  och  i  så  fall  sannolikt  på 

den  del  deraf,  som  genom  Örnersgr.  samt  San- 
dels, Risells  och  Bolagsorterna  blifvit  öppnad.  Ty 

att  Jord-  och  Ödesgrufvornas  mäktiga  malmlager 
möjligtvis  har  sin  fortsättning  på  vestra  sidan  om 

Kungs-,  Bond-  och  Werwiersgrufvorna,  har  man 
åtminstone  någon  anledning  att  förmoda,  såväl 

genom  en  i  början  af  1700-talet  straxt  norr 
om  Ödesgr.  verkställd  jordrymning,  kallad  Dal- 

karlsgropen, som  ock  genom  en  dylik  i  sednare 
tider  straxt  vester  om  Bondgr.,  der  malmförande 

klyft  äfvenledes  träffades.  Men  huru  härmed  verk- 
ligen förhåller  sig,  derom  sväfvar  man  ännu  i 

okunnighet,  emedan  några  betydligare  fältarbeten 



128 

från  ena  eller  andra  sidan  ämiu  icke  Llifvil  verk- 
ställda, för  att  utröna  sanna  förhållandet. 

Det  rnalmlager,  på  hvilket  Kungs-,  Bond- och 
Werwiersgrufvorna  äro  arhetade,  onigifves,  i  lik- 

het med  det  vanliga  förhållandet  här  vid  Danne- 
mora,  både  i  hängandet  och  liggandet  af  mörkgrå 
kornig  kalksten,  som  icke  allenast  visar  sig  på 

östra  och  vestra  dagklyfterna  af  Kungs-  och 
Bondgrufvorna,  utan  också  ständigt  medföljt  un- 

der deras  afsänkande  på  djupet.  Ehuru  på  Wer- 
wiersgrufvans  dagklyfter,  der  de  äro  åtkomliga, 

en  sådan  kalksten  numera  ingenstädes  är  syn- 
lig, utan  i  stället  en  med  chiorit  mer  eller  min- 

dre blandad  hälleflinta  uppträder,  hafva  brytnin- 

garne på  djupet  likväl  ådagalagdt,  att  malm- 
fyndigheten äfven  der  inneslutes  utaf  en  dylik 

kalksten.  M^^llan  Bond-  och  Werwiersgrufvorna 
är  malmlagret  i  sned  riktning  afskuret  af  en  mäk- 

tig, nära  stående,  hälleflintsköl,  som  alltifrån  da- 

gen till  nuvarande  djup  innehafts  i  östra  och  nord- 
östra väggarna  af  Werwiersgrufvan  och  för  lin- 

gångens beqvämlighet  skull  der  äfven  till  en  del 
måst  nedtagas,  tillika  med  den  kalksten,  som  på 

denna  sida  begränsat  malmen.  Man  ser  hälleflin- 
tan ännu  tydligt  anstående  i  grufvans  nordöstra 

vägg  alltifrån  dagen  nedåt  och  den  sjnés  äfven 
på  botten  i  östra  och  en  del  af  syd  vestra  väggen 
(se  kartan).  Detta  är  efter  all  anledning  samma 
sköl,  som,  under  sin  fortstr>  kning  mot  norr  eller 

nordnordost,  blifvit  påträllad  icke  allenast  i  Bund- 
grufvans  vestra  tväroit  Bondgumman  (Fol.  7)  vid 

57  famnars  djup,  der  hälleflinlan  änim  ses  anstå- 
ende i  ortbrottet  och  några  alnar  ut  mot  giman, 

utan  äfven  vid  ungefär  60  famnars  afvägning  in- 

kommit och  äimu  fortfar  i  S.  Kungsgrufvans  ve- 
stra 
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sira  vägg  iiUMr.ot  Boiidgrufvaii.s  nlmfilsliiiia  (Fol. 
8;  Fol.  14,  Prof.  5).  På  sednare  stiillel  liar  (Jen 

2(y^  sliipning  fran  lodlinien  mol  ösLer  och  torde 
således  der  slutligen  afskara  malmlagret  eller  bringa 

detsamma,  att  på  något  större  djup  ulkila.  1  Wer- 
wiersgr.  deremot  synes  den,  att  diimma  af  det  re- 

lativa läget  hos  grutVans  horizontalskärningar  på 

de  olika  kartebladen,  som  den  ständigt  skulle  åt- 
följt malmens  stupning  och  således  ägt  en  lutning 

mot  vesler. 

Åtskilliga  försökningsai beten  äro  här  i  dessa 

grufvor  på  olika  djup  anlagda,  i  afsigt  att  innan- 
för hängande  eller  liggande  kalkväggen  uppspana 

något  jemnsidigt  malm  lager.  Dessa  arbeten  äro 
orterna  Norra  och  Södra  Prinsen,  Prinsessan  samt 

Norra  och  Södra  Hertigen,  alla  på  23 — 28  famnars 
afvägning  (Fol.  3,  4  &  5;  Fol.  14,  Prof.  5  &  6). 
Af  dessa  försök rdngsorter  hafva  de  i  vestra  väg- 

gen anlagda,  af  fruktan  för  den  närbelägna  Gruf- 

vesjön,  upphört  innan  det  åsyftade  ändamålet  blif- 
vit  uppnådt,  och  af  de  östra  tvärorterna  hafva 
två  de  längst  indrifne,  S.  Hertigen  och  Riddaren, 
med.  sina  anbrott  slutligen  stadnat  emot  hälleflinta, 

hvilken  sannolikt  utgör  malmfyndighetens  gräns 

åt  denna  sidan  och  troligen  också  har  sitt  mot- 
svarande utgående  i  dagen  uti  de  låga  flata  hälle- 

flinthältar,  som  up{)sticka  ungeH^ir  halfvägs  mellan 

Kungs-  och  Björk bygrufvorna. 

Rörande  de  nyss  beskrifna  grufvornas  ålder 
och  fortsatta  bearbetande  må  följande  anföras. 

Kxingscjrujvorna,  som  man  tror,  aldraförst  upp- 
tagna 1576,  hade  1684  endast  hunnit  ett  djup  af 

16 — 18  famnar  under  egen  lafve.   De  blefvo  1790 
efter  nära  hundraårigt  ödesmål  tömda  från  vatten 

K.  V.  A.  nandl.  1850.  9 
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och  belagda  ined  arbele,  som  också  sedermera  stän- 

digt fortfarit,  så  att  ]Norra  Kungsgrufvan  nu  in- 
nehar ett  djup  af  56  och  den  Södra  af  59  famnar 

i  a  n  in  än  afvägidng. 

Bondgrufvan  skall  vara  Uj3j3lagen  16^5  af  bön- 
der eller  bergsmän,  som  den  liJen  voro  ägare  till 

en  hammare  och  hytta  eller  det  s.  k.  Bondebru- 
ket vid  Löfsla,  men  den  öfvergafs  1680  vid  22 

famnars  djup  under  la f ven.  Upptogs  åter  först 

1789,  men  nppläls  1814  lill  vattendunt  och  Konst- 
schacht  for  Kuns^s-  och  Werwiersgrufvorna. 

Wenciei^sgrufvan  Ijelades  först  1648  med  ar- 
bete, som  setlan  lurtsattes  till  1711,  da  djupet  var 

14 — 15  famnar  under  lafven.  Den  afsänktes  se- 

dermera visserligen  på  1750-talet  en  eller  annan 
famn,  men  låg  derefter  öde  till  1799,  då  arbetet 

ånvo  kom  i  gång  och  fortsattes  till  1817,  dels  ge- 
nom afsänkning  på  djup  och  dels  genom  t  vän  ne 

fältorters  drifning  åt  söder,  den  ena  på  några  2() 
famnars  afvägning  och  den  andra  kallad  Björn 

(Fol.  7;  Fol,  14,  Prof.  8)  helt  nära  grufvans  nu- 
varande botten.  I  de  sednare  åren  har  visserli- 

gen något  grufvearbete  förehafts  i  dessa  båda  or- 
ter, förnäm li^^ast  den  öfre,  men  arbetet  har,  såsom 

händelsen  alltid  varit  i  denna  grufva,  icke  drif- 
vits  med  nå2:on  vinst. 

Rocheftesgrufvan  upptaizen  på  1630-talet,  öf\'er- 
gafs  sista  gången  år  1692  på  10  famnai^s  djup 
under  e^^en  lalve. 

På  ett  kort  afstånd  från  de  förra  \\^<ri\  i  en 

linie  efter  h varandra  Fischers,  Hagströms  och  Glas- 
mästare grufvorna  samt  Sjögrufvaii. 

Den  sistnämnda  eller  Sjögrufvan  upptogs  1731 
och  har  sedermera  merendels  årligen  varit  under 

arbete  for  Söderfors  Ankarbruks  räkning,  som  der- 
till  är  ensam  ägare. 
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Hagströmsgrufvan  blcf  försl  upptagen  är  1742» 
men  redan  följande  året  öfvergifven  efter  ett  par 
famnars  afsänkning.  Från  Ar  1777,  då  den  ånyo 
upptogs  liar  den  ständigt  varit  under  arbete  dels 

på  djupet  och  dels  i  fält,  så  att  grufvan  för  när- 
varande är  några  60  famnar  i  allmän  afvägning. 

Glasmästar grufvan  upptogs  första  gången  på 
167()-talet,  men  inställdes  några  år  derefter.  Ar- 

betades visserligen  understundom  något  litet  mel- 
lan   1701    och   1711,  då  den  hunnit  ett  djup  af 

6  famnar,  men  låg  sedan  öde  ända  till  1836,  då 

man,  i  anseende  till  malmens  minskning  i  Hag- 
strömsgr.  beslöt  att  åter  upptaga  denna  sedan  så 
lång  tid  tillbaka  ödelagda  skärpning. 

Fischersgrufvorna,  bestående  af  tvänne,  i  dagen 

skiljda,  men  på  djupet  sammanbrulna,  öppningar, 

upptogos  på  1740-talet,  men  inställdes  1765  vid 
ungefär  23  famnars  djup  under  lafven.  Grufvorna 
arbetades  sedan  nåoon  tid  från  1774  till  1781, 

då  djupet  var  omkring  39  famnar  i  allmän  af- 
vägning, men  hafva  allt  sedan  den  tiden  legat  öde. 

Dessa  grufvor  äro  alla  anlagda  på  ett  och 
samma,  i  N.N.O.  strykande,  malmlager,  som  i  sned 
vinkel  afskär  och  således  icke  är  detsamma,  som 

det  på  h vilket  Kungs-,  Bond-  och  Werwiersgruf- 
vorna  äro  bearbetade.  Såväl  till  strykning  i  fält, 

som  fallande  på  djup  har  detta  malmlager  varit 
underkastadt  en  stor  oieda  och  föränderlighet.  För 
det  mesta  har  malmen  nästan  alltid  förekommit 
såsom  större  och  mindre  körtlar  ibland  kalksten 

och  chloritblandadt  hornblende,  eller  också  såsom 

vexlande  ränder  med  dessa  arter.  Vid  några  50 

famnars  afvägning  har  visserligen  någon  liknelse 
till  en  mera  orden  I  lig  lagerstrykning  visat  sig,  då 
också    fältorterna    Mården,  Uttern  och  Fisken  (Fol. 

7  &  8)  anlades,  för  alt  till  hela  dess  längd  öppna 
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och  efterfölja  fyndiohelei»,  men  v  kl  grufvoruas  nu- 

varande dju})  af  62 — 74  famnar  har  det  förut 
vanhga  förhållandet  redan  inträd  I,  d.  v.  s.  dessa 
orters  sulor  föra  numera  malm  endast  uli  spridda 
körtlar.  Atl  dömma  af  den  blottade  dagkljflen 

mellan  Sjo-  och  Hagströms-grufvorna ,  som  till 
större  delen  består  af  en  ujed  hornblende  och  nå- 

got chlorit  starkt  impregnerad  jernuialm,  synes 

mj^cken  malmfyndighet  ännu  återstå  att  bryta  i 
det  mellan  bemälta  grufvor  qvarleranade  mäktiga 
bandet  och  likadan  toide  äfven  händelsen  vara 

med  bandet  mellan  Hagslröuis  och  Fischersgruf- 
vorna.  Fiån  Sjögrufvaii  äro  visserligen,  uti  det 
förra  af  dessa  band,  tvänne  fälloi  ter  åt  söder  in- 

drifna,  den  ena  Fiskaren  på  ungefär  3ö  och  den 

andra  Fisken  på  50  famnars  afvägning  (Pol.  5 — 8; 
Fol.  14,  Prof.  7),  h vilka  båda  orter  numera,  ge- 

nom afsänkning  af  Fiskarens  sula,  äro  sanmian- 
brutna,  endast  med  qvarlemuande  af  elt  band  till 

styrka  för  de  höga  ort  väggarna.  Men  dessa  orter 
äro  ingendera  framförda  särdeles  lånot  åt  söder, 

troligen  af  den  orsak,  att  ortbrottet  stadnat  emot 

den  ofyndighet,  uti  h vilken  malmen  körtelvis  fö- 
rekommer, ehuru  sannolikt  efter  någon  fortsatt  drif- 

nino'   malm   snart  åter  torde  hafva  framkommit. o 

Från  Hagströmsgruf\ an  har  vid  50  famnars 
afvägning  norra  fältorten  Uttern  (Fol.  8;  Fol.  14, 
Prof.  7)  blifvit  indrifven  till  kouimunikalion  med 

Fisken  i  Sjögrufvan,  och  har  ständigt  varit  malm- 
förande. Uti  samma  hand  närriuu'e  d^i^en  äio  tvänne 

fältorter  indrifna  åt  norr,  Irån  den  på  siilan  om 

Hagströmsgr. ,  men  på  samma  mahnlager  belägna 
och  dermed  äfven  sammanbrutna  GlasmästJiregr. , 

(Fol.  2;  Fol.  14,  Prof.  7),  af  hvilka  orter  den  ena 
slädnät   emol   och  den  andra  icke  mycket  länqre 
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blifvit  fortsatt,  sedan  deii  genomgått  en  mot  syiU 
vest  fallaiicle  hälleflintsköl. 

Detta  sålunda  på  en  längd  af  omkring  70 

famnar  med  en  bredd  af  3  —  5  famnar  uppslagna 
malmlager,  omgifves  på  båda  sidor,  så  liängande 
som  liggande,  af  mörkgrå  jernbindig  kalksten,  med 
h  vilken  malmen  här  merendels  är  an  vuxen.  Men 

på  några  punkter,  såsom  t.  ex.  i  Sjögr.  och  i  or- 
terna Mårdens  och  Utterns  vestra  väggar  är  mal- 
men från  kalken  skiljd  genom  mer  och  mindre 

tjocka  salband  eller  skolar  af  en  starkt  hornblende- 
dränkt  chlorit,  h vilken  också  ofta  i  dessa  grufvor, 
i  synnerhet  i  Sjögrufvan,  förekommit  i  mer  och 
mindre  grad  intimt  sammanväxt  eller  blandad 

med  sjelfva  nialmen.  Denna  har  dessutom  i  all- 

mänhet varit  nog  mycket,  särdeles  i  Sjögr.,  föro- 
renad af  svafveikis,  någongång  äfven  kopparkis. 

På  östra  sidan  om  hela  denna  grufvesträcka  allt- 

från  Sjögr.  till  Fischersgr.  begränsas  liggande  väg- 
gens kalksten  af  hälleflinta,  bvilket  ofvan  dag  vi- 

sar sig  i  sluttningen  af  en  der  befintlig  mindre 

berghöjd.  Sannolikt  torde  äfven  hängande  väggens 

kalk  å  sin  sida  äfven  begränsas  af  hälleflinta,  hvil- 
ken  åtminstone  på  sidan  om  Hagströms  ocli  Fi- 
schersgrufvorna  der  i  dagen  visar  sig  såsom  ett 
smalare  lager,  men  bvars  fot  tsättning  vidare  mot 

norr,  på  sidan  om  Sjögrufvan,  djup  jordtäckning 
förhindrar  att  iakttaga. 

Dessa  båda  nu  i  korthet  beskrifna  malmla- 

ger, —  Kungs-,  Werwiersgrufvornas  samt  Sjö-  och 
Fischersgr ufvornas,  —  hafva,  i  likhet  med  de  fle- 

sta andra  här  på  malmfältet,  dchit  det  ödet,  att 

ntaf  mer  eller  mindre  mäktiga  sväfsande  hälle- 
flintskölar  afskäias  i  deras  slupning  mot  djupet. 

De  både  paralleit  och  vinkelrätt  mot  lagerstryk- 

ningen öfver  grufvorna  upprättade  Profilerna  1  —  8 
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på  Fol.  14  åskådlii^göra  (Jella  föi hållande  tydli- 
gare, än  en  tröttande  onisägning  skulle  göra.  Uti 

Kungs-,  Bond-  och  Werwiers-grufvorna  sjnas  dessa 
skölar  hafva  sitt  sväfvande  mot  S.Y. ,  men  i  Sjö-, 
Hagströnis-  och  Fischers-grurvorna  deremot  rnot 
N.O.  Deras  mäktighet  har  ingenstädes  varit  så 

betydlig,  som  i  Mellanfältet,  och  har  aldrig  öfver- 
stigit  3,  men  vanligen  varierat  mellan  f  och  2 
famnar.  En  af  dessa  skölar  förtjenar  likväl,  att 

litet  närmare  ihågkommas.  Inkommen  uti  Hag- 
strömsgrufvan  fiån  södra  väggen  vid  ungefär  32 
fatnnars  afväf^nins:,  sträckte  den  sis:  med  sväfvande 
mot  nordnordost  ut  öfver  halfva  £:rufvebotten. 

Der  förändrade  den  sig  likväl  snart  uti  fallandet, 

slog  buk  på  sig  och  ställde  sig  nästan  lodrätt  li- 
kasom ett  lager  längs  efter  strykningen,  i  början 

något  öfver  1  faran  mäktig  med  malm  på  båda 
sidor  om  sig,  kastade  sig  vid  fortsatt  afsänkning 
in  till  vestia  väggen  med  3  famnars  mäktighet, 
men  utkilade  slutlioen  alldeles  efter  nä£:ra  famnars 

ytterligare  drifning.  —  Den  mellan  Bond-  och 
AVerwierso^rufvorna  framstrvkande  mäktii^a  stående 

hälleflintskölen,  som  der  på  snedden  afskär  malm- 
lagret i  strykningen,  är  redan  förut  omnämnd.  En 

annan,  stupande  40^  från  lodlinien  n)ot  S.S.V.  är 
trädad  på  några  ställen  i  Hagströmsgr.  vid  något 
mindre  djup  under  dagen  och  tecknad  på  Prof. 

7,  Fol.  14.  Uti  Sjögrufvan  har  en  i  Ö.  —  V.  stry- 
kande nära  stående  chloritsköl  afskurit  malmen 

och  alltfrån  daggen  till  närmare  60  famnars  afväs:- 

ning  medföljt,  varierande  till  sin  raäktighet  om- 
kring 1  aln. 

Gångar  och  dnmimer  af  kalkspat  hafva  här, 

likasom  på  de  andra  båda  fälten,  genomkorsat  malm- 
lagren i  liera  riktningar.  En  sådan  kalkspatsgång, 

i  vissa  drushål  fylld   med  lera,   har  bland  andra 
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])ati afFiils  i  Hjigslröiiisgrufvan  pa  nfigra  famnars 
djup  under  dagen. 

På  elt  aislånd  af  20 — 30  famnar  öster  om 

Sjö-  och  Fiscliersgrufvornas  nialmlager  fianistry- 
ker  elt  annat,  livilket,  likasom  det  förra,  har  sin 

strykning  i  N.N.O. — SS. V.  Det  är  uppslai:;et  ge- 
nom flera  särskild  ta  grufveöppningar,  h  vilkas  rela- 

tiva läge  i  dagen  antyder  nå^on  svängning  i  stry- 
kandet pä  olika  punkter.  De  flesta  af  dessa  gruf- 

veöppningar, nem  ligen  Åkerby  skärpningar,  Glins 
Norra  skärpning,  Södra  OJmsgr.,  Björkhy  och  Gubbo 
skärpningar,  hafva  efter  en  ohetydlig  afsänkning 
blifvit  lemnade  och  ligga  äiniu  öde  och  de  öfriga 
nu  under  arbete  varande,  Backskärpningen,  Öhns 

Södra  skärpning  och  Norra  Olinsgr.  hafva  icke  hel- 
ler sjelfva  ännu  hunnit  ett  särdeles  stort  djup. 

De  tyckas  emellertid  alla  vara  anlagda  på  ett 
nialmlager,  som,  ehuru  visserligen  ofvan  dag  här 

och  der  synligt  mellan  de  särskildta  grufveöppnin- 
garna,  efter  all  samiolikhet  likväl,  på  grund  af  de 
hittills  skedde  hry tningarne,  fast  hellre  torde  vara 
att  anse  såsom  en  samlins:  af  flera  efter  h varandra 

lätlinigt  grupperade  linsformiga  malmkörtlar,  d. 
v.  s.  vara  ett  kedjeformigt  eller  radbandslikt  lager. 

Backskärpningen,  som  sedan  1712  legat  öde, 
men  år  1843  ånyo  blef  up|)tageii,  bestod  då  af 

tvänne  särskildta  ungefär  3  famnar  djupa  grufve- 
öppningar, hvilka  numera  båda  äro  sammaid)rntna 

och  förenade.  Djupet  är  nu  1 .5  — 16  famnar  i  alU 
miin   afvägning,   men  9  famnar  under  egen  lafve. 

Olins  S.  skärpning  och  iY.  Öhnsgr.  äro  tväime 

i  de  sednare  åren  på  184t)-talet  af  nyo  upptagna 
skärpningar,  som  äinui  icke  hunnit  större  dju[)  än 
8 — 10  fanniar. 

Uti  dessa  tre  nu  under  arbete  varande  gruf- 

vor  och  äfven  de  öfriga  i  samma  shiickning  lig- 
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gande  öfvergirna  skärpningarna,  omgifves  malmen 
i  hängandet  och  liggandet  närmast  iif  den  vanliga 
kalkstenen,  med  straxt  derutanför  på  ömse  sidor 
vidtagande  hälleflinta,  som  likväl  i  gränsen  mot 

kalkstenen  är  mycket  chloi itblandad.  Vid  Back- 
skärpningen, både  på  östra  och  vestra  sidan  om 

mahiilagret,  förekommer  en  med  derb  och  kristal- 
liserad granat  i  mer  och  mindre  grad  späckad 

chIoritskifFer,  såsom  en  några  qvarter  mäktig  sköl 
emellan  kalken  och  hälleflintan.  Mahnen  i  Back- 

skärpningen är  ungefär  vid  grufvans  midt  afsku- 
ren  af  en  i  N.V. — S.O.  strykande,  nära  lodrät, 
sköl  af  en  finkornig  med  chlorit  och  hornblende 
intimt  sammanväxt  hälleflinta.  Denna  sköl,  hvars 

mäktighet  är  något  öfver  en  famn,  ses  tydligen 
sammanhänga  med  de  lager  af  hälleflinta,  som  på 
h vardera  sidan  innesluta  n]alm fyndigheten. 

En  mellanliggande  liten  däld  med  sin  djupa 
jordbetäckning  hindrar  att  iakttaga,  om  den  på 
ungefär  30  famnars  afstånd  från  Backskärf)jiingen 

belägna  Höghergsgrujvan  är  anlagd  på  en  nordlig 
fortsättning  af  detta  malmlager.  Dess  belägenhet 
i  en  linia  med  de  nyss  omnämnda  skärpningarne 

tyckes  dock  gifva  detta  vid  handen. 
Af  de  öfriga  på  Norra  fältet  belägna,  numera 

alla  ödeliggande,  grnfvorna  torde  följande  förtjena, 
att  med  några  ord  ihågkommas. 

Myrgrufvan  anlades  först  1730  och  inställdes 
1744  vid  22  famnars  djup  under  lafven,  men 

upptogs  ånyo  1775  och  fortsattes  I  ill  1802,  då 
den  hunnit  ett  djup  af  55  famnar  i  allmän  af- 
väijnins;  eller  52  famnar  under  e^en  lafve.  Malm- o  o  ^        •  p 
fyndigheten  i  denna  grufva  omgifves  å  båda  sidor 
närmast  af  mörka  kalkstenen,  och  sjelfva  malmen 
har  nästan  alltid  varit  i  hög  giad  kalkblandad. 

Men  just  Ibr  denna  kalkhäll  och  IVånvaron  af  all 
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svafveikis  samt  sjtlfva  kalkstenens  ganska  betydliga 
halt  af  kolsyracl  talk  och  manganoxidul,  har  den 
alltid  varit  eftersökt  och  begagnad  såsom  en  för- 

träfflig biandsten  vid  masugnarna.  Under  namn 

af  Myrgrufve  gråberg  eller  biandsten  af  hämtas  så- 
lunda ännu  då  och  då,  äfven  till  mera  aflägsna 

hyttor,  den  malmdränkla  kalksteii,  som  [)å  gruf- 
vevarpen  här  af  ålder  finnes  qvarliggande. 

1  samma  sträckning  med  Myrgrufvan  och 

ungefär  10  famnar  norr  om  henne  ligger  Ostej^by- 
grufvan,  som  först  upptogs  1731.  Denna  grufva 

har  alltid  fört  en  visserligen  lättgående,  men  myc- 
ket kalkblandad,  fattig  och  svag  malm,  hvilket 

gjort  att  den  1773  blef  ödelemnad  vid  26  fam- 
nars djup  under  dess  egen  lafve. 

På  sidan  om  Österbygrufvan  och  också  på  ett 

annat  malmlager  anlagd,  är  Löfstagrufvan  belägen 

h vilken  först  blef  upptagen  1745.  Den  har  all- 
tid fört  en  mera  rik  och  samlad  malm,  än  de 

båda  sistnämnda  giufvorna,  men  emedan  norra 

och  södra  väggarna  alltifiån  20  famnars  djup  bör- 
jade att  mer  och  mer  stupa  mot  h varandra  och 

efter  hand  så  alldeles  uttränga  malmen,  att  ej 

mera  var  q  var  än  en  smal  strimma,  som  slutligen 
alldeles  försvann,  så  blef  den  1769  lemnad  öde 

vid  27  famnars  djup  under  egen  lafve. 

På  den  återstående  delen  af  Norra  fältet  när- 

mast norr  och  nordvest  om  Myr-  och  Högbergs- 
arvifvorna  äro  visserlifjen  åtskilliiia  smärre  ijrufve- r»  ^  _  o  o  o 
försök  i  äldre  tider  anlagda,  men  snart  åter  öfver- 

gifna.  Botenhällsgrufvo7'na,  helt  nära  sjökanten  be- 
lägna, drefvos  längst  och  hade  hunnit  ett  djup  af 

några  40  faninar  i  allmän  afvägning,  innan  de  i 

början  af  l80()-(alet  ödelades.  Ilela  denna  trakt 
alltifrån  Botenhällsgrufvorna  ned   mot  söder  förbi 
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Ströms-  ucli  Skebo  skärpningar,  är  emellertid,  så- 
som de  blottade  daghällarna  anlyda,  uppfylld  af 

mycken  malmfyndighet,  fastän  med  chiorit  och 

hornblende  starkt  impregnerad.  Då  dertill  kom- 
mer, att  fyndii^heten  visar  sig  i  mer  och  mindre 

grad  smittad  af  svafvelkis,  så  har  man  häruti  en 
sannolik  förklaringsgrund,  h vårföre  härstädes  icke 

några  större  eller  mera  långvariga  grufvearbeten 
hittills  blifvit  började  eller  fortsatta,  så  länge  de 

på  malmfångst  från  Dannemora  malmfält  grundade 

jern verken  ännu  kunde  påräkna,  att  från  de  an- 
dra i  gång  varande  Storgrufvorna  få  sina  årliga 

behof  uppfyllda. 



Några   ord  om  byggnaden  af  främre  extre- 

miteten hos  slägtet  Vespertilio; 

AF 

C.  F.  NAUMANN. 

(Härtill  Pl.  XVII  och  XVIII). 

Inlemnad  d.  11  Juni  1850. 
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rrämre  extremilelen  hos  Cliiroplera  har  ett  så 

eget  och  for  de  öfrige  däggdjuren  främmande  än- 
damål, nemligen  att  tjena  till  locomotionsorgan 

uti  ett  gasformigt  medium  —  luften  —  och  ulför  till 
följe  deraf  så  egna  rörelser,  att,  oakladt  den  ana- 

logi, som  uti  dess  byggnad  förefinnes  med  hygg- 
naden  af  samma  extremitet  hos  de  öfriga  dägg- 

djuren, likväl  en  mängd  skiljaktigheter  deruti  fö- 
rekomma, hvilka  förtjena  särskild  uppmärksamhet. 

Flera  af  dessa  skiljaktigheter  hafva  af  de  författare 

i  komparativa  anatomien,  hvilka  jag  varit  i  till- 
fälle att  rådfråga,  antingen  blifvit  förbisedda  eller 

oriktigt  framställda;  hvarföre  jag  trott,  att  denna 
lilla  afhandllng  skulle  kunna  blifva  ett  bidrag  till 

ofvannämnda  djurs  anatomi. 

Den  hithörande 

Osteologien 

har  Professor  Sv.  Nilsson  behandlat  och  hänvi- 

sar jag  till  hvad  han  derutinnan  anförl;  der  vid 
är  dock  följande  att  anmärka. 

Det  heter  nemligen^):  »jemte  ossa  metacarpi 
»äro  äfven  phalanges  af  de  fijra  sista  fingrarne 
»utomordentligt  förlängde((,  samt:  mndra  tingret 
»har   2:ne   phalangerw,   af  hvilka  den  yttersta  är 

^)  Skandinavisk  Fauna.   FÖrsta  Delen.  Däggdjuren  1847* 
pagg.  4,  5,  32,  33,  34. 

^)  I.  c.  pag.  5  jemte  derlill  hörande  not.  Jfr  pag.  34. 
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mf  broskic^).  Detta  är  i  så  måtto  oriktigt,  som 
2:dra  tingret  har  blott  en  enda  plialang  (se  fg.  4^ 
n.),  och  denna  ofnllstäntlig  samt  jeniförelsevis 

ganska  kort.  Öfre  ändan  har  den  vanhga  led- 
jtan  för  sitt  os  metacarpi;  nedre  ändan  saknar 

sin  epiphysis  och  öfvergår  omedelbart  uti  ett  li- 

ganient  [x)  af  senväfnacb  hvilket  fäster  sig  på  led- 
kapseln mellan  långfingrets  l.sta  och  2:dra  pha- 

langer  och  på  basis  af  den  sistnämnde  Dessutom 
är  den  af  brosk  bestående  ändan  af  4:de  och  5:te 

fingrarne  temli^en  kort  och  kan  ej  gerna  anses 

för  en  sjelfständig  phalang,  då  nemligen  en  verk- 
lig articulation  mellan  denna  del  och  samma  fin- 

grars 2:dra  phalang  saknas.  Tredje  fingret  dere- 
mot  har  en  på  en  gång  ganska  lång  och  fullt  fri 

3:dje  phalang. 
Utom  hos  V.  auritus,  som  har  ändbrosket  på 

4:de  och  5:te  fingrarne  2-grenadt^)  (fig.  2),  har 
jag  äfven  hos  V.  noctula  funnit  samma  brosk  på 

5:te  fingret  på  sätt  och  vis  dubbelt  (^^.  4,  -^^  U-)- 
Bredvid  den  egentliga  spetsen  ligger  nemligen  fä- 
stadt  ett  annat  brosk,  som  sträcker  sig  något  framom 
densamma  och  är  åt  motsatta  hållet  förlängd  t  i 
form  af  en  hulling. 

Likaledes  har  jag  något  litet  att  tillägga  an- 
gående articulationerna  vid  armbågen  och  carpus. 

Då  en  vespertilio  h  vi  lar,  och  främre  extre- 

miteten är  hoplagd,   ligga  brachium  och  antibra- 

^)  1.  c.  pag.  34. 
*)  Samma  förhållande  eger  rum  på  bakre  exlremileteo 

med  libiila,  som  ej  heller  är  fiillstämJig,  iitau  foi  tsät- 
ler  sin  öfre  ända  med  ett  ligament  upp  till  condyhis 
externus  tibiae.  Näcnnde  förening  mellan  l?;dra  och 
3:dje  fingrarne  ökar  an>enligt  styrkan  af  främre  ex- 

tremiteten, hvars  egentliga  fortsättning  de  utgöra. 
^)  I.  c.  pag.  6  noten. 
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cbium  i  horizontalplanet,  den  secinarc  utanför  den 
förre;  och  deras  rörelser  ske  i  san) ma  plan,  om 

djuret  i  denna  ställning  utsträcker  vingarne.  Ra- 
dius,  som  bildar  antibrachium  (ulna  är  rudimentär), 
är  vriden  efter  sin  längd  uti  pronationsriktningen, 
så  att  ledgången  vid  nedre  ändan  kommer  att  ligga 

mellan  borizontal-  och  vertical-planerna  utåt  ocb 
nedåt,  eller,  radius  bar  vridit  sig  till  |  Car- 

pus  ocb  derpå  fästade  ossa  metacarpi  komma  så- 
ledes att  få  en  rörelse  mot  antibrachium  af  buf- 

vudsakligen  utåt  ocb  nedåt  vid  exlension,  af  uppåt 
och  inåt  vid  flexion;  allt  under  förutsättning  af 
of  van  antagna  läge. 

Ossa  carpi  ä^ro  till  antalet  9,  (^fig.  5),  liggande 

bufvudsakligen  i  2:ne  rader;  nemligen  i  första  ra- 
den 2;  i  andra  raden  4,  på  3  af  b  vilka  de  5 

ossa  metacarpi  articulera;  dessutom  1  större  ben, 

os  pisiforme,  på  volaisidan  af  ledgången  mel- 
lan os  metacarpi  quintum  ocb  tillhörande  os  car- 
pi; samt  2  mindre  ben  på  dorsalsidan,  ett  vid 

basen  af  tummens,  ett  vid  basen  af  långfingrets 
os  metacarpi. 

Rörligheten  mellan  ossa  carpi  är  ganska  stor. 
Den  tillåter  ej  blott  en  fullständig  flexion  af  de 

på  ossa  carpi  fästade  ossa  metacarpi,  n^ot  under- 
armen, utan  äfven  en  stark  utspärrning  ocb  fullstän- 

dig bopläggning  af  ossa  metacarpi  sinsemellan.  Vid 

bopläggning  skjutas  dessa  sistnämnda  ben  med  ne- 
dre ändarne  i  viss  mån  öfver  b  varandra  liksom 

strålarne  i  en  solfjäder.  Häraf  är  en  följd,  alt, 

då   främre   extremiteten  är  hoplagd,  ligger  femte 

^)  Vid  nedre  ändan  af  radius  bör  dessutom  anmärkas, 
på  ytlre  kanten:  en  vingformig  process,  genombor- 

rad af  ett  hal;  på  öfra  sidan:  en  af  benet  omsluten 
vagina  för  senan  af  M.  abductor  pollicis. 
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fingret  innerst  och  öfverst,  närmast  underarmen; 

de  öfriga  i  ordning  derefter,  alla  med  speLsarne 

bakåtriktade,  iilom  tummen,  som  alltid  har  spet- 
sen riktad  mot  hufvudändan. 

Mubklerne 

förete  så  många  afvikelser  från  det  hos  de  öfriga 

däggdjuren  vanliga,  att  jag  ansett  mig  böra  sär- 
skildt  beskrifva  alla  dem,  hos  h vilka  någon  dylik 

egenhet  föiefinnes,  eller  hsilka  lorut  blifvit  min- 
dre rik  tis: t  anförde. 

'1.  Skulderlladets  och  nyckelbenets  muskler. 

M.  cucullaris  (fig.  o  a,  h)  utgår  hvarken  fiån 

occiput  eller  lialskotorna  utan  endast  från  1 — 4 

och  7 — 11  rj "s^gkotornas  och  l:sta  ländkotans  pro- 
cessus spinosi  och  beslår  af  2:ne  fullt  skilda  af- 

deln  ingår. 

a)  utgår  från  I — 4  ryggkotornas  processus 
spinosi,  är  fyllig  och  stark,  går  trans- 
versell  utåt  och  fäster  sig  på  liela  spina 

scapula3  och  acromion  ända  ut  till  acro- 

mialleden  '). 
b)  utgår  från  7 — 11  ryggkotor  nes  och  l:sta 

ländkotans  processus  spinosi,  är  platt  och 
tunn,  går  framåt  och  utåt  och  fäster  sig 

på  planum  triangulare  scapultC  och  ran- 
den af  scapula  der  framom. 

M.  trachelo  -  clavicidaris  [ficj.  o,  c.)  är  en 
smal,  lång  muskel,  som  från  processus  trans- 
versus  af  atlas  går  till  extremitas  acromialis  cla- 

  vicul^e 

Uti  Lecons  d'Apatomie  coiiipareV  de  Georges  Cuvier, 
recueiliies  t't  publiees  par  xM.  Dlmeril,  3:me  edition. 
Bruxeiles  1849.  I.  pag.  137,  iippgifves,  alt  m.  cucul- 

laris ensamt  läster  sig  på  planum  triangulare  scapulce. 
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viculae  Denna  mnskel  kan  med  skäl  anses  som 

den  isolerade  cla vicidar-porLionen  af  m.  cucullaris, 
sådan  den  förekommer  äfven  hos  åtskilliga  an- 

dra djur. 

M.  levator  scapulce^)  utgår  med  5  denti tioner 
från  processus  transversi  af  3 — 5  och  processus 

obh'qui  af  6  och  7  halskotorna  och  fäster  sig  på margo  dorsalis  scapulae  från  och  med  pianum  tri- 
angulnre  till  angulus  superior  [fig.  6,  a). 

M.  rhomboideus,  en  enda  stark  muskel  på  h  var- 

dera sidcUi,  utgår  från  1 — 4  ryggkotornas  proces- 
sus spinosi  och  fäster  sig  på  margo  dorsalis  sca- 

pulae från  pianum  triangulare  till  angulus  inferior 

ifig.  6,  b\  . 

Ji.  serratus  anticus  major  (fig.  7,  a)  utgår  med 
8  denlitioner  från  de  8  första  refbenen  och  fäster 

sig  på  margo  cos  talis  s.  ex  tern  us  scapulae,  från  un- 
gefär midten  till  angulus  inferior 

M.  pectoralis  minor  (fig.  8)  ligger  täckt  af  fö- 
regående, utgår  med  4  denti  tioner  från  1 — 4  ref- 

benen och  fäster  sig  på  angulus  superior  scapulae 
M.  suhclavius  {fig.  7,  b)  är  särdeles  stor  och 

stark  med  läge  som  vanligt. 

®)  DuMÉRiL  I.  c.  kallar  denna  muskel  m.  acromio-tra- 
cliclien,  tydligen  hänsyftande  på,  att  den  skall  fästa 
sig  på  acromion. 

")  DuMÉRiL  I.  c.  nekar  tillvaron  af  denna  muskel. 
DuMÉRiL  1.  c.  uppger,  att  m.  serratus  antieus  major 
utgår  med  dentitioner  från  alla  refbenen  (11  till 
antalet),  derjemte  förbiser  lian  det  ovanliga  inser- 
tions-stället. 

^)  DuMÉRiL  I.  c.  antager  m.  pectoralis  minor  hafva  5 
dentitioner  och  fästa  sig  på  processus  coracoideiis. 
Som  denna  process  med  spetsen  närmar  sig  angulus 
superior  scapiilce  kan  ett  mindre  no^'grannt  betrak- 

tande lätt  vilseleda  i  afseende  på  fästpunkten  för 
nämnde  muskel. 

K.  y.  A.  Handl.  1850. 
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^.   Öfverannens  muskler. 

M.   pedoralis  major  (fig.  9,  10)  bekläder  hela 
bröstkorgens  IVaiiisida  och   utgöres  af  3  |3orUoiier, 
af  hvilka  den  sista  kan  anses  som  en  egen  muskel. 

a)  pars  clavicularis       uigår  från  hela  främre 
convexa  randen  af  clavicula  ända  till  acro- 
raialleden,  sammanflyter  mot  fästet  med 

pars  sternalis,   (6)  som   utgår  från  yttre 
sidan  af  bröstbenet  efter  hela  dess  längd 

(ända   till   det   spadformiga  brosket  på 

processus  xipboideus)  och  jemte  föregå- 
ende  fäster  sig   pä  spina  tuberculi  ma- 

joi  is c)  pars  costaUs{?)  [c)  utgår  från  bukmusk- 
lernes  fascia  tendinea,  är  smal,  platt 
ocb  tunn,  blir  under  sitt  förlopp  ännu 

mera  band  for  mio-  och  fäster  sisf  medelst o  o 
en  tunn  sena  innanför  föregående  och 

skild  derifrån,  på  spina  tuberculi  majoris^). 
M.  lafissimus  dorsi  [fig.  II)  är  jemförelsevis 

ganska  smab  utgår  från  de  2  sista  ryggkotornas  ocli 

de  två  första  ländkotornas  ^)  processus  spinosi;  går, 
som  vanligt,  öfver  angulus  inferior  scapulse  och 

fäster  sig  i  förening  med  m.  teres  major  på  spina 
tuberculi  minoris. 

3Im.  teres  major,  supraspinafus,  inf raspinatus  och 
suhscapularis  förete  ingenting  ovanligt.  J/.  teres 
minor  saknas. 

31.  deltoideus  {[ig  I^,  a,  h)  består  af  2  afdel- 

ningar,  hvilka  begge  ha  sitt  ursprung  från  sca- 
pula;  pars  clavicularis  saknas. 

2)  Jfr  DuMÉiuL  I.  c.  pag.  143. 
DuMÉRiL    I.    C.  uppger,  att  denna  portion  utgår  från 
de  sista  refbenen. 

^)  DuMÉiiiL  I.  C,  sfiger  endast  de  2  sista  ryggkotorna. 
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a)  utgår  från  Jicromion  och  ungefär  när- 
gräiisande  hälften  af  spina  scapulae  och 

fäster  sig  på  spina  tubercuH  majoris  samt 
yttre  sidan  af  ossis  humeri  öfre  ända. 

h)  utgår  från  öfriga  hälften  af  spina  sca- 
piilae  sam!  från  rnargo  dorsalis  scapulae 

ända  från  planum  triangulare  till  angu- 
lus  inferior,  betäcker  större  delen  af  fossa 

infraspinata  och  fäster  sig  med  en  smal 
och   tunn  sena  innanför  föregående  och 

'  täckt   af  densamma    på    utsidan   af  os 
humeri 

M.  coracohrachialis  saknas. 

5.   Underarmens  muskler. 

M.  hiceps  [fig.  45)  är  särdeles  stark.  Dess 
caput  breve  utgår  från  processus  coracoideus  i  hela 

dess  längd;  caput  longum  börjar  med  en  stark 

plattad  sena  från  öfre  kanten  af  ca  vitas  glenoida- 
iis  scapulae.  Den  egenthga  muskelbuken  sträcker 

sig  ej  nedom  humeri  öfre  tredjedel,  h varefter  mu- 
skeln fortsättes  af  en  lång  stark  sena,  som  dock 

fortfar  att  på  baksidan  upplaga  muskelfibrer  och 
som  slutligen  fäster  sig,  som  vanligt,  på  radius. 

M.  hrachialis  internus  (fg.  H)  är  ganska  liten, 
af  vanligt  läge  och  förlopp,  slutar  med  en  lång 

fm  sena,  som  fister  sig  på  radius  nära  intill  se- 
nan   för  m.  biceps  men   på  dennas  yttre  sida 

Angående  M.  triceps  hrachii  (fig.  15)  uppger 
DuMÉRiL att  den  endast  har  caput  longum  och 

externum;  den  eger  dock  ej  blott  ett  fullständigt 

')  Jfr  DöMÉaiL  i.  c.  pag.  143. 
°)  DuMÉiuL  I.  c.  pag.  148  uppger,  att  denna  muskel  sak- 

nas lios  Vespcrtilio. 

')  I.  c.  pag.  149. 
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caput  internmn,  skildt  (rån  longiun  och  externum 
genom  de  föienade  senorna  af  m.  lalissimus  dorsi 

och  ra.  teres  major,  utan  äfven,  i  likhet  med  för- 
hållandet hos  de  flesta  däogdjar,  ell  ca pnt  qiiartum, 

hvilket  ulgår  från  baksidan  af  ossis  humeri  nedre 

hälft  och  fäster  sina  muskelknippen  på  den,  nä- 
stan de  två  nedre  tredjedelarne  af  öfverarmen  upp- 

tagande, långa  senan  för  de  förenade  tre  först- 
nämnda capita.  Härtill  kommer  dessutom  en  liten 

särskild  m.  extensor  cubiti,  såsom  ofta  är  fallet  hos 

däggdjuren,  h vilken  utgår  från  fascia  scapularis, 

ligger  vid  yttre  sidan  af  m.  triceps  och  samman- 
flyter nedtill  med  deiuies  sena.  Uti  samma  sena 

förefinnes  vid  nedre  ändan  af  humerus  ett  brosk  (a), 

hvilket  troligen  med  åldern  kan  förbenas  och  bil- 
dar en  motsvarighet  till  patella  vid  knäleden. 

Då  antibrachium  hos  Vespertiliones  endast 

består  af  ett  ben  (radius),  kunna  dessa  djur  ej 

hafva  några  egentliga  mm.  supinatores  eller  pro- 

natores,  och  Duméril  ®)  frånkänner  dem  också  beg- 
gedera;  likväl  qvarstå  2  små  muskler  såsom  re- 

miniscenser af  de  nämnde,  ehuru  till  funclion  den 

ene  endast  en  flexor,  den  andie  utan  synbart  än- 

damål [fl  g.  '16,  a,  b). 

a)  M.  'pronator  teres,  (a)  utgår  från  con- 
dylus  humeri  internus  och  fäster  sig  på 
insidan  af  radii  öfra  del. 

h)  M,  supinator  brevis,  (b)  utgår  från  yt- 
tre kanten  af  fossa  sigmoidea  på  radii 

ötra  ända  och  sträcker  sig  endast  ett  li- 
tet stycke  nedåt  samt  fäster  sig  åter  på 

radius. 

')  1.  c.  pag.  150. 
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4.    Handlofvens  och  fingrarnes  muskler. 

Från  condylus  humeri  internus  utgå,  utom 
ofvananförde  m.  pronatur  teres,  följande  muskler 

(se  fig.  4).         _  , 

M.  flexor  digitorum  communis  (/*).  Jemte  den 
portion,  som  utgår  från  condylus  humeri  inter- 

nus, har  denna  muskel  ännu  en  portion  som  kom- 
mer från  bakre  sidan  af  raclius  något  ofvanom 

midten  (möjligen  en  rest  af  m.  flexor  longus  pol- 
licis).  Begge  desse  capita  förena  sig  på  en  lång 

fin  sena,  h vilken  går  under  hg.  carpi  volare  pro- 
pi  ium,  delad  i  3  portioner,  till  1,  3  och  4  fingrarne 

a)  gar  till  basen  af  tummens  2:dra  pha- 
lang;  under  sitt  lopp  upptager  den  en 
liten  muskelbuk,  en  m.  lumbricalis,  som 

med  sin  sena  fäster  sig  på  basen  af  för- 
sta phalangen,  insidan  (ulnarsidan). 

h)  upptager  2  mm.  lumbricales,  en  för  2:dra, 
en  för  3:dje  fingret.  Dessa  ha  mycket 
fina  och  långa  senor  h vilka  gå  till  sina 

fingrars  första  phalang  på  insidan  och 

efter  vanligheten  fortsätta  sig  till  sträck- 

^)  DuMÉRiL  I.  C.  pag.  160  säger:  "alla  5  fingrarne".  Det 
är  likväl  lätt  insedt,  att  2:dra  fingret,  hvars  rörelser 
till  följe  af  ofvan  anförde  förening  med  3:dje  fingret 
helt  och  hållet  bero  af  delta  sistnämndas,  ej  behöfver 
någon  särskild  flexor  för  sin  hopläggning  utan  följer 
med  3:dje  fingret.  Tredje  fingrets  3:dje  phalang  be- 
höfde  ingen  porlion  af  fJexionssenan,  emedan  elasli- 
citeten  hos  flyglinden  är  tillräcklig  för  denna  pha- 
langs  qvarhållande  i  flexion  så  länge  ej  sträckmiiskeln 
verkar.  Fjerde  fingret  kan  af  skäl,  som  ofvan  blif- 
vit  anförde,  anses  ega  blott  2  verkliga  phalanger. 
Så  är  ock  föi  hållandet  med  5:te  fingret;  och  detta, 
som  vid  vingens  liopläggning  endast  böjer  sig  i  led- 

gången mot  sitt  os  metacarpi,  behöfver  härtill  en  m. 
flexor  brevis  (se  nedan). 
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senan.    Böjsenaii    går    Lill   3:(lje  fiugrels 
2:dra  phalang. 

c)  går  till  4:de  fingrets  2:(jra  phalang. 

M.  palmaris  longus  ar  ganska  liten,  ligger  med 

sin  muskelbuk  utanpå  föregående  muskel,  uppta- 

gande dermed  knappt  öfveista  sjettedelen  af  un- 
derai  men.  Den  långa  fina  senan  fäster  sig  på  lig. 

carpi  volare  proprium  och  på  aponeurosis  palraaris. 

M.  flexor' carpi  ulnaris  (u)  fäster  sig  med  en 
stark  sena  på  os  pisiforme. 

Från  condylus  humeri  externus  utgår  endast 

M,  extensor  carpi  radialis  (^fig.  4''*V).  Denna  mu- 
skel afger  2  senor:  en  till  basis  af  2:dra,  en  till 

basis  af  3:dje  os  metacarpi  och  motsvarande  ossa 
carpi. 

Från  olecranon,  ulna  och  öfre  hälften  af  radii 

bakre  sida  utgå  i  ordning  efter  h varandra,  räknade 
från  föregående: 

M.  ahductor  poUicis^  (longus),  (^fig.  här 
förvandlad  till  en  m.  abductor  carpi.  Dess  sena, 

som  börjar  tidigt,  går  i  en  egen  fåra  snedt  öfver 
midten  af  radii  yttre  sida,  går  derefter  utanpå, 
snedt  öfver  senan  af  föregående,  sedan  genom  en 

egen  benkanal  vid  radii  nedre  ända  (se  ofvan) 
framtill  och  fäster  sig  på  första  benet  i  första  ra- 

den af  carpus, 

M.  extensor  digitorum  communis  [fig.  är, 
jemte  m.  extensor  carpi  radialis,  den  starkaste  af 
handlofvens  och  fingra rnes  muskler.  På  nedre  tre- 

djedelen af  underarmen  öfvergår  muskeln  uti  fem 

senor  h vilka  vid  nedre  ändan  af  radius  gå  genom 
en  egen  senskida  till  dorsum  inanus  och  derpå  till 

de  fem  lingrarne  '^). 

')  Jfr  DuMKRiL  I.  c.  png.  160. 
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a)  förtlelar  sig  lill  luminens  begge  phalanger. 
b)  fäsler  sig  på  basea  af  2:dra  fingrets  os 

melacarpi. 

c)  delar  sig  i  2  portioner,  af  hvilka  den 
ena  gär  till  2:dra  fingrets  första  phalang, 
(len  andra  fördelar  sig  till  3:dje  fingrets 
alla  phalanger. 

d)  och  e)  fördela  sig  till  4:de  ocli  5:te  fin- 
grarnes  l:sta  och  2:dra  phalanger. 

M.  extensor  carpi  ulnaris  [fig.  4--^  u)  fäster  sin 
sena  på  basen,  dorsalsidan,  af  3:dje  fingrets  os 
meta  carpi. 

Fingrarnes  korta  muskler  äro  följande: 

M,  flexor  (brevis)  digiti  minimi  utgår  från  os 
pisiforme  och  fäster  sig  på  Jillfingrets  första  phalang. 

M.  adductor  pollicis  utgår  från  basen,  volarsi- 
dan,  af  3:dje  os  metacarpi  och  fäster  sig  dels  på 

ijasen  af  tiniimens  första  phalang,  insidan,  dels  öf- 
vergår  på  sträcksenan. 

M.  flexor  brevis  pollicis  förhåller  sig  som  vanligt. 
M.  abductor  (brevis)  pollicis  utgår  från  första 

os  carpi  och  fäster  sig  på  basen  af  tummens  för- 
sta phalang,  yttre  sidan  (radialsidan). 
Mm.  interossei  äro  5:  3  interni,  2  externi. 

Interni 

a)  utgår  från  basen,  volarsidan,  af  os  me- 
tacarpi tertium,  är  ganska  kort  och  fä- 

ster sig  snart  på  insitlan  af  öfre  delen 
af  os  metacarpi  secundum. 

b)  och  c)  utgå  från  basen,  volarsidan,  af  os 

metacarpi  quartnm  och  fästa  sig  på  ba- 
sen, insidan,  af  3:dje  och  4:(ie  fingrarnes 

')  DuMiiRiL  I.  c.  kallar  dessa  rDiiskloi"  ''flccliisseurs  pro- 
pios"   ocli  anser  rlLMn  således  som  korta  böjmusk Itr. 
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l:sta  plialang  samt  öfveigå  till  un  clel  i 
sträck  senan. 

Ex  tern  i : 

a)  och  6)  utgå  närmare  clörsum  njanus  från 
basen  och  de  molvända  sidorna  a)  af 
ossa  metacarpi  secundum  och  tertium, 

b)  af  ossa  metacarpi  tertium  och  quartum. 
och  fästa  sig  på  basen,  yttre  sidan,  af 
3:dje  och  4:de  tingrarnes  första  phalang. 

Hela  denna  främre  extremitet  är  inhöljd  uti 
en  fördubbling  af  en  ganska  tunn,  på  de  flesta 

delar  hårlös  hud,  hvilken  är  beklädd  med  en  epi- 

dermis  af  platla  polygonala  celler,  uti  hvilka  tal- 
rika brunsvarta  pigmentkorn  innehållas.  Denna 

hudfördubblins:  li2:2:er  som  större  eller  mindre,  tri- 
angulära  hinnor  mellan  skuldran,  armbågsvecket 
och  carpus,  mellan  3:dje  och  4:de  samt  mellan 
4:de  och  5:te  fingrarne;  dessutom  upptager  den 
hela  rummet  mellan  5:te  fingret,  armen,  kroppens 
sida  och  bakre  extremiteten  ända  till  tarsus  och 

vidare  derifrån  till  svansspetsen,  och  utgör  den 
så  kallade  flvghuden.  Långs  yttre  kanten  är  denna 
flvohud  försedd  med  liksom  ett  rvnkband  af  ela- 

stisk  väfnad;  dvlika,  ehuru  finare,  genomkorsa  i 
mängd  de  särskilda  afdelningarne  af  flyghuden, 
hufvudsakligen  i  riktning  från  finger  till  tinger  och 
från  extremitet  till  extremitet.  x\lla  dessa  elasti- 

ska band  äro  utspände,  då  djutet  flyger;  men  åtei- 
taga  sin  förra,  ursprungliga  längd,  då  djuret  h vi- 

lar, hvarigenom  flyghuden  sammanlägges  till  min- 
sta möjliga  rum  och  der  bibehålles  i  sitt  läge,  utan 

någon  hufv  udsaklig  muskelverksamhet.  ^  erkan  af 
dessa  band  förstärkes  vid  främre  extremiteten  af 

följande  o  muskler,  hvilka  gå  till  flyghuden  och 
äfven  hafva  ofvamiämnde  ändamål  (se  ftg.  1 ,  a,b,c) 
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a)  ulgAr  fr  All  c  i' is  I  a  vOcxMpilolis  som  en  smal 
och  tunu  muskelbuk,  slräcker  sig  lill 

skuldran,  der  den  sammanflyter  med  en^) 
kort  och  trind  sena,  h vilken  kommer  från 

öfre  delen  af  portio  sternalis  m.  pecto- 
ralis  majoris.  Den  lilla  muskelbuken  öf- 
vergår  derefter  uti  ett  elastiskt  ligament, 
h vilket  i  kanten  af  flyghuden  fortlöper 

till  trakten  af  armbågsvecket.  Här  vid- 
tager ånyo  en  liten  kort  muskel  buk  (aaj, 

hvarefter  ofvannämnde  band  fortsattes  i 

sin  förra  egenskap  till  handlofven,  går 
mellan  tummens  långa  böjsena  och  dess 
första  phalang,  vidare  långs  yttre  randen 
af2:dra  fingret  och  dess  slutligament  samt 

förlorar  sig  slutligen  i  huden  mot  3:dje 

fingrets  spets.  Mellan  nämnde  elastiska 
ligament  och  armbågsvecket,  just  under 
den  lilla  omtalade  muskelbuken  är  en 

tätare  ansamling  af  de  elastiska  trådar  (d) 

h vilka  öfverallt  förefinnas  mellan  flyghu- 
dens begge  blad  och  h vilka  tydligen  tjena 

alt  förstärka  verkan  af  nämnde  ligament. 

Denna  apparat  håller,  under  h vilan,  un- 
derarmen närmad  till  öfverarmen. 

b)  likaledes  en  liten  fin  och  tunn,  spolfor- 
mig  muskel;  utgår  från  bakre  sidan  af 
ossis  humeri  mellersta  del,  utanför  sträck- 

senan,  slår  sig  bakomkring  denna  inåt 
till  insidan  af  armbågsleden,  öfvergår 
derpå  snart  i  ett  elastiskt  ligament,  som 

trådlormigt  förgrenar  sig  uti  den  del  af 
flyghuden  som  ligger  mellan  5:le  fingret 
och  underarmen. 

')  SUmdoin  2;  den  längre  ålniinstone  af  elastisk  väfnad. 



)  utgöres  af  eii  eller  två  små  spolforrniga 
muskler,  hvilka  framkomma  från  axel- 

hålan och  här  genom  tunna  senhinnor 
stå  i  samband  med  öfre  ändan  af  os  hu- 

meri;  de  öfvergå  hkaledes  uti  elastiska 
lis^amenter,  hvilka  trådformie^t  föro:rena 

sig  i  flyghuden  mellan  armbågen  och 
tarsus. 

Dylika  flyghudsrauskler  finnas  äfven 
vid  bakre  extremiteten. 



Anleckningar  öfver  Insekter,  som  blifvll 

serverade  på  Gollland  och  i  en  del  af 

mare  Län,  under  sommaren  1850; 

AF 

A.  (..  DAHLBOM. 

Iiilcfrnind  d.  11)  November  1850. 





"Jag  liar  gifvit  fram  sakerna  helt  kort,  utan 
"mycket  raisonerande  och  mänga  refl(;xioncr, 
"som  alltid  säga  sig  sjelfve,  uär  data  äro "richtige". 
Linnés  Företal  till  "Gottländska  Resan". 

Hos  hvaije  eiilomolog,  som  för  forskningars  skull 

besöker  den  gastvänliga  och  i  sä  många  hänseen- 
den märkvärdiga  ön  Gollland,  lärer  utan  tvifvel, 

äfven  om  han  är  obekant  med  de  upplysningar, 

som  redan  utgifna  skrifter  meddela  om  Gott- 

lands  geologiska  och  botaniska  natur,  vid  åsy- 
nen af  dess  egendomliga  och  flerestädes  både  rika 

och  ypj^iga  vegetation,  samt  på  grund  af  den  gamla 
erfarenheten,  att  ett  lands  insektfauna  till  stor  del 

beror  och  bestämmes  af  dess  Flora,  den  för- 

modan nästan  ovillkorligen  uppstå,  att  han  der- 
städes  bör  kunna  hämta  icke  mindre  väsendtliga 

bidrag  till  en  utvidgad  kännedom  om  fädernes- 
landets insekter,  än  inom  h vilken  annan  Svensk 

provins  som  helst  under  samma  latitud. 

De  många  entoniologiska  upptäckter  som  blif- 
vit  gjorde  på  Gottland  under  sednaste  decenniet, 
bevisa  tillräckligt  att  en  sådan  förmodan  icke  är 
öfverdrifven. 

Till  sådana,  i  tryckta  afhandlingar  af  flere 
Svenska  naturforskare  framställda  bevis  på  den 
Gottländska  insektfaunans  rikhaltighet,  torde  det 

tillåtas  mig  få  lemna  ett  ringa  bidrag  medelst 

närlagde  anteckningar,  för  hvilka  jag  vördsamt  an- 

håller om  en  plats  i  Kongl.  Vetenskaps-Akademi- 
ens Handlingar. 

1  dessa  anteckningar  äro  några  och  tjugu  för 

vetenskapen   nya  insekt-arter  beskrifne.    Men  da 
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det,  för  den  med  skiil  såsom  vigtig  ansedda  känne- 
domen om  insekternas  geografiska  utbredning,  utom 

beskrifningar  af  nja  former,  nödvändigt  erfordras 
underrättelse  om  tid  och  ställen  när  och  hvar  de 

redan  bekanta  äro  att  finna 5  och  då  dessutom  be- 

greppet om  beskaffenheten  af  ett  lands  eller  ett  land- 
skaps insektfauna  i  allmänhet  ledigare  uppfattas,  när 

både  det  kända  och  det  föiut  okända,  eller  nya,  i 
naturlig  följd  efter  h  vartannat  framstå  lies;  så  har 

jag  ansett  mig  här  böra  i  systematisk  ordning  upp- 
taga alla  insektarter  hvilka,  tillhörande  de  insekt- 

klasser som  utgjorde  hufvudsakliga  föremålet  för 
mina  undersökningar,  af  mig  anträffades  sistlidne 

sommar  (1850)  på  Gottland. 

Att  bland  Diptera  anteckna  andra  arter  än 
de,  som  äro  mindre  vanliga,  har  dock  svnts  mig 
både  onödigt  och  öfverflödigt;  då  fullständiga  och 

tillförlitliga  uppgifter  öfver  denna  insektk!ass  re- 
dan äro  gifne  uti  de  nio  utkomna  Banden  af  Pro- 

fessor Zetterstedts  '^Diptera  ScandinavicB'\ 
Deremot  sakna  vi  en  sammanhän2:ande  Öfver- 

sigt  af  Gottlands  Rhynchota;  och  derföre  har  jag 
bemödat  mig  att  derom  meddela  så  mycket,  som 
af  en  enda  sommars  erfarenhet  billigtvis  kän  fordras. 

De  ställen,  som  i  förenäuinde  ändamål  af  mig 
blifvit  besökte  och  undersökte,  äro  följande: 

1)  på  Gottland:  Wisby  stads  område,  Garde- 
rungs,  Sanda,  Sandeske,  Fardhem,  Hafd- 
hem,  Linguede,  Burgsvik,  Öja,  Rohne,  Burgs, 

Garde,  Älskog,  \Vesterby  i  Ardre  Socken, 
Thorsburg,  Östergarn,  Katthammarsvik, 

Hörsne,  Guthe  i  Bels  socken,  Slitö,  Augel- 
bos,  Westös  på  Hall,  Stenkorka,  iNJartebo, 

Ledebro,  (vulgo  Lärhro),  St  Olofs  Holme, 

Myrväliler,  Stenstuga,  Kiunare,  Fåhrosund. 
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2)  på  Få/irö:  Broa  by's  område  ända  till  sydli- 
gaste udden,  preslcgardens  ägor,  Norsl)y's 

område  och  synnerligast  sandöknen  Olle  Hau. 

1  Calmare  Län:  trakterna  emellan  Hj/ssby, 
Älem  och  Bötterum,  samt  Ruda  oeli  Berga 

gods,  tillhörige  Kammarherre  af  Harmens. 

DiPTERA  observerade  på  Gottland  och  i  Cal- 
mare Län  sommaren  1850. 

Tabanus  ruslicus  var.  b.  (f  Zett.  vid  Broa  pä  Fåhrö 
d.  12  Juli. 

Chrysomyia  cyaneiventris  Zett.        talrik  på  Um- 
bellater  vid  Stenstuga  d.  25  Juli. 

Laphria   marginata  vai\  a.       på  sandfläckar  vid 

Älskog  d.  3—4  Juli. 
Asilus  vai  iabilis        lallmän  på  Olle  Haus  flygsand 

  albibarbuscr^?  J    på  Fåhrö  d.  15  —  20  Juli. 
Dioclria  fusci pennis  var.  b.  ?  på  blommor  i  än- 

garne vid  Ledebro  d.  23 — 24  Juli. 
Leptogaster   dorsalis   nob.   ̂ .    cinerascens,  thoracis 

dorso   antennisque  nigris,  harum  articulo  2:do 

rufo-ferrugineo;  pedibus  flavo-ferrugineis,  longi- 
tudinaliter  nigrolineatis ;  alis  hyalinis,  abdomine 
dimidio  brevioribus  (Long.  nat.  3|  lin.  decimal.). 

I    en  äng  vid  Ledebro  fångades  2  exemplar 

på  blommor  d.  23—24  Juli. 

Liknar  Leptogaster  cylindricus ;  men  är  nå- 
got  mindre  och  hulVudsakligeii  skild  genom  den 

')  Deterininerade  efter  de  pa  Miiseiun  i  Lund  föi  varadc 
typei  tic  till  "Diptera  Scandinavice  Auctore  J.  W.  Zet- 
tf.rstkdt",  Tom.  1 — 9. Nemorcrcrna  liar  Professor  Zetteustrdt  iinft  tleii 

£;odlielen  lilläla  mig  [)csläiiima  eftei-  dess  maiiiiserip- 
ter  lill  de  ännu  oulgilna  delariK^  af  nämnde  veik. 
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svarta  ihorax-ryggen.  Pannan  och  antennerna  svar- 
ta, de  sednares  mellersta  led  rödgid.  lipistoma 

hvitaktigt  med  hvitt  skägg.  Haustellum  svart.  Tho- 
rax ofvan  svart,  baktill  på  hvardera  sidan  med 

en  liten  grå  fläck.  Bröstsidorna  h vitgrå.  Abdomen 
gråaktig,  ofvan  med  en  brun  strimma  och  de  3 

sista  segmenterna  svarta.  Vingarne  alldeles  lika- 
dana som  hos  Leptogaster  cylindricus.  Halteres 

bleka  med  något  mörkare  clava.  Benen  rostfär- 
gade, långsåt  inre  och  yttre  sidorna  en  svart  rand, 

som  på  de  medelmåttigt  klubbformiga  låren  är 
bredare.  Baktibierna  äro  nästan  helt  och  hållet 

svarta,  utom  vid  basen,  på  yttre  sidan  gula.  Alla 
tarserna  svarta,  undantagande  första  leden,  som 
vid  basen  är  gulaktig.  Synes  vara  en  distinct  art 

och  icke  afnötta  exemplar  af  Leptogaster  cylindricus. 

Anthrax    varia  ?  på  sandiga  ställen  i  skogen  vid 
Sanda  d.  25 — 26  Juni. 

Hybos  vitripennis       Allmän  på  blommor  vid  Katt- 
hammarsvik  på  Östergarn  d.  9  Juli. 

Leptopeza  flavipes  (j^.   Vid  Broa  på  Fåhrö  d.  13 
Juli.  Ej  förut  funnen  på  Gottland. 

Hilara  cingulata  nob.  subpubescens  subnitida 
nigricans,  thorace  obscure  bivittato,  ålis  sordidc 

hyalinis,  stigmate  fusco;  halteribus,  abdominis 
incisuris  pedibusque  flavis,  tarsis  nigris  (Long. 
nat.  1  lin.  decimal.). 

Tagen    på   buskar   vid    landsvägen  emellan 
Ryssby  och  Alem  i  Calmar  Län  d.  2  Augusti. 

Till  kroppsstorlek  och  fötternas  färg  är  den 
snarlik  Hilara  nigritarsis  Zett. ,  men  skiljes  lätt 

genom  mörkare  och  mera  glänsande  thorax,  hvil- 
ken  har  2:ne  svaita  dorsalstrimmor,  och  hufvud- 

sak ligen  genom  abdominal-incisurerna  som  äro  gul- 
hvita. 
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hvita.  Hufvudet  svart,  pannan  gråskimiande.  Ab- 
domen  svart,  opak,  med  blekt  gulaktiga  incisurer. 
Vingarnes  stigma  mörkt;  balteres  bleka.  Fötterna 
gula,  baklarens  spetsar  brunaktiga,  alla  tarserna 
svarta;  tibierna  äro  finhåriga,  men  sakna  spinulae. 

Empis  tessellata  var.  a.  I  skogen  vid  Sanda  d. 
26  Juni. 

Hydrophorus  jaculus  var.  b.  cr^?.  På  blommor  och 
blad  af  Asclepias  Vincetoxicum  d.  23  Juli 

på  St  Olofs  Holme. 

Dolichopus  migräns  o^.  Vid  Broa  på  södra  udden 
af  Fährö  d.  12  Juli. 

  Stannii  o^.  På  samma  ställe  som  föregående. 

 '   tenellus  a^?.    På   ormbunkar   vid  Burgs 
(Gottl.)  d.  2  Juli. 

  plumipes  o^?.  Vid  Broa  på  sydvestra  stran- 
den 'af  Fåhrö  d.  12  Juli. 

Psilopus  contristans  cf$.    I  ängarne  vid  Norsby 

på  Fåhrö  d.  15—20  Juli. 

Pelecocera  tricincta  ̂ .'i  På  umbellater  vid  Älskog 
Eristalis  scutellata  ?.  i    (Gottl.)  d.  3—4  Juli. 
Chrysogaster   solstitialis   ?   med  mörka  antenner. 

På  blommor  i  Ledebro  ängar  (Gottl.)  d. 
23—24  Juli. 

Milesia  diopbthalma  c/»?.   I  parken  vid  Berga  gods 
i  Gal  mar  Län. 

Xvlota  nemorum  <^.\  x  i      ••  \ 

Conons  flavines  i  ̂  ̂^'^^  
skogsängar  (Galm. 

U)nops  navipes  V  ^   ̂   Augusti. 
Myopa  dorsalis  j         ̂   ^ 

  atra.   1  Garde  ängar  (Gottl.)  d.  3  Juli. 

Pipunculus  nigritulus  c^.  På  St  Olofs  Holme,  på 
Asclepias  d.  23  Juli. 

  spurius  o^.  På  Salices  i  ängarne  vid  Sten- 
stuga d.  25  Juli. 

K.  V.  A,  Handl.  1850.  11 
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Echinomyia  fera  På  hiiskar  i  Berga  skogsängar 
d.  5  Aug. 

Tachina  lateralis  o^?.  Allmän  bland  gräset  i  än- 

garne vid  Älskog  (Golll)  d.  3 — 4  Juli 
och  vid  JNorsby  på  Fåhrö  (I.  15  Juli. 

Millograninia  conica  o^.  Allmän  på  Olle  Haus  flyg- 
sand d.  19  Juli.  Ofla  i  sällskap  med 

Aricia  arenosa,  hvilka  båda  arter  voro 

mycket  hinderliga  för  insamlingen  och 

observeringen  af  Pompilus-arter,  som  af 
dessa  flugor  förföljdes,  förmodligen  för 
att  i  deras  bo  få  nedsläppa  sina  ägg,  så 
snart  de  råkade  komma  i  deras  giannskap. 

Aricia  arenosa  c^?.  På  Olle  Haus  flygsand  d.  15 

— 20  Juli  mycket  allmän,  äfven  i  parning. 
  parvula        På  St  Olofs  Holme  d.  23  Juli; 

förut  ej  observerad  på  Gottland. 
Ochtera  Mantis  (f^.    iPå  s.  v.  stranden  af  Fåhrö 

Ephydra   riparia  c^?./    vid  Broa  d.  12  Juli. 
Psilopa  incurva       På  blommor  i  Ledebro  ängar  cl. 

23  Juli;  förut  ej  känd  såsom  Gottländsk. 

Sepedon  sphegeus  cf?.  Pä  vassen  utmed  Em  mån 
vid  Berga. 

Ortalis  connexa  Meig.  (Ort.  Zetterstedti  Fall.)  o^?. 
På   Asclepias:    vid    Thorsburg  i  Ardre 
Socken  d.  6  Juli,  vid  Katlham marsvik 

på  Östergarn  d.  7  Juli  i  stor  ynjnighet, 
vid   Bioa    på    Fåhrö  d.   13  Juli,  på  St 
Olofs  Holme  d.  23  Juli. 

Tephritis  plagiata  nob.:   pallide  flavo-subviiescens, 
subopaca;  capite  pedibusque  flavis;  scutello  fusco; 
ihoracis   disco   obscnro;  sterno  nigro-maculato; 

abdomine  quadrifariam  nigro-punctato;  alis  fas- 
ciis  subtril)us  fuscis,  l:ma  obsuleta  &  2:da  ad 

costam  connexis,  3:tia  integra  cum  macula  api- 

cali  coha^rente  ̂ .  (Long.  2^  lin.) 
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Ett  honexernplar  funnet  vid  Älskog  d.  3  Juli. 
Ganska  lik  Teiihr.  Lappw,  fian  livilken  den  likväl 

skiljer  sig  genom  mörkare,  icke  gul,  skulell,  — 
abdomens  puirkter  något  större,  ovala  och  svart- 

bruna (icke  runda  ocb  svarta),  —  oviductus  län- 
gre, nästan  af  abdomens  längd,  något  smalare  och 

rödgul,  med  svart  bas  och  spets,  —  samt  slutligen 
vingarnes  fascier  mörka,  icke  brungula,  den  första 

otydlig,  den  andra  icke  gående  alldeles  till  inre 
kanten,  den  tredje  vid  cosla  sammanhängande  med 

vingspetsens  fläck. 

Den  kan  icke  gerna  vara  identisk  ixied  Try- 
pefa  lurida  Loew. ,  h vilken  art  ar  liemma  i  södra 

Europa  och  skall  likna  Tephr.  Aret  ii. 

Tephritis  cornuta  cf^.    Alla  varieteterna,  funne  vid 

Fardhem,  Rohne,  Älskog,  Wisby  och  fle- 
restädes,  allmän  i  Juli. 

 stylata         var.  a.  &  d.  Vid  Fardhem  och 
Norsby,  allmän  i  Juli. 

 solstitialis  c/'?.   Vid  Älskog  d.  3—4  Juli 
allmän. 

 Florescentioe  cr^?  var.  a.  &  b.  Vid  Katt- 
hammars  vik  på  Östergarn  samt  vid  Wisby 

d.  9 — 27  Juli  icke  sparsamt. 

  conjuncla  a^^.  I  Berga  skogsängar  d.  5 — 6 
Aug.  talrikt. 

  ruralis  d^^.  Vid  Sanda,  Älskog  och  Katt- 
hammars vi  k  d.  25  Juni — 27  Juli  talrikt. 

  tessellata  cf?.   I  Berga  skogsängar  d.  5  — 
6  Aug. 

  Absinthii  c^?.    Vid  Wisby  ringmur  d.  27 
Juli;  samt  vid  Fardhem  och  Rohne,  äf- 

vensom  på  Fåhrö  vid  Broa,  allmän. 

Loxocera    fulviventris   d^.    1   Berga  skogsängar  d. 
5  Aug. 
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Stegana  nigra  cf9-  Vid  Sanda,  Fardhem,  Garde, 
Älskog,  Hörsne  ocli  på  Fåhrö  vid  Broa, 
allmän. 

Gyranophora    (Trineura)   arcuata.   I  Berga  skogs- 
ansar  vid  Em  mån  d.  6  Aus^. 

Dilopbus  femoratus  ?.   Sanda  d.  25  Juni. 
Culex   cantans,   2:ne   honvarieteter  med  en  smal 

livit  ring  på  spelsen  af  tibierna  ocb  på 
basen  af  alla  larslederna.    På  enebuskar 

på  St  Olofs  Holme  d.  23  Juli  samt  på 
iöfträd  i  Berga  park  d.  3  Augusti. 

Cbironomus  annularis  o^?,   I  Berga  skogsängar  d. 
5  Aug.;  ej  förut  observerad  i  Calm.  L. 

— —   venustus  c^?.   I   Berga   park  d.  3  Aug.; 
ej  förut  observerad  i  Calm.  L. 

 aprilinus  d^.   Vid  vägen  emellan  Ryssby 
ocb  Ål  em  d.  2  Aug. 

  dispar  ̂ .   I  Berga  park  d.  3  Aug. 
  cbloris  cf?.   Vid   Broa    på  Få  bro  d.  12 
Juli,  samt  i  Calm.  L.  emellan  Ryssby 
och  Ålem. 

  pendulus       På  buskar  vid  d.  s.  k.  Berga 
ruin   ocb  i  Berga  skogsängar  d.  6  Aug. 

 tendens       Vid  Fardhem.  d.  27 — 28  Juni, 

i  Berga  park  och  skogsängar  d.  3  —  5  Aug. 

  variabilis  o^?.    Vid   INorsby   på  FahrÖ  d. 
15—20  Juli  allmän. 

 —   pedellus  var.  a.  c^?-   På  albuskar  vid  d. 
s.  k.  Berga  ruin  och  i  Berga  skogsängar 

d.  5 — 6  Aug.  allmän. 

    var.  b.  cf.  Vid  Westerby  och  Olle 
Hau  på  tallbuskar  d.  5  —  20  Juli  spar- 

samt; är  måbända  en  distinct  art. 

  viridis  c^?.  På  enbuskar  vid  Broa  på  Fåhrö 
d.  12  — 13  Juli,  vid  Berga  s.  k.  ruin  och 
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i  Berga  skogsängar  vid  Ernmäii  cl.  5 — 6 
Aug.  allmän. 

Cliironomns  brevitibialis  o^?.  På  enebnskar  på  St 
Olofs  Holme  (Gotll.)  cl.  23  Juli;  vid  vä- 

gen emellan  Ryssb}^  och  Ålem  samt  i 

Berga  skogsängar  vid  Emmän  d.  2 — 6 
Aug.,  icke  sällsynt. 

 varians  Stasg?   På  Olle  Hau  träffades  ett 
hon-individ,  som  temligen  öfverensstäm- 
mer  med  Stigers  beskiifning  på  denna 
art,  men  äfven  liknar  Chir.  variabilis. 

 albimanus  o^.  Vid  Beiga  ruin  d.  5  Aug. 
sällsynt.  HiUills  endast  känd  såsom  till- 

hörande södra  Skandinavien. 

  sylvestris  c/'?.   Vid  Olle  Hau  och  på  St 
Olofs  Holme  cl.  15—23  Juli  temligen  allm. 

  obscurimanus  o^?.   Professor  Zetterstedt 
har  funnit  endast  ett  defekt  honexemplar 
i  Skåne.  På  lallbuskar  vid  Broa  på  Fåhrö 

erhöll  jag  d.  12  Juli  l3  exemplar  af  <^ 

och  3  af  Vid  beskrifningen  i  "Dip- 
tera  Scandinaviae"  får  jag  tillägga:  att 
hanens  abdomen  är  svart  med  askegrå 
incisurer;  honan  liknar  Chir.  ornatus,  men 
abdomens  incisurer  äro  smalt  bleka  och 
alla  lika. 

  tennis  d"^.  Vid  Fardhem  d.  27—28  Juni, 
G  hannar  och  7  honor;  ej  förut  funnen 

på  Gottia nd. 
Ceralopogon  fuscipes  Meig.  c^.  Vid  vägen  emellan 

Ryssby  och  Ålem  d.  2  Aug.;  ej  förut 
funnen  i  Sverii^e. 

  albipennis:  ater,  opacus,  alis  halteribusr|ue 
albis,  pedibus  nigris  c^.  (Long.  ̂   hn.).  JMeig. 
Dipt.  1.  73:  13. 

Ett  hanexemplar  fångades  vid  Sanda  d.  25  Juni, 
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Deiuia  för  Skandinaviens  fauna  nja  art  är 

skild  från  de  öfri^a  genom  kroppens  svarta  opaka 

färg,  hvila  vingar  och  snölivita  halteres.  Anten- 
nerne  svarta,  plymen  med  hvitaklig  spets.  Föt- 

terna helt  och  hållet  svarta,  de  bakre  temligen 

långhåriga.  Den  är  bland  de  minsta  i  slägtet. 
Meigen  har  blott  beskrifvit  honan. 

Ceratopogon  hortulanus  var.  b.      Sparsamt  i  Berga 
skogsängar   d.   5  Augusti.    Den  har  vid 
basen   af  abdomen   en   rödaktig  fascia, 
sådan   den  äfven   beskrifves   hos  ett  af 
Professor  Zetterstedt  funnet  honindivid. 

Cecidomyza   obscuripes   nob.  :    testacea,   opaca ;  ab- 
domine  sanguineo;  thoracis  vittis  3  brunnescen- 
libus;   antennis   fuscis,  articulis  subrotundatis; 

alis  cinereis,  halteribus  fuscis;  pedibus  nigrican- 

tibus,  femorum  basi  testacea?.  (Long.  Il — 1|  lin.) 

På  fuktiga  ängar  vid  Hörsne,  och  i  Ledebro- 
mjr  straxt  nedanför  prestgården,  fann  jag  5  exem- 

plar d.  10—24  Juli. 
Liknar  Zetterstedts  äfven  på  Gottland  funna 

Cecid.  protuberans,  hvars  hona  den  möjligen  kunde 

vara;  men  genom  färg  och  pictur  är  den  så  be- 
tydligt af  vikande,  alt  jag  måste  anse  den  för  egen 

art.  De  nå»ot  mörka  antennerna  äro  län2;re  än 

thorax,  hos  några  individer  tycker  jag  mig  kunna 
räkna  15,  hos  andra  17  leder,  som  äro  rundakti- 

ga,  tätt  sittande  och  småhåriga.  Den  smutsigt 
gula  thorax  framskjuter  tydligt  öfver  hufvudet  och 

har  på  ryggen  3  ljusbruna  långstrimmor.  Abdo- 
men blodröd.  Vingarne  grå,  tinludna;  inre  kanten 

tydligt  fransad.  Halteres  mörka  med  ljusare  stjelk. 

Fötterna  tjocka,  nästan  nakna,  svartaktiga;  höftle- 
derna och  lårens  bas  smutsigt  gula;  tibier  och  tar- 

ser  alldeles  svarta. 
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corpoic  loiiLMoribus,  concoloril)us,  iiodis  disliiicle 
reiiiolis,  pilosis;  alis  ciiiereis,  halleiibus  pallidis; 
pedibus  (la vidis,  larsis  obscuiiscf.  (Long.  feie  1  lin.) 
Zett.  Dipt.  Scaiid.  9.  3683:  10.  ̂   hujus  videlur. 

I  Berga  paik  på  albuskar  fann  jag  af  denna 
art,  som  förut  icke  blifvit  tagen  i  Sverige,  blott 

ett  exemplar,  bvilket  troligen  är  bannen  till  Zet- 
TERSTEDTS  Cecid.  nigritavsis,  som  ock  lärer  vara  fun- 

nen i  Danmark  af  Stiger. 

Är  fullkomligt  lik  Cecid.  nigritarsis  Zett., 

från  b  vilken  den  endast  skiljes  genom  antennskap- 
naden.  Antennerna  aro  nem ligen  något  längre  än 
kroppen  ocb  bestå  af  24  tydligt  åtskilda,  runda, 

båiiga  kiHitai'  (uodi).  Fötterna  äro  balmgula  med mörkare  tarser. 

Cecidomjza  vubierata  c/'.  Af  denna  sällsynta  art 
påträffades  ett  exemplar  i  Ledebro  myr 
d.  23  Juli. 

Psycboda  nid3ila.    I  Berga  park  den  3  Ang.  tem- 
ligen  allmän. 

vSciara  longiventiis  Zett.  c^.   Yid  Fardbem  d.  27 
Juni  1  exem|)lar. 

  pulicaria  Meig.   Vid  Berga  d.  5  Aug. 

  scatopsoides  Meig.    I  Berga  skogsängai'  d.  5 
Aug.  t  ex.,  som  sannolikt  är  bamien  till 
den  af  Meigen  beskrifna  bönan;  eburn 

det  svenska  individet  bar  längre  anten- 
ner, samt  bal  teres  ocb  fötterna  möikare. 

Erioptera  ap[)endiculata  St^:g.  Allmiin  i  gräset 
på  ängaiJie  vid   [3erga  d.  ()  Augusti. 

 grisea    Meig.   ̂ .    1   Berga  skogsängar  vid 
J^jiimån  (1.  6  Aug.  ej  s|)aisamt. 

 obscura  Meig.    Vid  Sanda  d.  2')  Juni  (Icre 

banuxempiai'. 
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Limnobia  lineola  Meig.   Vid  Berga  i  Augusti  icke 
sällsynt. 

  ferruffinea  Meig.)aii    ..        -it»  -4 

  4-notata  Me.g.  jAUmanna  v.dBerga
  ,  Aug. 

  4-maculata  Lin.  o^.   Vid  Berga  i  Augusti 
sällsynt, 

  flavipes  Fabr.  o^?.   Vid  Fardhem  och  på 
Tliorsburg  i  Juli  sparsamt. 

  modesta  Meig.  o^?.   I  Berga  ängar,  ymnig 
i  Augusti. 

  fuscescens  Schumm.  2:ne  hannar  i  en  äng 
vid  Westerby  nära  Ardre  kyrka  d.  5  Juli. 

  hyahnata  Zett.  ?.  På  Olle  Hau  d.  15  Juli. 
  juvenilis  Zett.  o^?.  Vid  Sanda,  Fardhem 
och  Broa  i  Juni  och  Juli. 

Symplecta  punctipennis  Meig.  c^?.  Vid  Rohne  och 
Fardhem  allmän. 

  stictica  Meig.  cr^?.   I  Berga  park  d.  3  Aug. 
Tipula  nodicornis  Hffgg.      (Tipula  juncea  Hffgg. 

9).  Begge  könen  af  denna  art,  h vilken 

hittills  varit  ansedd  såsom  ganska  säll- 
synt i  Sverige,  fanns  i  mängd  på  Olle 

Hau  på  små  tallbuskar  d.  15 — 20  Juni. 

  paludosa  Meig.  d^^.  På  sänka  ställen  i  Berga 
'   skogsängar  d.  3 — 5  Aug. 

 nigra  Linn.  gt^?.   På  Fåhrö  i  Juli. 
Pachyrhina  San  nio  Meig.  c^?.  Vid  Stenkyrka  och 

på  St  Olofs  Holme,  Juli. 

  Histrio   Fabr.  o^?-   Vid  Broa,  på  Thors- 
burg  och  St  Olofs  Holme  på  Asclepias  i 
Juli,  icke  sparsamt. 

  Scurra    Meig.    Vid   Katthammars  vik  och 
Olle  Hon  i  Juli  allmän. 
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RiiYNcnoTA,  ohscrvcMadc'  |)a  Gulllaiid  ocli  i 
Calinarc  Län  soinmareii  1850. 

(2:(Ira  Stor-af(Jelningen)  RliyncJiota  ApJiidiformta  uoh.) 

Famil.  Alcyrodidae  Westw. 

Aleyrodes  proletella  (Plialaena  proleLella  Lin.  S.  N.) 
t  exemplar  vid  Weslö  pä  IJall  (GuUl.) 
d.  20  Juli. 

FaiTiil.  Aphididce  nob. 

Vacuna  elegantula  . noh.:  longitiid.  corporis  7^,  alaruin 
anticarum  f  lin.  decimal.,  iiigropicea;  flageiiis 
basi  pedibusque  hiLeis;  femoribus  anterioribus 

supra,  poslicis  totis  tarsisque  summo  apice 

nigrofiiscis;  alis  albo-vitreis,  venis  robuslis  pi- 
ceis,  costali  &  subcostali  pallide  slramineis,  om- 

nibijs  apice  puncto  fumeo-atro  nota  tis. 

2:ne  exemplar  vid  Broa  på  Fåhrö,  på  barren 
af  Pinus  sylvestris. 

I  anseende  till  teckningen  på  vingarne  bknar 

den  något  Aphis  Tilioi.  Kroppen  är  becksvart, 
något  skinande  ocli  knappt  j  decimaliinia  lång. 
Uurvudet  något  plattkidlrigt,  transverselt,  lika  bredt 
som  tborax,  kort  och  nästan  bågformigt;  hjessan 

på  det  ena  exemplaret  svart,  på  det  andra  gulbrun. 
Ögonen  mycket  stora  och  utstående,  klotform iga, 
antingen  purpurröda  eller  rödbruna.  Antennerna 
brunaktiga,  fina,  trådformiga,  längre  än  hufvud  och 

thorax  sannnanräknatle,   sammansatte  af  7^)  tyd- 

^)  Hos  Vacuna  Betalar  Kalt.  &  Vac  Dryophila  Scun. 
aro  anlrnnerna  eruJast  S-ledade,  enligt  Kaltkm!acii 

Mono^rapli.  p.  177.  Vid  |j<\skii('nit)f^on  af  Apliidcs 
har  jag  så  mycket  tnnjlii^t  sökt  följa  det  sätt,  som 
Doclor  Kaltknhacii  först  anvisat  i  sin  förljcustfidia 

"Monographie  der  Familien  der  P/Ianzenläuse'.  AacluMi 1843. 
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liga  leder;  Irsta  ocli  2:dra  tjocka,  den  l:sla  cylin- 
drisk och  dubbelt  så  lån»  som  den  2:dra  klotfor- o 

niiga,  alla  de  öfriga  lederna  se  ut  som  en  fin,  mot 
ändan  afsmalnad  tråd;  yttersta  leden  är  sujalare 

och  kortare  än  den  näst  föregående;  på  undre  si- 
dan vid  basen  är  antennstränaren  "ulaktis:.  Suu:- 

röret  mycket  kort,  knappt  så  långt  som  halfva 

hufvudet,  men  lika  tjockt  som  tibia,  nästan  kä- 

gelformigt,  lergult,  på  basen  och  spetsen  svartak- 
tigt.  Fötterna  korta,  starkt  byggda,  ler-  eller 
halmgula,  de  främre  låren  ofvanpå  och  de  baker- 
sta  helt  och  hållet  svarta;  yttersta  spetsen  af  tar- 
serne  mörk.  ̂   ingarne  stora,  2  gånger  längre  än 
kroppen,  hvila,  glasklara,  iriserande  och  utmärkt 

vackert  tecknade;  costal-  och  postcostal-ådrorna 
bleka  gröngida  eller  halmgula,  eller  ock  alldeles 
hvita;  märket  hvitt  genomskinligt,  men  hela  dess 

omkrets  smutsii^t  brunaktio",  vid  h vardera  ändan 
af  stigma  en  Vilen  håid  sva  it  fläck,  den  första 

sned  och  nästan  rhombisk,  den  andra  triangelfor- 
mig;  alla  de  öfriga  ådrorna  i  fiam vingen  mörk- 

bruna, nästan  svarta,  fasta  men  dock  icke  grofva; 

yttersta  spetsen  af  hvarje  ådra  ömsintes  af  en  so- 

tig  skugga;  derigenom  uppstå  i  vingkanten  6  so- 

tiga  fläckar,  af  h vilka  de  2  innersta'  äro  större 
och  tydliga,  men  de  öfiiga  oansenliga;  radialådran 
är  kort  och  starkt  båoböjd;  riidialfältet  litet,  ä^s:- 

furmigt,  knappast  längre  än  stigma  ehuru  betyd- 
ligt brediire;  cubitalådran  är  i  dess  aldraforsla  be- 

gynnelse gul  blek  och  otvdlig  samt  räcker  icke  all- 
deles intill  postcostal-ådran  Bak  vingen  har  2 

tydliga  ådror:  en  långsgående  (^vena  postcostalis) 
som  i  })örjan  är  blek  men  sedan  brun  och  räcker 

icke  till  vingspetsen,  den  andra  eller  tvärådian 
är  sneJ,  brun,  utgår  irån  den  förra,  (med  hvilken 
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hon  biklar  en  ljuga  eller  L';;ifl(*l)  oeh  slutas  i  en 
solig  fläck  vid  vingens  inre  kant. 

Thelaxes  Xylostei  (Apliis  Xylostei  De  Geer).  Högst 
allmän  i  Juli  månad  vid  Fardheni  pä 

Lonicera  Xylosteum,  på  bladens  un- 
dre sida;  både  bevingade  ocb  vinglösa 

exempia  r. 

Lachnus  Robaris  (Äpbis  Roboris  Lin.).  Bevingade 

och  vinglösa  exemplar  i  största  ymnig- 
het på  ändarne  af  ekgrenar  i  Fa rd hems 

och  Garde  ängar,  d.  27 — 28  Juni,  d^  3 
Juli;  äfven  på  tallbuskar  vid  Sanda  d. 
26  Juni. 

 costatus,  (Aphis  costata)  Zett.  Fn.  Lapp. 
anno  1828,  (Lachnus  fasciatus  Burmei- 
STER  Handb.  anno  1839).  1  bevingadt 

exemplar  på  ek  vid  Fardheni  d.  28  J uni. 
Zetterstedt,  Burmeister  och  Kaltenbach 

hafva  funnit  denna  på  Pinus. 

 Pineti  (Aphis)  Fabr.  Bevingade  och  ving- 
lösa exemplar  här  och  der  på  barren  af 

Pinus  sylvestris  vid  Broa  på  Fåhrö  d. 
12—13  Juli. 

  Junipeii  (Aphis)  De  Geer.  På  enebuskar: 
vid    Faidhem  d.  28  Jinu,  vid  Broa  på 

Fåhrö  d.  13  Juli,  på  Olle  Hau  d.  15— 
18  Juli,  sparsamt. 

Lachnus  Aucuparice  nob. :  a  la  tus  nigrofuscus,  {  lin. 

decimal,  long. ,  largiter  pilosus;  ilagellis  femori- 
busque  basi  pallide  annulatis;  abdominis  dnobos 

poris  respiratoriis  (?)  ̂)  dorsalibus  obsoletis;  alis 
subcinerascenti-hyalinis,  anticis  corpore  bis  lon- 

Dr  Kaltknbacfi  anser  dessa  organer  för  respiraUOns- 
knrl;  skälcMi  (som  finnas  anförda  i  lians  Monoyrali) 
äi'()  ganska  talande  för  en  sådan  åsii^t. 
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gioribiis,  venis  brunneo- tes[aceis,  post-costali 
stigmateque  crassis,  reliquis  tenuissimis. 

På  löf  af  eii  ung  rönn  fanns  ett  exemplar  af 

denna  art  i  en  äng  straxt  bredvid  Guthe  gäst- 
gifvaregard,  i  Bels  Socken  på  Gottland  d.  11  Juli; 
obevingade  exemplar  söktes  förgäfves. 

Liknar  något  Lachnus  Pineti,  men  är  betyd- 
ligt mindre  mycket  hårigare  och  kroppen  med  få 

undantag  nästan  alldeles  svart.  Kroppen  matt, 
utan  ̂ lans,  temligen  robust,  rikt  beströdd  med 

gråaktigt,  temligen  långt,  yfvigt,  fint  och  mjukt 
fjun,  som  på  antenner  och  fötter  är  rätt  utstående. 
Hufvudet  är  transverselt  äggformigt,  lika  bredt 

som  thorax,  med  kullrigt  platt  och  något  glän- 
sande hjessa.  Antennerna  fina,  trådformiga,  så 

långa  som  hufvud  och  thorax  sammanräknade, 
till  färo^en  bruna  eller  brungula,  nästan  alla  le- 

derna  äro  vid  basen  mer  och  mindre  ljusa,  men 

denna  blekhet  är  bredast  och  tydligast  på  den 
3:(lje,  h vilken  led  är  lika  lång  som  4:de  och  5:te 
tillsammans,  de  2  sistnämnda  äro  på  undre  sidan 

ojemna,  den  6:te  eller  terminal-leden  är  tjockare 
och  tilläfventyj s  en  liten  smula  kortare  än  5:te 

samt  äggform  ig  och  slutas  med  en  fin  nästan  nål- 
formig  spets.  Sugröret  fint,  af  medelmåttig  längd, 

räcker  blott  till  de  första  ventralsegmenterna;  glän- 
sande brunsvart,  midtpå  hvitgult.  Fötterna  äro 

syarla,  yfvigt  gråhåriga,  låren  hafva  en  smal  gul- 
hvit  basall  ing.  Vin  gar  ne  äro  gråaktigt  valtenklaia 

och  2  gånger  så  långa  som  kroppen,  alla  ådror 
äro  ytterst  fina  och  lergula,  med  undantag  af 
stigma  och  postcostaladran,  h  vilka  äro  mycket 
ijrofva  och  brunqula;  radialådian  är  icke  båofor- 

mig  utan  nästan  rak,  men  har  samma  sneda  rikt- 
ning som  de  öfriga  sned-ådrorna,  till  följe  hv;)raf 

denna  ai  t  hörer  lill  samma  afdelning  som  L.  Pme// 
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ocli   Juniperi,    Basen   af  iibdomeiis  rygg  vSarrit  si- 
dorna af  (len  trubbiga  och  jTvigt  bäriga  anus  äio 

behigde  med  en  gles  b  vit  och  uHig  sccretion. 
Lachnus  distinguendus  nob. :  apterus,  I  bn.  deciniaL 

long.,  pubescens,  pilosellus,  leviler  albidopruino- 
sus,  brunneo-testaceus;  tborace  abdomineque  sii- 
pia    plus   minus  infuscatis;   antennis  tibiisque 

apice,  genubus  tarsisque  nigricantibus;  abdomi- 
nis  duobus  poris  dorsahbus  conicis  truncatis. 

3  obevingade  exemplar  funnos  på  bladen  af 

Salix  Caprcta  i  en  äng  vid  Guthe  i  Bels  socken  på 
Gottland  d.  13  Juli;  några  bevingade  funnos  der 

icke.    Den  är  ganska  snarlik  obevingade  exemplar 
af  Lachnus  Pineti,    men  skiljes  lätt  derigenom  att 

(hos  L.  distinguendus)  kroppen  är  mycket  kortare, 

bufvudets    framkant  är  hel  bräddad  (och  icke,  så- 
som hos  L.  Pineti,  fint  urnupen)  samt  transverselt 

rak,  (icke  bågformig  såsom  hos  L.  Pineti),  anten- 
nerne  äro  kortare,  med   finare   och  kortare,  icke 

alldeles   så   glest  sittande  hår,  4:de,  5:te  och  6:te 
lederna   äro  inbördes  lika  långa,  då  deremot  hos 
L.  Pineti  5:te  antennleden  är  åtminstone  dubbelt 

så  lång  som  den  6:te. 

Kroppen  bredt  äggformig.  Ilufvudet  är  ler- 
gult  eller  brunguit,  glänsande  och  fjunigl;  hjessan 
platt,  transverselt  elliptisk  med  en  fin  upphöjd 

medianlinia  antingen  af  samma  färg  eller  ock  svart- 
brun;  ögonen  stora,  bruna,  klotformiga  och  nästan 
skaftade;  pannan  lodrät,  platt  kullrig,  afrundad, 
gulbrun  och  glänsande,  kinderna  magra,  platta, 

matta  och  svarta;  sugröret  långt  och  starkt,  beck- 
svart, på  inre  sidan  i  basalliällten  hvitaktigt,  i 

ändan  sylformigt  tillspetsad  t,  l  äcker  i  h  vilan  ulom 
analspetsen;  antennerna  trådformiga,  medelmåttiga, 

(knappt  så  långa  som  hufvud  och  thorax  tillsam- 
man),  fmt   håriga,  ljusgula,  4:(le  och  5:te  lederna 
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pä  spelsen  samt  hela  den  6:te  svarta,  sinsemellan 
lika  långa,  den  6:te  tillspetsadt,spolformig.  Tliorax 
och  abdomen  antinqen  bi  ungula  eller  ock  gulbruna, 

gråhål iga,  på  öfre  sidan  beströdde  med  mycket 
små,  mörka,  upphöjda,  hårbärande  punkter,  som 
äro  mindre  och  stå  något  tätare  än  hos  L.  Pineti; 

på  abdomens  rygg  2:ne  breda,  mörka,  oafbrutna 
långstrimmor,  h vilka  hos  det  ena  exemplaret  äro 
så  utvidgade,  att  dess  abdominalrygg  måste  sägas 

vara  svartaktig  med  lergult  bräm  och  .en  fin  brun- 
gul medianlinia;  de  2  porerna  på  abdomen  äro 

icke  oansenliga,  likna  korta  tvärt  afskurna  käglor; 
så  väl  på  öfre  som  undre  sidan  äro  thorax  och 
abdomen  glest  öfverdragne  med  en  fin  stoftlik, 
blåhvit  secretion.  Fötterna  temligen  långa  och 

starka,  brungula,  glänsande  och  håriga;  knäna,  ti- 
biernas  ändar  mer  och  mindre  utbredt,  samt  tar- 
serne  svarta  eller  svartbruna. 

Aphis  Pruni  Fabr.  1  bevingadt  exemplar  vid  Rohne 
(Gottl.)  d.  2  Juli. 

— —  Tiliae  Lin.  På  lindar  i  Ruda  lund  (Calm.  L.) 
d.  7  Augusti. 

Aphis  excelsioris  nob. :  i  lin.  decimal,  long. ,  testaceo- 
virescens,  nitida;  oculis  purpurascenti-brunneis ; 

tibiis  apice  tarsisque  nigro-piceis ;  antennis  gra- 
cilibus,  setaceis,  corpore  duplo  longioribus;  abdo- 
minis  dorso  vilta  mediana  nigro-fusca,  tubis 

(respiratoriis?)  augustis,  elongatis,  femore  vix  ul- 
tra I  brevioribus,  cylindricis,  ad  basin  nonnihil 

crassioribus,  apice  truncatis,  nigro- marginatis; 
cauda  robusta  lanceolata  tubis  |  breviore. 

Aptera:  antennarum  articulis  l:o&2:o  viridibus; 

flagello  testaceo,  articulis  apice  tenuissinie,  ulti- 
moque  toto  nigrofuscis;  femoribus  imniaculatis; 
cauda  pendula. 
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Alata:  antennarum  arliciilis  l:o  &  2:o  lestaccis,  illo 

apice  brunnesccnle;  lla^cllo  nigro-fusco,  articulo 
3:tio  (antennce,  =  l:nio  (lagt;  1 1  i)  basi  apiceque 

palliclo;  geuubus  pedum  nigropiceis,  cauda  re- 
curva;  alis  vitreis,  corpoie  duplo  longioribus, 

venis  modice  firmis,  brunneis,  postcosta  Ii  non- 
nibil  firmiore  stigniateque  valido,  piano,  elongalo- 
ianceolato,  pallide  viiescentibus,  subpellucidis. 

På  bladen  af  Fraxinus  excelsior  funnes  2  obe- 

vingade exemplar  d.  2  Juli  vid  Uobne,  ocb  ett 
bevingadt,  d.  3  Juli  vid  Älskog,  på  Goltland. 

Kroppen  bredt  äggformig,  1  decimal-linia  lång, 
glänsande  gulgrönak tig,  dock  så  att  bos  de  vinglösa 
exemplaren  är  den  gröna,  ocb  bos  det  bevingade  den 

lergula  ocb  brunaktiga  färgen  mer  framstående. 
Hufvudet  är  transverselt,  jemnbredt  med  pronoti 

framkant,  ofvan  kullrigt  platt,  i  framkanten  djupt 

bågformigt  urnupet  till  följd  af  de  2:ne  cylindri- 
ska sidoutskotten  b  varpå  antennerna  äro  fästade. 

Antennerna  borstlika,  dubbelt  så  långa  som  bela 

kroppen,  bårfina,  med  undantag  af  l:sta  leden, 
b  vilken  bar  nästan  samma  tjocklek  som  utskottet, 

men  är  längre  ocb  cylindrisk;  2:dra  leden  är  ko- 
nisk  ocb  smalare  samt  dubbelt  kortaie  än  den  första. 

Hos  det  bevingade  ocb  det  ena  vinglösa  exempla- 
ret (som  är  en  nympba)  synas  punktögonen  ganska 

tydligt;  n)en  bos  det  andra  vinglösa  exemplaret, 

bvilket  icke  bar  något  tecken  till  vingskidor,  sak- 

nas punktögonen.  Nätögonen  äro  små,  purpur- 
bruna, klotformiga,  något  utstående;  tätt  bredvid 

deras  bakkant  synes  en  ytterst  liten  facetlerad 
tuberkel.  Pannan  är  kuUrig  ocb  rundad.  Sugrö- 

ret kort,  räcker  knappt  till  niellanli()ftei  na,  lika 

tjockt  som  tibia,  blekgrönt  med  lergul  eller  brun- 
gul  spets.    Abdomen   grönaktig   med   en  mycket 
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bred,  mörkbrun  vitla  långs  åt  hela  ryggen;  piporna 
eller  tuberna  långa,  smala,  cylindriska,  raka,  vid 
basen  något  tjockare,  gulgrönakliga,  nedanför  midten 
stötande  i  brunt,  i  yttersta  ändan  tvära  med  en 
mörk  kuUrig  kant,  blntt  I  kortare  än  baklåret; 

svansen  grön  och  lancettformig,  hälften  kortare  än 
tuberna.  Fötterna  kort,  fint  och  obetydligt  håriga, 
grönaktiga,  tibiernas  ändar  och  tarserna  mörkbruna 
eller  svartaktiga.  1  de  nu  anförda  kännetecken 

öfverensstämma  bevingade  och  obevingade  exem- 
plar, men  uti  efterföljande  äro  de  hvarandra  olika* 

Obevingade:  antennernas  2  första  leder  grön- 
aktiga; strängen  lergulaktig,  ̂ yttersta  spetskanten 

af  dess  leder  samt  sista  leden  helt  och  hållet 

mörkbruna  eller  svartaktiga.  Thorax  grön,  tra- 

pezlik,  baktili  bredare,  ofvanpå  kullrigt  platt.  Lå- 
ren ofläckiga.  Abdom i  na  1  ryggens  pipor  ̂   kortare 

än  abdoraen;  svansen  cylindriskt  konisk,  nedhän- 

gande. 
Bevingade:  antennernas  2  första  leder  smut- 
sigt lergulaktiga,  den  l:sta  på  spetskanten  stötande 

i  brunt,  alla  de  öfriga  lederna  möi  kbruna  eller  svart- 
aktiga, med  undantag  af  den  3:dje,  hvars  båda  ändar 

äro  gul h vita.  Pronotum,  som  ligger  tätt  inpå  bak- 
hufvudet,  är  grön  och  transverselt  rektangelformig, 

med  en  djup  jemnsmal  tvärinsänkning  vid  hvar- 
dera  sidan  samt  en  fin  medianköl  der  midtemellan. 

Mesothorax  uppsvälld,  nästan  klotformig;  dorsulum 
brungul,  skuteilen  lergul,  bröstet  grågrönt  med  en 
stor  ljusbrun  fläck  midtpå  sternum.  Lårens  ändar 

svarta.  Yingarne  glaslika,  tunna,  vattenklara,  iri- 
serande,  vid  basen  något  bleka;  ådrorna  lagom 
fasta,  bruna,  utom  postcostalådran  som  är  grågrön 
och  något  gröfre  än  de  ölriga;  märket,  som  har 
samma  larg  med  postcostalådran,  är  genomskinligt, 

stort, 
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stort,  långsträckt  lancettlikt  eller  snarare  rliom- 
biskt.  Abdominalryggens  pipor  äro  nästan  lika 

långa  som  hela  abdomenj  svansen  platt,  lancett- 
lik,  något  tillbaka  böjd. 

Aphis  punctipennis  Zett.  Fn.  Lp.  1.  559:  4.,  Ins. 
Lp.  311:  7.  Vid  Fardhem  och  Sanda 

(Gottl.)  d.  25—28  Juni,  10  bevingade 
exemplar. 

Famil.  Psyllidae  Westw. 

Psylla  Fraxini  Lin.  Vid  Fardhem  och  Rohne  på 
löfven  af  Fraxinus  excelsior,  Juni — Juli. 

  picta   (Chermes  picta  Zett.  Fn.  Lp.  553; 
3).  På  tallbuskar  i  en  skogshage  vid  Le- 
debro^  d.  24  Juli. 

  elegantula   (Chermes  elegantula  Zett.  Ins. 
Lp.  310:  11).  På  albuskar  vid  Nors 

by  på  Fåhrö  d.  11  Juli,  i  Berga  park 

d.  3  Aug.  (I  Vestergöthland  vid  Tub- 
betorp,  nära  Skara,  har  jag  äfven  funnit 
den  i  Juli). 

Psylla  malachitica  nob.  ?:  parva  vix  f  lin.  decimal, 

long.  opaca  laete  aeruginoso-viridis,  antennis,  ti- 
biis  tarsisque  pallidis;  oculis,  antennarum  apice 

tarsornmque  articulis  nigrofuscis,  mesonoto  lu- 
teo-picto,  ano  summo  castaneo;  alis  mediocribus 
obtusis  albis,  atomis  fuscis  crebre  &  irregula ri- 

ter adspersis. 

Ett  enda  exemplar  på  Myrica  i  Rohne  myr 
d.  2  Juli. 

I  anseende  till  antennernas  korthet  och  vin- 

garnes  trubbighet  är  hon  allin  med  Psylla  Rumicis 

Fall.  (=  Tettigonia  exilis  Weber  und  Mohr),  men 
för  öfrigt  ganska  olik. 

K  V.  A.  nandl  1850.  12 

i 
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Kroppen  är,  i  förhållande  till  sin  litenhet 
som  knappast  uppnår  f  af  deciuialliniens  längd, 

tjock  och  staikt  hygd  såsom  i  allmänhet  hos  Psyl- 
lerna,  vackert,  ljust  erg-grön,  nästan  liknande  gips 
malachilens  färg,  men  mest  utan  glans;  mesono- 
tum  är  ochragul  med  ljusgröna  suturer  emellan 
dorsuli  3:ne  areer;  kanterna  utaf  bröstets  suturer 

och  utaf  abdominal-segmenterna  äro  blekt  lergula; 
analslidan  är  hoptryckt  konisk,  upptager  halfva 

längden  af  hela  abdomen,  i  spetsen  ljust  kastanje- 
brun;  vid  analslidans  bas  utmed  kanten  af  det 

näst  föregående  dorsalsegmentet  finnes  en  hvit  floc- 
kig  secretion.  Hufvudet  kort,  jembredt  med  prono- 
tum;  hjessan  transverselt  rektangelformig,  platt, 

något  ojemn,  i  framkantens  midt  högst  obetydligt 

urnupen;  punktögonen  lergula;  nätögonen  medel- 
måttiga svartbruna;  antennerna  bleka,  fina,  tråd- 

formiga,  icke  längre  än  hjessans  och  halfva  tho- 

raxryggens  sammanräknade  längd,  sista  leden  ägg- 
likt  knappformig  med  svartbrun  ända,  terminal- 

borsten bleka  och  af  halfva  ledens  längd;  pannan 

har  en  temligen  djup  media nrefla,  som  upphör  vid 
den  cirkelrunda  och  uppsväldt  kullriga  clypeus; 
(sugrörets  längd  och  tjocklek  förmår  jag,  ty  värr, 

icke  bestämma,  emedan  det  vid  insektoålens  ge- 
nomstickning blifvit  skadadt).  Metasternum  slutas 

i  bakkantens  midt  med  2  koniska  piggar  (liksom  hos 
andra  arter).  Fötterna  bleka,  låren  vid  basen  och 

spetsen  grönfläckiga.  Vingarne  af  hela  kroppens 

längd  och  måhända  något  litet  derutöfver,  äggfor- 
migt  elliptiska,  i  ändarne  afiundadt  trubbiga,  för 
öfrigt  blekt  hvita  med  bleka  ådror  och  på  ytan 
temligen  tätt  samt  uLan  ordning  beströdde  med 
bruna  punkter,  så  små  som  atomer,  men  olika  till 
formen:  somliga  runda,  somliga  aflånga;  ådrorna 

bleka,  temligen  Gista;  radial-ådran  utgår  från  me- 
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dian-ådrans  öfre  och  kubilal-ådran  fran  merlian- 

ådrans  nedre  gren;  dessa  bada  ådior  (nemligen 
radialen  och  kubitalcn)  äro  para  Hela,  iuncslulande 

emellan  sig  ett  jemnsnialt  långt  kubitalialt,  hvars 

inre  ända  (mellan  median-ådrans  bägge  grenar)  är 
triangeKbrmigt  tillspetsad  och  hvars  yttre  ända  (i 
sjelfva  vingspetsen)  är  bagformigt  trubbig. 

(Tredje  Stor-afdelningen)  Rhynchota  Cicadiformia  nob. 
Famil.  Jassida3  nob. 

Typhlocyba   10-punctata   Fall.  var.  På  ekelöf  i 
Rudalund  (Calm.  L.)  d.  7  Augusti. 

  lineatella  Fall.   På  albuskar  i  Berga  skogs- 
ängar och  vid  Berga  s.  k.  ruin  d.  6  —  8 

Augusti. 
  pulchella  Fall.   På  Ekar  i  Rudalund  d.  7 

Augusti. 
 vittata  Lin.   På  nässlor  vid  Garde  och  på 

Asclepias  vid  Broa,  d.  3 — 12  Juli  allmän. 
  Urlicae  Fall.  På  nässlor  vid  Garde  d.  3 

Juli. 

  fulgida   Fall.   På  albuskar  vid    Berga  d. 
3 — 5  Aug. 

Typhlocyba  Pteridis  nob.  c/*:  gracilis  |  lin.  decimal, 
(absque  alis),  1  lin.  decimal,  (cum  alis)  longa; 
viridi-flavescens,  hemelytris  basi  nec  non  ad  co- 
stam  concoloribus,  celerum  hyalinis,  venis  totis 

viridi-flaveolis  aut  sulphurescentibus,  cellula 
terminali  cubitali  triangulari  sessili,  alis  marga- 
ritaceis,  irideis,  venis  pallidis;  capile  subtriangu- 
lariter  lunato,  oculis  nigrobrunneis. 

Ett  exemplar  på  Pteris  aquilina  vid  Burgs  på 
Gottland  d.  2  Juli. 

Till   habilus   lik  Typhlocyba  Bosa^;  men  den 
sednare  är  alldeles   Ijusgid   ulan  nTigon  slags  grön 
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skiftning,  heraelytra  äro  längre  och  blekare,  och 
det  triangelformiga  kubitalfältet  är  skaftadt. 

Kroppen  smärt,  grönaktigt  gul,  nästan  svaf- 
velfärgad  och  f  decimal,  lin.  lång;  men  då  vin- 
garne,  som  räcka  långt  utom  anus,  inberäknas,  är 
hela  längden  1  decimallinia.  Hjessan  träns verselt 

bågformig,  kuUrigt  platt,  i  framkantens  centrum 
något  litet  framstående,  till  följd  hvaraf  hjessan 
synes  vara  triangellikt  niånformig,  framkanten  är 

icke  skarp  utan  afkuUrad  samt  alldeles  samman- 

flytande med  ansigtets  stupande  sluttning;  nätögo- 
nen mörkbruna,  triangelformiga;  punktögonen  äro 

ytterst  små  och  ge  sig  allenast  tillkänna  genom 
sin  blanka  yta,  ty  de  ha  alldeles  samma  färg 

som  hjessan;  de  sitta  framför  (icke  nedanför)  fram- 
kantens yttersta  kuilrighet,  midt  emellan  dennes 

centrum  och  h vardera  nätögat.  Antennerna  bleka, 
härfina,  borstformiga,  så  långa  som  hela  ansigtet 

från  hjessans  framkant  till  clypei  spets;  sitta  i  en 

lodrätt,  smalt  lancettlik,  djup  grop  emellan  hvar- 
dera  ögat  och  pannan;  kinderna  nedtryckta,  pan- 

nan kuUrig  longitudinelt  rektangel  for  mig,  utgör 
nästan  ett  sammanhängande  stycke  med  clypeus, 
som  är  platlkullrig  och  triangelformig;  sugröret 

hårfint,  ljusbrunt,  ̂   kortaie  än  antennerna.  Pro- 
notum  plattkulhig,  halfcirkelformig  med  tvärsku- 

ren bakkant.  Skutellen  stor  triangelformig,  apical- 
hälften  plaltkullrig,  basalhälften  tvärsöfver  platt 

nedtryckt  med  2:ne  otydliga  brunaktiga  långstri- 
mor:  en  vid  h  vardera  sidan.  Tarsernes  klor  beck- 

s vårta.  Täckvingarne  vattenklara  dubbelt  så  långa 
som  abdomen,  med  gröngida  ådror;  vid  basen,  och 
utmed  cosla,  äfvensom  i  de  långa  basalfälten  emellan 

ådrorna,  är  kroppens  gröngula  färg  utbredd  och  tyc- 
kes på  dessa  ställen  liksom  hafva  bidragit  till  de  tun- 
na vingarnes  fasthet;  deremot  äro  de  4  terminalfälten 
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alldeles  ofärgadt  klara,  och  ibland  dessa  är  det 
triangelformiga  kubitalfältet  oskaftadt  eller  sessilt. 

Hinn-  eller  bakvingarne  perlmorhvita,  starkt  iri- 
serande,  med  bleka  ådror.  Tibiernas  armatur  li- 

kadan som  hos  de  flesta  andra  arter  inom  slägtet. 

Tvphloc.  smaragdula  Fall.    I   Martebo   myr  d. 
31  Juli. 

Cicadula  bland ula  Fall.   På  buskar  i  Berga  skogs- 
ängar d.  5  Augusti. 

Cicadula  puUula  Boheman  V.  A.  H.  1845.  45:  20. 
Bland   gräset  i  skogsängarne  vid  Westö 

på  Hair(Goltl.)  d.  20  Juli.  (För  många 
år  tillbaka  har  jag  äfven  träffat  den  i 

Östergöthland  vid  Wadstena). 

Cicadula  Alneti  nob.  o^?:  gracil  is  | — U  lin.  deci- 
mal, longa,  pallide  flavescens,  subcilrina,  subtus 

albida,  oculis  tarsorumque  unguiculis  nigro-brun- 
neis,  hemeljtris  pellucidis,  flavescenlibus,  margine 

apicali   hyalinis,   capite   conico-lunato,  pedibus 
normaliter  arraatis. 

.  På  löfven  af  Alnus  glutlnosa:   vid  Olle  Hau 

(Fåhrö)  d.  15  Juli  samt  i  Berga  park  (Calm.  L.) 

d.  3  —  5  Aug. ,  en  hanne  och  3  honor. 
Till  storlek  och  färg  mycket  snarlik  Typhlo- 

cyha  Rosce;  denna  omständighet  förledde  mig  alt 
ej  fånga  flere  exemplar  af  denna  art,  som  i 

synnerhet  var  allmän  på  Olle  Hau  uli  en  li- 
ten däld,  hvilken  nästan  undangömdes  af  tätt 

stående  alar.  Men  Cicadula  Alneti  skiljes  icke  al- 
allenast  genom  det  för  Cicadula  generiska  känne- 

tecknet, att  läckvingarnes  alla  terminalfält  äro  fyr- 
sidiga  och  vanligen  parallela,  då  deremot  hos  Ty- 
phlocyba  ett  af  terminalfälten  alltid  är  tiiangel- 
formigt  och  hos  de  fleste  också  skaftadt,  utan  äf- 

ven derigenom,  att  täckvingarne  (hos  Cicad.  Alneti) 
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äro  citrongulaktiga,  då  de  deremot  hos  Typhl.  Rosm 
äro  hvitaktiga. 

Kroppen  är  smärt,  i — f  decimal,  lin.  lång, 
vingarne  oberäknade,  men  med  vingarne  inberäk- 

nade decimallinia  lång,  mycket  mjuk,  ofvan 

ljust  citrongul,  inunder  hvitaktig.  Hufvudet  ko- 
niskt  halfmånformigt,  gulhvitt,  hjessans  bakkant 

och  midten  af  dess  framkant  citrongula  hos  som- 
liga exemplar;  hjessan  plattkull rig,  dess  kullrighet 

öfvergår  alldeles  omärkligt  uti  ansigtets  inåt  stu- 
pande sluttning.  Nätögonen  temligen  stora,  trian- 

gelformiga,  mörkbruna.  Punktögonen  ytterst  små 
knappt  märkbara,  sitta  midt  emellan  nätögonen 
och  midten  af  hjessans  framkant,  just  på  sjelfva 
ytterligheten  af  dennes  kullrighet.  Antennerna 

borstlika,  så  långa  som  hufvud  och  thorax  tillsam- 
man, l:sta  och  2:dra  lederna  samt  basen  af  tla- 

gellum  citrongula,  l:sta  leden  cylindrisk,  2:dia  nä- 
stan konisk  och  dubbelt  så  stor  som  den  första; 

antennsträngen  (flagellum)  är  på  den  gula  basen 
dubbelt  smalare  än  den  nästföregående  leden,  men 
fortsättes  sedan  i  form  af  ett  hårfmt,  brunaktigt 

borst  med  hvit,  mjuk  spets.  Ansigtet  plattkullrigt 
stupande  nedåt  och  inåt,  på  ytan  något  glänsande 
med  en  knappt  märkbar  linskrynklighet;  pannan 

nästan  rekl  ängel  for  mig,  emellan  henne  och  de  lä- 
gre liggande  kindernas  kulhighet,  på  hvar  sida,  en 

långsgående  smal  insänkning,  i  hvars  djupare  bas 
antennerna  sitta;  clypeus  afrundadt  triangelformig; 
sugrörels  slida  citrongul,  cylindrisk,  lika  tjock  som 
tibia,  mycket  kort,  räcker  blutt  till  fram  lårens 
eondyli;  ur  denna  slida  framslicker  ett  ljusbrunt 
hårfint  boist,  som  räcker  till  mellanhöfterna.  Tho- 

rax ofvan  gulhvit,  hela  bröstet  och  fötterna  rent 
hvita;  knäna  och  tibitrna  antingen  på  basen  eller 

på   största   delen   af  yttre  sidan,  ljust  citrongula, 
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tarsenies  klor  mörkbruna;  pronoluin  på  iiiidteii 
och  på  bakkanten  stötande  i  citrongult;  skuteilen 

medelmåttig,  b  vasst  triangel  Form  ig,  basalbälften  nå- 

got nedtryckt  och  platt  med  2  nästan  tri.ingelfor- 
miga,  longitudinella,  brunakliga  fläckar:  en  vid  hvar 
sida.  Tibierna  beväpnade  med  3  rader  tätt  sit- 

tande b  vita,  nästan  klara  taggborster,  som  i  l-ingd 
ordentligt  alternera.  Abdomen  ofvan  ljusl  citron- 

gul, inunder  hvitaktig,  kortare  hos  hannen;  ho- 
nans hornsåg  är  ljusbrun.  Täckvingarne  långa 

smala,  ljust  citrongulaktigt  glänsande,  genomskin- 
liga, med  citrongula  fina  ådror;  basalbälftens  bela 

inre  kant,  en  lång  och  smal  fläck  ofvanför  midten 
af  costalfältet  samt  största  delen  af  de  båda  ba- 

kersta  terminalfälten  mera  tydligt  citrongula;  ving- 

spetsens afrundade  kant  alltid  rent  vattenklar.  Hinn- 
vingarne  perlmorh vita,  iriserande,  med  utmärkt 
fina  bleka  ådror. 

Cicadula  gracilis  Zett.  Ins.  Lp.  299:  14.  På  al- 
buskar  vid  Fardhem  d.  28  Juni. 

Cicadula  orichalcea  nob.  o^g:  gracilis  | — 1^  lin.  de- 
cimal, long.  ochracea  aut  orichalcea,  hemelytris 

concoloribus,  apice  fusco-byalinis,  immaculatis, 
venis  flavis;  oculis  abdomineque  nigris,  hujus 

marginibus  segmentorum  apicalibus  anoque  pal- 
lide  flavis,  tibiis  normaliter  spinulosis,  ad  radi- 
ces  spinularum  brunneo-punctatis,  spinulis  su- 
perioribus  paucis  brunneis,  reliquis  plurimisque 

albidis;  capite  subconico-lunato. 

1  Rohne  myr  på  Gottland  d.  2  Juli,  på  My- 
rica  Ga  le. 

Närmast  lik  Cicadida  citrinella  Zm'T:.  Im.  Lapp. 
299:  13;  men  skiljes  der  igenom,  alt  hos  Cicadula 
orichalcea  äro  täckvingarne  messin^jsortda  och  endast 

på  ändan  smutsigt  vatten  klara  och  ofärgade,  då  de 
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deremot  hos  Cic,  citrinella  äro  (enligt  typexem- 
plaren, h vilka  jag  nu  har  tillfälle  jemföra)  ljust 

vattenklara  och  endast  med  några  ytterst  matta 

gulaktiga  strimmor,-  pronoli  bakkant  är  hos  Cic, 
citrinella  mycket  svagt,  men  hos  C.  orichalcea  djupt 
och  bugligt,  bågformigt  urringad;  pronoti  omkrets 
är  till  följd  häraf  hos  den  förra  nästan  halfcirkel- 
formig  men  hos  den  sednare  njurlik,  o.  s.  v. 

Kroppen  (hos  Cicadula  orichalcea)  är  smärt,  | 
decimallin.  läng  (utom  vingarne),  med  vingarne 

inberäknade  11  decimallinia,  ockragul  eller  mes- 
singsgul,  nåoot  glänsande.  Hufvudet  kort,  bredt, 

koniskt-halfmånformigt,  hjessan  kullrigt  platt;  nät- 
ögonen långa,  ovala  mörkbruna,  på  den  nedre  kan- 

ten 2  gånger  bågformigt  urringade;  punktögonen 

liniesmala,  sneda  och  glänsande,  ligga  straxt  ne- 
danför hjessans  framkant,  emellan  dennes  kägel- 

formiga  kuUrighet  och  nätögonen.  Ansigtet  har 

samma  sneda  inåt  stupande  riktning  som  hos  an- 
dra arter,  på  ytan  kullrigt  och  ytterst  fint  skrynk- 
ligt; pannan  långsträckt  trapezlik,  clypeus  dubbelt 

kortare,  smal  och  rektangelformig;  kinderna  lång- 
sträckt, h  vasst  triangelformiga,  sneda,  sluttande  och 

likväl  platta  (icke  kuUiiga),  skiljda  från  pannan 
och  munskölden  genom  2:ne  fina  parallela  intryckta 

linier,  som  utgå  från  den  lilla  antenngropen;  an- 
tennei  na  borstformiga,  medelmåttiga,  så  långa  som 

hjessen  och  ha  I  f  va  pronolum  tillsammans,  vid  ba- 
sen gula,  det  hårfina  borstet  brunaktigt;  sugrörets 

slida  cylindrisk,  kort,  räcker  till  mellanhöfterna, 
jemnljock  med  libia,  i  ändan  brunaktig,  borstet 
fint,  kastanjebrunt  ̂   kortare  än  slidan.  Pronotum 
plattkulhig,  i  anseende  till  omkretsen  njurformig, 
framkanten  slarkt  bågformigt  kullrig,  bakkanten 

djupt  och  ojemnt  bågformigt  urringad  med  afrun- 
dade  bakhörn.   SkulcUen  stor,  lika  lång  som  pio- 
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oolum,  hvasst  triangelformig,  på  ändan  plattkull- 
rig,  för  öfrigt  något  litet  conca verad.  På  bröstet 
mellan  höFtparen  en  becksvart  fläck.  Baktibierna 

vid  eller  på  taggarnes  rot  brunprickiga,  taggarne 

gulhvita  eller  ock  alldeles  hvita,'  medelmåttiga,  en- 
dast några  få,  som  sitta  vid  öfre  ändan  af  tibia, 

äro  belt  ocb  bållet  bruna;  tarsledernas  ändar  stöta 

1  brunt,  klorna  svarta.  Täckvingarne  dubbelt  så 

långa  som  abdomen,  något  glänsande  messingsgula 

ända  till  terminal-fältens  bas;  den  trubbiga  af- 
rundade  spetsändan,  som  utgör  täck  vingens  sista 

fjerdedel  samt  helt  och  hållet  upptages  af  termi- 
nalfäiten,  är  ofärgad  och  smutsigt  vattenklar  med 
medelmåttiga  messingsgula  ådror;  framför  basen 
af  de  2  mellersta  terminalfälten,  och  således  i 

spetsen  af  de  2  mellersta  basalfälten,  förekomma 

2  runda  ofärgade  rent  och  hvitt  vattenklara  fläc- 
kar. Hinn  vingarna  smutsigt  vattenklara  med  nå- 

got grofva  mörka  eller  askefärgade  ådror.  Abdo- 
mens  alla  segmentkanter  och  anus  blekgula  men 
basen  af  alla  segmenterna  är  antingen  kolsvart 

eller  svartbrunj  hos  de  exemplar,  der  denna  teck- 
ning visar  sig  ordentligast,  är  abdomen  både  på 

buken  och  ryggen  prydd  med  jemnsmala,  parallela, 
alternerande,  svarta  och  gula  tvärstreck,  men  hos 
andra  tager  den  blekgula  färgen  så  öfverhanden, 
att  de  svarta  strimmorna  bli  allt  finare  och  finare 

tills  de  slutligen  tyckas  nästan  utplånade,  och  slut- 
ligen är  hos  vissa  individer  den  svartaktiga  fär- 

gen rådande,  då  endast  en  fin,  gul  strimma  före- 
finnes på  yttersta  spetskanten  af  h varje  segment. 

Honans  analslida  är  lancettformig  med  plattkull- 
riga  sidor  och  glest  ci lierad  kant,  samt  upptager 

hälften  af  hela  abdominal-Iängden. 

Cicadula  albolineatella  Fall.   Allmän  på  albuskar 

vid   Berga  (Calm.  L.)  d.  5—6  Augusti» 
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Athysanus  rusticus  Fabr.  I  ymnighet  på  GoUlaiid 

och  i  Gal  ma  re  Län,  JuU — Aug. 

  dis  par  Zett.  Tns.  Lapp.  289:  6.   Vid  Olle 
Hau  på  Fåhrö  d.  20  Juli,  ett  honexem- 

plar i  gräset. 
— —  bifasciatus  Lin.  På  torra  backar  vid  Gar- 

de, Älskog,  Westerby,  Ledebro  och  på 
St  Olofs  Holme,  äfvensom  bland  gräset 

i  ängarne,  d.  3 — 23  Juli. 

  quadrum  Bohem.  K.  Vet.  Acad.  Handl.  1845. 
29:  7.  Vid  Gothem,  Westös  på  Hall, 

och  Stenstuga,  (Goltl.)  d.  17,  25  och  28 

Juli  sparsamt  i  gräset  vid  landsvägsgro- 

par ne. 
  lineigerus  Zett.  På  Asclepias  vid  Broa  på 

Fåhrö  d.  12  Juli,  ett  exemplar. 

  plebejus  Fall.  På  samma  ställe  som  före- 
gående, men  talrik. 

  stylatus  Bohem.  K.  Vet.  Akad.  Handl.  1847. 
31:  5.  c^$.  På  torra  backar  vid  Westerby 
i  Ardre  socken  på  Got  t  land  och  vid  Broa 

på  Fåhrö,  d.  5 — 12  Juli  allmän. 
Thamnotettix  reticulata  Fall.  På  albuskar  i  Berga 

skogsängar  d.  6  Augusti. 

  splendidula  Fall.  I  Berga  paik  d.  3  Au- 
gusti på  buskar  af  al  och  björk. 

  prasina    Fall.    Vid    Fardhem  d.  27  Juni 

och  på  Thorsburg  d.  6  Juli,  pa  Ascle- 
pias; likaledes  vid  Älskog,  Westerby  och 

Olle  Hau.  På  låga  buskar  och  ibland 

gräset  i  Berga  skogsängar;  Juli — Aug. 
  punctifrous    Fall.    I   ymnighet   på  Salix 

arenaria  på  Olle  Hau,  d.  15  Juli. 

 •  biguttata  Fall.  I  Berga  park  och  skogs- 

ängar, på  al  d.  3  —  6  Augusti. 
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Thamnotettix  strialula  Fall.  På  torra  backar  vid 

Weslerby  d.  5  Juli  samt  vid  Ledebro  och 

på  St  Olofs  Holme  d.  23—24  Juli,  allmän. 

  striola  Fall.   Vid  Westerby  och  på  Olle 
Hau  d.  5  &  15  Juli  sparsamt. 

  6-notata  Fall.  I  största  ymnighet  på  fuk- 
tiga och  sänka  betesmarker  vid  Westerby 

d.  5  Augusti. 

  punctata  Fall.  I  en  äng  vid  Berga  bland 
gräset  d.  5  Augusti. 

  virescens    Fall.    1   exemplar   på  Pteris 
aquilina  vid  Ledebro  d.  23  Juli. 

  4-notata  Fall.   1  exemplar  vid  Stenkörka 
d.  27  Juli. 

  Phragmilis  Bohem.  K.  Vet.  Akad.  Handl. 
1847.  34:  7.  Allmän  på  vattenväx- 

ter vid  V^estö  pä  Hall.  (Gottl.)  d.  20  Juli. 

Thamnotettix  aliena  nob.  c^:  | — 1^  lin.  decimal,  long. 
gracilis,  testacea  vel  sublutescens,  vertice  medio- 
cri  obtuse  triangulariter  producto,  punctulis  6 

lineolaque  mediana  subtili  dilute  brunneis,  fa- 
cie  flava,  oculis,  antennarum  seta  fronteque  brun- 

neis, hac  utrinque,  transversim  flavo  -  striata 
pronoto  lineolis  longiludinalibiis  3  pallidis,  pe- 
ctore  abdomineque  nigris,  marginibus  segmen- 

torum tenuiter  citrinis,  ano  testaceo,  brunneo- 

punctato,  albo-ciliato,  pedibus  pallide  testaceis 
brunneo-punctatis  lineatisque,  hemelytris  pro- 

noto concoloribus,  hyalinis,  venis  pallidis,  hinc 

inde  tenuiter  fusco-marginatis,  alis  albo-hyalinis 
irideis,  venis  subtilibus  albis. 

Ett  exemplar  på  Pteris  aquilina  vid  Burgs 
d.  2  Juli. 

Närmast  lik  Thamnotettix  (Gicada)  striola  Fall. 

i  anseende  till  kroppens  längd  och  ställning,  ab- 
domens  färg  och  teckning  samt  täckvingarnes  färg 

och  genomskinlighel;  men  skiljes,  utom  andra  olik- 
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heter,  äfven  och  lättast  derigenom,  att  hjessan  hos 
Thamn,  aliena  är  mera  triangelformigt  utdragen 
och  mindre  bred  än  hos  Fallens  Cicada  striola. 

Kroppen  smärt,  lergul  eller  ockragul,  från 

hjessan  till  analspetsen  |,  från  hjessan  till  täck- 
vingarnes  spets  1^  decimallin.  lång.  Hjessan  af 

samma  bredd  som  pronotum  men  kortare,  trub- 
bigt triangelformig,  nästan  alldeles  platt  eller  högst 

obetydligt  afkullrad  vid  sidorna,  bakkanten  båg- 
formigt  urringad,  från  dess  midt  utlöper  en  fin 
svartbrun  medianstrimma  som  icke  räcker  allde- 

les fram  till  framkantens  yttersta  trubbigt  vinkel- 
formiga  ända,  på  ömse  sidor  om  medianstrimmans 
spets  ligger  en  otydlig  liten  brunaktig  äggformig 

fläck;  framför  dessa  småfläckar,  vid  sjelfva  fram- 
kanten, på  ömse  sidor  om  dennes  centralhörn  2 

små  biuna  punkter,  hvilka  4,  tillsammans  med 

de  små  ljusbruna  glänsande  punktögonen  (som 

ligga  straxt  framför  nätögonen),  bilda  en  svagt  båg- 
böjd  tvärrad;  de  yttersta,  som  äro  punktögonen 

närmast,  runda;  de  mellersta  (en  på  h vardera  si- 
dan om  framkantens  central  vinkel)  sneda,  vigglika. 

Nätögonen  stora,  kastanjebruna,  äggformiga,  vid  den 

undre  gula  sidokanten  svagt  urringade.  xlnten- 
nerna  hafva  vanlig  form,  temligen  långa,  ungefär 
lika  med  längden  från  hjessans  till  skutellens 
spetsar,  vid  basen  gula,  borstet  hårfint  brunaktigt 

med  något  ljusare  spets.  Ansigtet  stort,  kullrigt, 

citrongult,  med  sluttande,  breda,  länga  och  triaogel- 
formiga  kinder,  hvilkas  yttre  kant  är  svagt  båg- 

böjd;  pannan  långsträckt  rektangelformig  eller  sna- 
rare trapezlik,  (emedan  nedre  ändan  är  något  litet 

smalare  än  öfre),  och  smutsigt  brun  med  flera 

fina,  svagt  båg  böjda,  blekgula  tvärstrimmor,  som 
utgå  på  ömse  sidor  midt  emot  h varandra,  från 

pannans   citron^^ula    neilra  kant  löper  en  fin  gul 
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och  hvass  medianslrimma  upp  i  den  bruna  di- 
sken; clypeus  smalare  och  nästan  hälften  kortare 

än  pannan  samt  rektangelformig  med  afrundad 

spets  och  bruna  suLurer;  på  h vardera  kinden  ut- 
med clypeus  en  bågformig  brun  fin  strimma;  sugrö- 
rets slida  kort,  tjock,  cylindrisk,  lergul  med  mörk- 
brun spets  som  endast  räcker  till  basen  af  framlåren, 

den  framstickande  delen  af  det  ljusbruna  borstet 
blott  I  så  långt  som  slidan.  Pronotum  ockragul, 

plattkullrig,  transverselt  oval,  med  3  smala,  mjölk- 
hvita,  parallela  långstrimmor;  framkaiiten  starkt 
bågböjd,  bakkanlen  nästan  tvär  med  afrundade 
bakhörn.  Skutelien  medelmåttig,  vid  basen  platt 

nedtryckt,  till  färgen  helt  ocli  hållet  lergul.  Brö- 
stet och  abdomen  kolsvarta,  glänsande,  alla  sutu- 

rer  och  segmentkanter  tint  citrongula;  denna  färg 

är  dock  på  abdomens  sidokanter  något  litet  utbredd 
samt  bildande  ett  smalt  sidobräm;  öfre  analfjället 

kort,  kullrigt,  citrongult  med  2:ne,  framför  ändan, 
1  bredd  sittande  runda,  svarta  fläckar;  undre  anal- 

fjället halfconiskt,  gulbrunt,  finskrynkligt,  i  ändan 
urnupet;  de  2  små  triangelfor miga  spetsflikarne 
gulkantade  och  h  vardera  utmärkt  med  en  liten  brun 

fläck  eller  stor  punkt;  bägge  analfjällen  fransade 

af  hvitaktiga  borster.  Fötterna  gulbleka,  framlå- 
ren och  mellanlåren  på  undre  sidan  med  2 — 3 

bruna  tvärstreckar ;  tibierna,  på  vanligt  sätt,  i  flere 

rader  borst-taggiga;  på  baktibierna,  finnes,  långs  åt 
inre  sidan,  en  fin  brun  medianlinia,  och  på  inre 

sidan,  vid  roten  af  h  varje  borst-tagg  eller  taggborst, 
en  rund  brun  punkt;  häraf  bildas  på  yttre  sidan 

2  bruna  punktrader;  alla  tarsernes  klor  becksvar- 
ta;  baktarsernes  Irsta  led  lergul  med  en  brun  ring, 

eller  ock  på  livar  sida  en  brun  fläck  framför  spet- 
sen, 2:dra  och  3:dje  lederna  mörkbruna  med  ler- 

gula  basal-  och  apical-kanter.   Täckvingarne  jemn- 
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smala,  på  spetsändan  afrundade,  dubbelt  så  långa 
som  abdomen,  vattenklara,  från  roLen  till  termi- 

nalfältens  bas  balmgull  färgade;  alla  ådror  bleka; 
uti  fälten  innanför  bakkantens  och  spetskantens 
ådror,  äfvensom  innanför  de  diskådror  som  stöta 
till  terminalfälten,  finnes  en  fin  rökbrun  strimma, 

hvilken  likt  en  skugga  följer  ådrorna  i  deras  lopp 
och  krökningar,  men  alla  öfriga  ådror  och  fältäro 

rena  och  sakna  sådan  skuggning;  det  vid  ving- 
spetsen liggande  cubitalfältet  är  nästan  helt  och 

hållet  rökfärgadt,  endast  i  midten  eller  närmare 

intill  öfre  hörnet  rent  klart  och  ofärgadt.  Hinn- 
vingarne  vattenklara  med  fina  bleka  ådror,  som 

vid  vingspetsen  äro  mörka. 

Deltocephalus  pulicaris  Fall.  Allmän  på  Asclepias 
Vincet.  vid  Rohne,  Westerby  och  Thors- 
burg  på  Gottland,  samt  vid  Broa  på  Fåhrö, 
d.  2—12  Juli. 

  ocellaris  Fall.    Vid  Fardhem  d.  28  Juni, 
vid  åkerrenar  i  gräset. 

Deltocephalus  pallidinervis  noh.  o^$:  |,  vix  1  lin.  deci- 
mal, longus,  griseo-testaceus,  hemelytris  concolori- 

bus  hyalinis,  apice  punctuio  fusco,  venis  albis; 

vertice  valde  triangularilei-  producto,  piouoto 
scutelloque  immaculatis,  oculis  brunneis,  fronte 

sordida,  utrinque  tenuiter,  transverse  pallidostri- 
ata,  pedibus  normaliter  armatis,  tibiis  posticis 

brunneo-punctatis,  tarsis  posticis  apice  fuscis, 
pectore  abdoinineque  nigris,  segmentis  postice 

lateribusque  (flavo-)  pallido  marginatis,  ano  ni- 
o^ro  setoso. 

Mas.  hemelytris  apicem  ani  nomiihil  exce- 
dentibus;  ven  tre  anoque  nigris,  immaculatis,  ab- 
dominis  segmentis  dorsalibus  postice  tenuissime 

pa  11  i  d  o-m  a  rg  i  n  a  t  i  s . 
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Femina  liemelytris  paullo  ante  apicem  aiii 

desinentibus;  ahduininis^  segmenlis  venlre  dor- 
soque  lenuiter,  ad  latera  dislinctius  &  aaiplius 

flavo-pallido-niargiiialis,  hinc  limbo  abdominis 
flavo-pallido  magis  conspicuo,  vagina  anali  te- 
stacea,  fiisco-picta. 

En  hanne  och  två  honor  på  bladen  af  Ascle- 
pias  Vincet.  vid  Westerbj  d.  5  Juli. 

Till  kroppsställning,  samt  färg  och  teckning 

på  abdomen,  har  den  mycken  likhet  med  Deltoce- 
phalus  (Cicada)  ocellaris  Faix.  ;  men  hjessan,  tho- 
raxryggen  ocli  täckvin^^aine  äro  af  en  och  samma 

farg  utan  någon  slags  teckning,  pannan  är  smut- 
sigt gulaktig  med  bleka  tvärstrimmor,  honans  täck- 

vingar  äro  kortare  än  abdomen  och  upphöra  ett 
Ii  I  et  stycke  framför  anus  m.  m.;  då  deremot  hos 

Delt.  ocellaris  hjessan  och  thorax-ryggen  hafva  hvita, 
och  läckvingarne  både  hvita  och  svarta  teckningar, 

pannan  är  kastanjebrun  med  gula  och  färre  tvär- 
strimmor samt  äfven  en  medianstrimma,  honans 

täck  vingar  sluta  hos  somliga  alldeles  jemnt  med 
analspetsen,  hos  andra  räcka  de  en  liten  smula 
utöfver  densamma,  o.  s.  v. 

K I  öppen  är  (hos  Deltocephalus  pallidinervis) 
knappt  en  decimallinia  lång;  men  i  förhållande 
till  sin  litenhet  temligen  robust  (såsom  vanligt  hos 
arterna  inom  detta  slägle).  Hufvudet  är  bredare 
än  thorax;  den  platlkulli iga  något  glänsande  och 

grågula  hjessan  liknar  en  bred  triangel  med  djupt 

bägformigt  uriingad  bakkant  eller  bas,  hvars  till- 
bakadragna bakhörn  hufvudsakligast  utgöras  af  de 

stora  bruna  triangelfotmigt  ovala  nätÖgonen;  från 

hjessans  bakkant  löper  en  fint  intryckt  medianli- 

nia  som  upphör  i  disken;  på  Ömse  sidor  om  me- 
dia nlini  en  nära  basen  ligger  en  smal  sned  och 

oansenlig  smågrop;  nälögonen  vid  den  nedre  gula 
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kanten  svagt  bågformigt  urringade;  punktögonen 

mycket  små,  glänsande  brungula,  ligga  på  hjes- 
sans  framkant  ett  litet  stycke  framom  hvardera 
nätögat.  Ansigtet  kullrigt  med  stark  sluttning 
nedåt  och  inåt,  dess  öfre  kant  triangelformig  med 

trubbig  spets,  dess  nedre  kant  halfcirkelforraig,  till 
färgen  lergult,  med  undantag  af  pannan;  denna  är 
smutsig;,  brungul,  kullris^are  än  ansis^lets  öfri^a  de- 

lar,  långsträckt  5-sidig,  på  den  nedre  tvära  ändan 
smalare  än  på  den  öfre  vinkelformiga,  på  den  matta 
ytan  ytterst  subtilt  chagrinerad  och  prydd  på  hvar 
sida  med  7  hvarandra  motsvarande,  sneda,  fina, 

bågböjda,  bleka,  något  gulaktiga  tvärstrimmor,  af 
hvilka  de  öfversta  och  mellersta  äro  störst,  men 

de  nedersta  minst,  och  de,  som  ligga  närmast  den 

nedre,  gula  kanten,  nästan  punktformiga ;  cly- 
peus  äggformig,  något  längre  än  halfva  pannan 
men  betydligt  smalare  och  slutar  med  en  mycket 
kort  spets;  ansigtets  sidor  platt  sluttande,  nästan 

triangelformiga,  men  med  svagt  bågbojda  sidokan- 
ter och  brunaktiga  suturer;  antennerna  till  finhet 

oeh  längd  medelmåttiga,  ungefär  så  länga  som 

bjessan  och  halfva  pronotum  tillsammans,  grågula, 
borstet  på  ändan  ljusare;  sugrörets  slida  kort,  af 

halfva  clypei  längd,  cylindriskt,  tjackt,  räcker  till 
basen  af  framhöfterna,  lergult,  på  ändan  becksvart ; 
den  framstickande  ändan  af  sugborstet  är  lika 

lång  som  slidan.  Pronotum  och  skutellen  ojågula, 
den  förra  kortare  än  hjessan,  transverselt  oval, 

plattkuUrig,  framkanten  staikt  bågbÖjd,  bakkanlen 

i  midten  mycket  svaqt  båg-forraiot  urrin^ad  och 
vid  sidorna  afrundad;  skutelien  platt,  temligen 

bredt  triangelformig,  ̂   kortare  än  pronotum.  Bro- 
stet svart  med  gula  kanter  och  suturer.  Fötterna 

blekt   grågula,   tarsernes  klor  och  baktarsernes  *2 sista 
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sista  leder  samt  spetsen  af  den  l:sLa  ieden  svart- 

bruna, tibierna  på  vanligt  sätt  borst-taggiga,  tag- 
garne fina,  lergula,  genomskinliga,  på  roten  af  bak- 

tibiernas  yttre  sido-laggar  en  brun  prick,  bvar^if 
således  två  bruna  punktrader  bildas.  Täckvin- 
garne  nästan  ovala,  hos  längre  än  abdomen  och 
räckande  med  i  eller  i  utöfver  analspetsen,  hos 

?  räcker  anlis  med  ungefär  ̂   af  hela  abdomens 

längd  utom  täckvingarnes  spets;  för  öfrigl  äro  täck- 
vinsrarne  grå2:ula,  g^lasklart  orenomskinli£:a  med  bleka 
ådror  och  en  sotbrun  punkt  i  vingspetsen,  från 

hvilken  punkt  utlöper  en  kort,  sned,  smal,  brunak- 
tig,  otydlig  strimma.  Hinnvingarne  något  kortare 
än  täck vingarne,  perlmorhvita  med  fina  ådror  af 

samma  färg.  Abdomen  är  svart,  dorsalsegraenter- 

nas  spets-  och  sidokanter  mvcket  smalt  hvita  hos 
hannen;  hos  honan  äro  hade  rygg- och  buksegmen- 
ter  blekt  gulkantade,  i  synnerhet  vid  sidorna  är 

den  blekgula  teckningen  utvidgad,  så  att  derigenom 
ett  smalt  gulaktigt  bräm  uppkommer;  hannens 
anus  svart,  trubbig  och  besatt  med  mörkbruna 

borst;  honans  analslida  lergul,  brunfläckig,  i  än- 
dan brunt  borstbesatt,  hornsågen  i  nedre  kanten 

svart. 

Deltocephalus  confinis  nob.:  1  lin.  decimal,  longus, 

luteus;  hemelytris  griseis,  hyalinis,  umbris  non- 
nullis  parvis  aut  niinutis,  fumeis,  venis  albis; 

vertice  modice,  triangulariter  producto,  maculis 
parvis,  dilute  brunneis;  oculis  castaneis;  fronte 

sordida,  utrinque  tenuiter  transverse  pallido- 
striata;  pronoto  scutelloque  immaculatis;  pedibus 

normaliter  arma  tis,  tibiis  posticis  brunneo-pun- 
ctatis,  tarsis  apice  fuscis;  pectore  abdomineque 

nigris,  hujus  limbo  margineque  segmentorum  om- 

nium  postico  ample  luteis,  a  no  flavo-setoso.  o^?, 
ir.  v.  A,  HandL  1850,  13 
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Ma^:  heraelyti  is  t  longioi  ibus  quani  abtlomine 
adeoqae  i  ultra  anum  exteosis. 

Femina:  heniel  vlrorum  apicibus  apicem  ani 
praecise  eequaulibus. 

En  hanne  och  en  hona  på  Carices  i  Rohne 

myr  d.  2  Juli. 

Är  i  de  flesta  afseenJen  lik  Deltocephalus  pal- 
lidinervis.  men  afviker  besläindt  i  följande  orostän- 

digbeter:  1)  bjessan  är  något  litet  kortare;  på  den- 
samma finnas  2  minutiösa  bruna  prickar  å  ömse 

sidor  om  bakkantens  midt,  och  vid  framkantens 

spets  en  liten  otydlig  Ijusbruo  tvärfläck,  som  fram- 
till är  urringad  men  baktiil  tvär  ocb  liksom  un- 

derstruken af  en  hvitaktig  linia;  2)  abdomens  bräm 
är  höggait,  likså  segmenternas  kanter,  och  denna 
gula  färg  är  så  utvidgad  att  icke  allenast  abdomen 

omgifves  af  en  bred  ocb  gul  bård  hos  båda  kö- 
nen, utan  hos  honan  är  den  £;u!a  färden  sä  ut- 

bredd  på  buksidan  att  b  varje  ventralsegmeut  bar 
endast  vid  busen  en  svart  tvärfläck;  3)  anas  lätt 
besatt  med  gula  borst;  4)  honans  täckvinsrar  äro 

icke  kortare  än  auus,  utan  analspetsen  och  täck- 
vingarnes  spetsar  sluta  på  en  £;ång;  5)  i  hannens 
täckvingar  finnes,  utom  den  för  båda  könen  g^e- 
raensamma  rökbruna  lilla  sneda  strimman  i  spet- 

sen, äfven  4  I  ill  5  små  a  flänga  soliga  skuggor  i 
disken  och  vid  bakkanterL  1  allt  annat  öfverens- 

stammer  denna  art  mevl  den  nyss  förutgående; 

hvarföre  jag  trott  de  a. iförda  egentliga  skiijaklig- 

Iieterna  här  kunna  göra  'dlyfiigare  beskrif- nin^?en  öfverilödis:. 

Deltocephalus  strialus  Fali^  Dels  pa  torra  backar 

bland  gräs  och  pä  Asclepias,  dels  pä  Gi- 
rices  i  uttorkade  myror  eller  rayrängai, 
vid  Ruhiie.  \Vcsteibv.  Thorsbiui:.  Lcde- 
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bro   och   St  Olofs  Holme  på  GoUlaiid, 
samt  vid  Broa  och  Nors  bjar  äfvensom 

på  Olle  Haus  flygsand  på  FåhrÖ;  ganska 
aUmän  i  Juli. 

Deltucephalus  abdominalis  Fall.  På  dikesrenar  bland 
gräset    vid   Sanda,   Rohne,  Gothem  och 
Garde  på  GoUl.,  samt  vid  Broa  på  FåhrÖ; 

d.  28  Juni  —  18  Juli,  sparsamt. 

Deltocephalus  fusco-signafus  nob. :     — Ii  lin.  deci- 
mal, longus,  stramineus;  hemelytris  concoloril^us, 

hyalinis,  immaculatis,  abdomine  longioribus,  ve- 
nis pallidis;  vertice  valde  triangulariter  producto, 

punctulis  2,  lineolis  3  oculisqae  brunneis;  fronte 

sordida,  brunnescenti-lestacea,  utrinque  tenuiter  & 
alternatim  brunneo  flavoque  subaicuato-striata; 

sterno  pone  coxas  nigro-maculato;  pedibus  pal- 
lide  testaceis,  normaliter  armatis,  tibiis  posticis 

brunneo-puDctatis;  abdomine  nigro,  limbo  tiiacu- 
lisque   segmentorum    ventralium  lateralibus  ci- 
trinis. 

Ett  exemplar  upptäcktes  vid  Stenkyrka  på 
Gottland  d.  29  Juli  184-1  af  Professor  Zetterstedt. 

Liknat;,  mycket  Deltocephalus  (Cicada)  abdomi- 
nalis Fall.,  men  på  den  sistnämnda  äro:  hjessa, 

thorax-rygg  och  täck  vingar  svafvelgula,  hjessan  all- 
deles fri  från  bruna  teckningar,  täckvingarne  kor- 
tare med  en  brunaktig  skugglinia  innanför  hela 

spetskantens  ådra,  hela  ansigtet  och  bröstet  samt 

höfter,  höftleder  och  lår'  äro  svarta,  m.  m.;  —  då 
deremot  hos  Delt.  signatus  hjessa,  hela  thorax  (med 
undantag  af  sterni  svarta  Häckar  bakom  höfterna) 
och  täckvingarne  äro  halmgula,  hjessan  har  5  fina 
bruna  teckningar,  täckvingarne  längre  (än  hos  Delt, 
abdominalis)  och  ha  (Va  alldeles  icke  någon  brun 
skugga  vid  spetskantens  ådra,  ansigtet  är  gult, 

pannan  brungul  och  på  Ömse  sidor  fint  tvärstrim- 
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mig  af  alternerande  bruna  och  biekgula  strimmor, 

fötterna  blekt  lergula  (med  undantag  af  baktibier- 
nas  bruna  prickar)  o.  s.  v.,  h vadan  således  något 
tvifvel  om  dessa  arters  bes.tämda  skiljaktighet  icke 
ger  na  kan  uppstå. 

Kroppen   långsträckt,   robust.     Hjessan  stor, 
bredt   triangelformig,    vid   den   djupt  bågFormigt 

urringade  bakkanten  något  litet  bredare  än  pro- 
noti  framkant,  på  ytan  platt,  obetydhgt  ojemn  och 
försedd  med  5  fina  bruna  teckningar,  nemligen  2 

små  punkter  och  3  fina  strimmor;  den  ena  strim- 
man är  en  mörkbrun  eller  nästan  svart  median- 

linia,  som   upphör  der  kullrigheten  af  framkan- 
tens något  trubbiga  central  vinkel  begynner,  de  2 

andra   ljusbruna   linierna   äro  sneda,  lig^a  en  på 
hvar   sida   om   framkantens   centralvinkel;   de  2 

punkterna  ligga  en  pä  hvar  sida  om  medianlinien, 

nemligen  midt  emellan  denna  och  nätögat.  Ansig- 
tet   stort,   bredt,  gult,  öfre  kanten  triangelformig, 
nedre  kanten  ojemnt  båg  böjd.  Pannan  stor,  hvälfd, 
långsträckt,   trapezUk,   öfre   ändan   bred  med  en 
trubbig  central  vinkel,  nedre  ändan  smalare  samt 

mycket  lindrigt  urringadt  tvärskurenj  pannans  hela 
yta   ytterst   subtilt  vattrad,  smutsig, . brungul,  på 
ömse  sidor  fint,  snedt,  bågformigt  tvärstrimmig  af 

alternerande  bruna   och  blekgula  streck  som  af- 
taga   i   längd,  så  att   de   öfversta  äro  störst  och 

de  nedersta  mycket  små;  pannans  suturer,  nemli- 
gen vid  sidorna  och  vitl  nedre  kanten,  kastanje- 

bruna.  Antennerna  medelmåttiga,  vid  basen  gula, 
borstet  hårfint,  gulbrunt.    Nätögonen  stora,  ovala, 
tillbakadragne  och  bildande  hjessans  bakhörn,  vid 

nedre  kanten  något  litet  urringade;  kinderna  platta, 

snedt   långsträckta,  stupande,  ljusgula,  triangelfor- 
miga,  basalkanten  tvär,  sidokanterna  svagt  vinkel- 
formiga;  clypeus   ljusgul,   plattkuUrig,  vid  basen 
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jemiibred  med  pannans  nedre  kant,  men  sedan 
smalare  med  afrundad  ända,  och  åtminstone  hälf- 

ten kortare  än  pannan;  sugrörets  slida  tjock,  cy- 
lindrisk, något  kortare  än  clypeus,  halmgul  med 

brun  ända;  den  framstickande  ändan  af  det  ljus- 
bruna, hårfina  sugborstet  är  knappt  hälften  så  lång 

som  slidan.  Thorax  halmgul,  på  sternum  bakom 

h varje  höftpar  en  becksvart,  medelmåttig  tvärfläck; 
pronotum  något  litet  smalare  och  åtminstone  | 

kortare  än  hjessan,  plaltkuUrig,  träns versel,  fram- 
kanten starkt  bågböjd,  bakkanten  mycket  lindrigt 

urringad,  tvärskuren  med  afrundade  bakhörn; 
skutelien  medelmåttig,  bredt  triangelformig,  något 

kortare  än  pronotum,  j^tan  platt  med  en  tvärin- 
tryckning  framför  spetsen.  Fötterna  blekt  lergu- 
la,  höfternas  basalkanter  svartaktiga;  tibierna  prydde 

med  åtminstone  2  långrader  af  kastanjebruna  upp- 
höjda punkter  som  ligga  vid  taggarnes  rot,  dock 

icke  så  att  vid  roten  af  h varje  tagg  i  raden  finnes 
en  sådan  tuber  kel,  utan  endast  vid  hvar  tredje 
eller  fjerde,  allt  efter  taggarnes  och  punkternas 

storlek,  hvilka  tyckas  bero  af  hvarandra,  Täck- 
vingarne  långsträckta,  räcka  med  sin  sista  fjerde- 
del  utöfver  analspetsen,  jemnsmala,  eiliptiska,  blekt 
halmgula,  glasklart  genomskinliga  med  bleka  ådror 
och  afrundade  ändar,  utan  all  slags  rökskuggning; 
hinnvingarne  perlmorhvita  med  fina  mjölkhvita 

kantådror  och  mörka  samt  något  fastare  längd- 

adror.  Abdomen  långsträckt  kägelformig,  sidokan- 
terna och  anus  bredt  citrongula ;  dorsal-  och  ven- 

tralsegmenterna  för  öfrigt  kolsvarta,  på  yttersta 

spetskanten  mycket  smalt  eller  fint  gul  bleka ;  dess- 
utom finnes  på  h varje  svart  ventralsegment  ett 

par  stora  citrongula  tvärfläckar,  en  straxt  bredvid 
h  vardera  sidokanten;  analslidan  lång,  upptager 

nästan  hälften  af  hela  abdominal-längden,  lancett- 
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lik  med  plallk ull  riga  sidor  och  en  brun  prick 
midt  på  h varje  sida,  på  ändan  och  i  kanterna 
besatt  med  gulaktiga  sned  t  bakåt  utstående  borst. 

Pediopsis  Fruticola  Fall.  På  buskar  på  Gotlland, 
Fåhrö  och  vid  Berga  i  Calmare  Län,  i 

ymnighet  under  Juni,  Juli  och  Augusti 
månader. 

 nigritellus  Zett.  Fn.  Lp.  1.  544:  5,  Ins. 
Lp.  303:  5.  Vid  Älskog  och  Garde  d. 

3 — 4  Juli,  3  exemplar. 

  impurus   Bohem.    K.   Vet.   Akad.  Handl. 
1847.  37:  9.  På  bjöikbuskar  vid  Sanda 
på  Gottland  d.  26  Juni  och  vid  Olle 

Hau  på  Fåhrö  d.  15  — 19  Juli  (in  copula); 

sparsamt. 
Bjthoscopus  Populi  Fall,  På  asptelningar  vid 

Ledebro  och  Stenstuga  d.  24 — 25  Juli, 
samt  på  björkbuskar  utanför  Ryssby  i 
Calmare  Län  d.  2  ilugusti. 

Jassus  Lanio  Fall.   I  Berga  skogsängar  d.  6  Aug. 

Fa  mil.  Tettigonidae  nob. 

Evacanthus  interruptus  Lin.  I  ymnighet  på  pep- 
parrotsblad vid  Westerby  d.  5  Juli. 

Tettigonia  viridis  Lin.  Allmän  bland  gräset  i  Le- 
debro myr  d.  23 — 24  Juli  samt  i  Berga 

skogsängar  d.  5  Augusti. 

Famil.  Cercopidte  nob. 

Aplirophora  spumaria  Lm.  I  största  ̂   mnighet  bland 
gräset  på  ängar  och  i  skogshagar,  på 

Gottland  och  i  Calmare  L.,  Juli — Ang. 

 Aini  Fabr.   På  björk-,  al-  och  säl^buskar 

vid  Garde,  Älskog  och  Ledebro  på  Gott-~ 
land,   .samt  vid  Norsby  på  Fåhrö,  d.  3 
-^23  Juli. 
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Apiirophora  corlicea  Germ.  Ett  exemplar  pä  björk 
vid  Westös  på  Hall  (GotLlaiicl)  d.  28 
JoH  184-1,  funoet  af  Professor  Zetter- 
STEDT. 

Famil.  Fulgoridae  Leach. 

Delphax  moesta  Bohem.  E.  Vet.  Akad.  Hand.  1847. 
59:  24.  En  haone  fuonen  i  gräset  vid 
Fardhem  d.  28  Juni  1850. 

  discolor  Bohem.  1.  c.  61:  26.    En  hona  i 

gräset  straxt  bredvid  Sanda  prestgArd 

(Goltl.)  d.  25  Juni. 
  striala  Fall.   I  en  äng  vid  Älskog  bland 

gräset  d.  3  Juli,  ett  hon-exemplar. 
DelpJiax  alhosignata  oob.:  |  lin.  decimal,  long.  atra 

aut  nigricans,  subnilida;  hemelylris  aut  con- 
coloribus  aut  fuscoleslaceis,  nilidis,  abdomine 

duplo  brevioribus,  truncatis,  rotundato-quadratis, 
venis  robustis  5  —  6  elevatis;  verlice  obtuso  tho- 

raceque  vitta  mediana,  abdooiineque  basi  fasci- 
olis  2  tenuibus,  dorsalibus,  cretaceo-albis;  pedi- 

bus  brunneis,  tarsis  posticis  basi  testaceis;  ca- 
piie  reclinato,  4-cariraulato,  carinulis  continuis 
aculis,  interstitiis  suicatis,  sulco  medio  rautico, 

sulco  utroque  laterali  tuberculis  8 — 10  minulis- 
simis,  subglobosis,  iiitidis;  pronoto  scutelloque 

obiique  &  iateraliter  bi-carinulalis.  o^?. 
Mas:  hemeljtris  aut  alris  aut  nigropiceis,  ab- 

domine duplo  brevioribus,  ano  truncato. 
Femina:  hemelylris  colore  magis  variantibus 

aut  nigropiceis,  aut  brunneo-leslaceis  aut  testa- 
ceis, ano  arcuato-obluso. 

På  en  torr,  något  upphöjd  och  glest  gräsbe- 
vuxen plals,  utmed  östra  stranden  af  Fåhrö,  straxt 

bakom  nordöstra  ändan  af  Olle  Haus  Sandberg, 

förekom   denna  art   i  ̂ Miuiighet  d.  16  Juli;  dess 
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talrika  iiulivider  liksom  läflude  med  Aphro^hora 

spumaria  i  höga  och  cjvicka  spiång  emellan  gräs- 
stånden.  Jag  hade  redan  förut,  nemligen  d.  5 

Juli,  funnit  båda  könen  på  torra  backar  vid  We- 
sterby  i  Ardre  socken  på  GottlancJ. 

Icke  blott  genom  ryggens  hvita  teckning,  som 
hos  fullständiga  och  ontslitna  exemplar  liknar  elt 

ankare,  ett  ypsilon,  Y  eller  ett  omvandt  X,  utan 

väsendtligast  genom  de  mänga  mikroskopiska,  punkt- 
ögonlika,  glänsande  småknölarne,  hvilka  förekomma 

på  ansigtets  båda  sidoräffloi",  är  denna  egendondiga 
art  lätt  skild  från  alla  andra  hittills  bekanta  inom 

slägtet.  Till  habitus  står  den  närmast  Delphax 
moesta  Bohe:tI. 

Kroppen  |  sällan  |  decimallin.  lång,  tjock,  nä- 
stan cylindrisk.  Hjessan  quadratisk,  antingen  hvit- 

gul,  lergul,  eller  krit-hvit,  basalhälften  plattkuU- 
rig  med  3  djupt  intryckta,  triangelformigt  ställda 
svartbruna  punkter,  de  2  vid  bakkanten  och  den 
3:dje  midtpå  hjessan;  hufvudet  är  försedt  med  4 

långsgående,  tina  och  något  skarpa  kölar,  sidokö- 
larne  begynna  vid  bakkanten  och  fortsättas  ända 
till  clypei  nedersta  kant,  men  de  2  mediankölarne 
be2:vnna  litet  framom  sidokölarne,  nemlioen  une;e- 
far  midtemellan  hjessans  hvardera  basalpunkter 

och  centralpunkter  samt  fortsattes  sedan  till  pan- 
nans nedersta  kant;  ansigtet  brunt  eller  gulbrunt, 

stupande  nedät  och  inåt,  till  omkietsen  långsträckt 
triangelformigt  med  sylformig  spetsända;  pannan 
nästan  rektangelformig,  med  3  långsgående  räfflor, 

som  begränsas  af  de  nyssnämnda  kölarne;  medi- 
anräfflan  har  slät  yta  och  är  i  ändan  tillspet- 

sad, emedan  mediankölarne  der  förenas;  hvar- 

dera sidoräfflan  är  jemnsmal,  utmed  dess  yttre 

köl  ligga  4  och  utmed  dess  inre  köl  ligga  4 — 
6  mikroskopiska,  punktögonlika,  glänsande  brun- 
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oula  och  till  någon  del  klara  knölar;  kinderna 
lodräta,  platta,  triangel  form  iga,  kantade;  nätögonen 
stora,  hvälfda,  njurlika,  svartbruna;  antennerna  äro 
lika  tjocka  som  främsta  tibia,  men  nästan  kortare 
än  pannan  och  svartbruna,  l:sta  leden  cylindrisk 
och  dubbelt  kortare  än  den  andra,  som  är  om- 

vändt  konisk  och  vid  basen  obetydligt  böjd;  när 
2:dra  antennleden  betraktas  från  framsidan  tyckes 

den,  i  hvardera  kanten,  mot  spetsändan  vara  be- 
satt med  3  till  4  små  ojemna  knölar,  men  detta 

är  blott  en  illusion,  baksidan  af  samma  led  har 

nemligen  mot  spetsen  några  tvärinskärningar  och 
emellan  dessa  ligga  ojemna  upphöjningar,  och 
det  är  slutändarne  af  denna  skulptur  som  sticka 
fram  å  ömse  sidor;  antennborstet  är  hårfint,  mörk- 

brunt och  lika  långt  som  2:dra  antennleden;  cly- 

peus  plattkull rig,  2^  ,^äng  kortare  än  pannan,  tra- 
pezlik,  trekölad,  mediankölen  mycket  fin  och  en- 

dast synlig  och  tydlig  i  nedre  hälften,  men  i  ba- 
salhälften  är  den  nästan  alldeles  utplånad,  sidokö- 
larne  utgöras  af  de  fina  sidokanterna,  spetskanten 
är  tvärt  afskuren  och  para  Hel  med  basalkanten, 

som  är  bredare;  ansigtet  slutas  med  en  stark  syl- 
formig  spets,  h  v  il  ken  är  sugrörsslidan,  som  blott 
räcker  till  första  höftparet;  ur  ändan  af  slidan 

framsticker  allenast  den  ytterst  korta  men  temli- 
gen  starka  spetsen  af  det  gulaktiga  sugborstet. 

Thorax  mörkbrun,  hos  somliga  svart,  midtpå  pro- 
notum  emellan  fram-  och  bakkanten  en  stor  hvit, 

4-sidig  fläck,  nästan  lika  stor  som  hjessan  i  om- 
krets. Pronotum  lika  lång  som  hjessan,  på  ytan 

plattkuUrig  med  2  mycket  sneda  kölar,  som  löpa 
från  framkanten  mot  bakkantens  hvardera  sido- 

hörn, bakom  hvarje  köl  en  lika  sned  och  parallel 

jemnsmal  intryckning,  midt  emellan  dessa  en  myc* 
ket   fin,  mindre  tydlig,  upphöjd  medianlinia  som 



2()2 

för  den  hvila  largens  skiiil  läLt  förbises;  (Vamkan- 
teu  starkt  båghöjd ;  bakkanteii  fint  vinkelformigt 
iilskoren.  SkuUdien  brun,  bredt  och  transverselt 

rhombisk,  med  2  tvdiio^a  men  fina  och  sneda  kö- 

lar,  en  på  hvar  sida  oiu  disken,  sum  löpa  till  spets- 
vinkelns kaiiL;  disken  utmärkt  af  en  långstiäckt 

nästan  rhombisk,  hvit  och  oafbruten  medianfläck, 

uti  h vilken  förmät  kes  ett  svagt  spår  af  en  fin  upp- 
höjd niediaulinia.  Bröstet  och  fötterna  bruna,  alla 

fogningar  och  ledgångar  leigulaktiga ;  tibiernas  spor- 
rar, baktibieriias  nedre  ändar  och  baktarsernes  bas 

antingen  lerguh^  eller  brungula.  Täck vingariie  myc- 
ket platt  kullrade,  afrundadt  quadra tiska,  mycket 

korta,  hos  hannen  ̂ ,  och  hos  honan  |  kortare  än 

abdomen,  glänsande  svarta,  mörkbruna,  gulbruna 
eller  grågula,  hos  somliga  exemplar  finnes  en  livit 
fin  långstrimma  på  de  bägge  inre  sidokanterna; 

dessa  liksom  de  yttre  sidokanterna  och  den  afrun- 
dadt tvärskurna  spetskanten  äro  alltid  fint  upp- 

vikne;  ådrorna  upphöjda,  släta,  temligen  fasta,  6 
till  antalet,  h vilka  utlöpa  stiålformigt  men  snedt 

från  skulderhörnets  knöl  till  spetskanten;  hinnvin- 
garne  outvecklade  och  förkrympte,  utgöras  af  ett 

par  mycket  små,  rundade,  hvita  hinnlappar  som 
ligga  vid  täckvingarnes  rot;  hos  åtskilliga  saknas 
de.  Abdomen  svart  eller  svartbrun  med  en  fin 

medianköl  på  ryggen  samt  en  hvit  tvärstrimma 
på  spetskanten  af  l:sta  och  2:dra  dorsalsegmentet, 

dessa  hvita  tvärstrimmor  äro  på  ömse  sidor  för- 
kortade så  att  de  ej  räcka  fram  till  segmenternas 

sidokanter;  på  h varje  sida  af  h varje  dorsalsegment, 

ett  litet  stycke  framom  spetskanten,  linnes  en  tvär- 
rad af  temligen  djupt  intryckta,  stora,  blanka  och 

cirkelrunda  punkter,  dessa  transversela  pnnktrader 
u]>phöra  ett  litet  stycke  framför  mcdiankölen;  l:sta, 
2:dra  och  sista  segmentets  li  vardera  rad  iiniehåller 
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blott  2 — 3  punkter,  men  iivnrdera  af  de  öfriga 

innehåller  6 — 8;  på  abdominalryggens  medianköl 
förmärkes  här  och  der  en  liten  b  vit  längstrimma. 

Hannens  sngrörsslida  är  koitare;  abdomen  är 

cylindrisk  och  dubbelt  så  lång  som  täckvingarne, 
anus  liksom  tvärt  afskuren,  i  afskärningens  öfre 
tredjedel  befinnes  en  cirkelrund  kavitet,  nedanför 
denna  en  stor  oval  kavitet  som  helt  och  hållet 

uppfylles  af  de  tätt  samraanliggande,  hot  nartade, 
bägformiga  sexualpartierna;  sista  ventralsegmentet 

är  på  ömse  sidor  om  spetskantens  centrum  båg- 
formigt  urnupet  samt  till  följe  deraf  3-tandadt; 
vid  basen  af  venter  finnes  hos  somlis^a  en  hvit 

fascia,  hos  andra  2  hvita  eller  h vitgula  sidofläckar. 

Honans  sugrörssiida  längre;  abdomen  äggrund 

och  ̂ 3  gånger  så  lång  som  täckvingarne;  buken 

platt,  f  af  dess  längcl  upptaga  sexualpartierna;  horn- 
sågen ljusbrun,  ligger  i  samma  horizontela  plan 

som  bukens  öfriga  segmenter  och  stödjes  vid  hvar 

sida  af  en  grof,  lineär,  något  kullrig,  svartbrun  la- 
mell; på  ömse  sidor  om  lamellen  en  hvitaktig  fläck. 

Delphax  palliata  Wahlb.  Bohem.  Kongl.  Vet.  Akad. 

Handl.  1847.  56:  22.  o^?.  Af  denna  ut- 
märkta art,  som  förut  endast  blifvit  fun- 

nen vid  Gusum  i  Östergöthland  af  Pro- 
fessor Wahlberg,  erhöll  jag  flere  exem- 

plar på  Carex  och  Juncus  i  ett  uttor- 
kadt  kärr  uti  en  skogsäng  vid  Berga 

(Calm.  L.)  d.  5  Augusti. 
  minuta  Fall.  Allmän  på  ormbunkar,  vid 
Ledebro  (Gottl.)  d.  24  Juli  och  i  Berga 

skogsängar  d.  5  Augusti. 

  dispar  Fall.   Ett  exemplar  vid  Broa  på 
Fåhrö  d.  12  Juli. 

Cixius  albicinctus  Burm.  Pä  ask  vid  Älskog  d.  4  Juli» 
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Cixius  cunicularius  Lin.   På  albuskar  vid  Beroa  s. o 
k.  ruin  d.  5  Ausfusti. a 

(4:de  Slor-afdelningen).    Bhyiicliota  Cimiciformia  Mi- 
cröcera  iiob. 

Fa  111  il.  Notoiieclidce  Westwood  p. 

Corixa  undulata  Fai.l.  Vid  bräddai  ne  af  Gotllands 

storniyr  i  Juni  och  Juli. 

(5: le  Slor-afdelningen).  Rhynchota  Cimiciformia  Ma- 
crocera  nob. 

Faniil.  Hjdroraelridae  Leach. 

Hydromelra  lacustris  Lin.  Albnän  på  Gottland  i 

vallenpussar,    dammar,  rännilar  o.  s.  v. 

Fa  mil.  Saldidae  nob. 

Sålda  Zoslerce  Fabr.  På  Fåhrö  sjdvestra  strand, 
vid  Broa  bland  upj/kastad  Fucus,  d.  12 
Juli  niindre  talrikt. 

 littoralis  Lin.    (S.  saltatoria  &  riparia  Zett., 

non  S.  riparia  Fall.  —  S.  pailipes  Fall. 
är  sannolikt  varietet  af  denna  art).  På 
stränderna  af  Fåhrö,  äfvensom  på  sänka 
betesmarker  vid  Norsbj  och  på  Olle  Hau 

sa  ml  pä  Thorsburg  d.  6,  12 — 15  Juli, 
förekom  denna  art  i  stor  myckenhet  och 
i  flera  färgförändringar. 

Famil.  TiugidcC  Westwood  p. 

Monanthia  Cardui  Lin.  På  tistlar  vid  Broa  d.  12 

Juli,  alhiiän. 

Dicty onota   crassicornis   Fall.   2  exemplar  bland 

gräset   i   Ledebro  myr  d.  23 — 24-  Juli. 

*)  Till  (Icniin  slorafdchiing  höra  Faniiijerna :  IVotoneclidae 
Westw.  p. ,  Naiicorida;  Fall.  p. ,  och  Nepidaj  Wlstw.  p. 
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Dictyonota  erylhrophlhalma  Germ.  Alir.  Fii.  Eur. 

3:  25.  EU  bann-exemplar  vid  Hobur^ 
på  Gottland  d.  5  Jub  1841.  I  Skåne  är 
bönan  fångad  af  Magister  Tiiomsson  d.  7 

Maj  1849  i  trakten  af  Malmö.  (Utom 

Sverige  är  den  funnen  i  Bob  men  på  Troja- 
ön  vid  Prag  af  Fieber,  pä  Senecio  Ja- 

cobsea;  vid  Halle  ocb  Leipzig  under  ste- 
nar af  Germar;  i  England  af  Marsham; 

men  mycket  sällsynt). 

Fa  mil.  Aradidae  nob. 

Aradus  depressus  Fabr.  På  tallstubbar  vid  Sanda 
d.  26  Juni. 

Famil.  Reduvidas  Steph. 

Coranus  subapterus  De  Geer.  Under  torra  lafvar 
vid  Sanda  exercisplats  d.  26  Juni. 

Farriil.  PbytocoridcC  nob. 

Halticus  ambulans  Fall.  o^.  Vid  Westös  på  Hall 
d.  28  Juli  på  blommor. 

  erytbrocepbalus  Fall.       På  nässlor  vid 
Guthe  d.  11  Juli. 

Pilopborus  clavatus  Lin.  I  Rudalund  ocb  vid  Berga 

ruin  d.  5 — 7  Juli  på  björk-  ocb  tall- 
buskar. 

Cyllecoris  vittatus  nob.:  elongatus,  1} — Il  Ii  il  de- 
cimal, long. ,  sublinearis,  niger;  pedibus  ful  vis; 

antennarura  scapo  (crasso,  subconico)  apice,  ely- 
trisque  vittis  2  lateralibus,  albis;  abdominis  ma- 
gine  laterali  lestaceo;  antennis  elongatis,  corpore 
paullo  brevioribus,  flagello  tenui,  fdiformi. 

Mas:  bemelytris  completis,  abdomine  longio- 
ribus,  parte  coriacea  griseo-fusca  sub-pellucida, 
ad  mar2:inem  externum  vitta  valida  testaceo- 

albida,  membrana  apicali  magna,  sordide  byalina, 



206 

voiiis  inodicis,  Leslaceo-ruscesceiUibus;  alis  hya- 
liiiis,  albis.  o^^. 

Femma:  hernelj^U  is  incomplelis,  membrana  api- 
cali  carenlibos,  abbreviatis,  ̂ bdomine  plus  quam 

duplo  brevioiibus,  Iruiicatls,  nigris,  utiinque  se- 
cuiiduin  iiiargineiii  coslaiefti  villa  obcuneala  lac- 

tea ;  alis  iucomplelissimis,  lobos  2  miiiulos  cor- 
rugatos,  siib  humeris  bemelytrorum  absconditos, 
ellicienlibus. 

På  tallbuskar  vid  Sanda  d.  25  Juni,  på  Thors- 
burg  d.  6  Juli  och  vid  Olle  Hau  (på  Fåhiö)  d. 
16  Juli,  fåiigades  3  honor.  (1  Westergöthland, 
vid  Tubbetorp  nära  Skara,  såg  jag  äfven  honan 
på  salg  och  björkbuskar  i  Juli  1849.  Af  hannen 
har  jag  blott  sett  ett  exemplar  från  Småland  i 

framlidne  Landskamrer  Ljunghs  samling,  som  för- 
varas på  Museum  i  Lund). 

Liknar  i  kroppsställningen  Cyllecoris  flavomacu- 
latus,  men  skiljes,  utom  genom  täckvingarnes  helt 
olika  färgteckning,  lättast  och  väsendtligast  genom 
de  fina  trådformiga  antennsträngarne,  som  ickeäro 

på  någon  led  i  minsta  mon  förtjockade,  samt  det 
tjocka  ovala  anlennskaflet;  hos  CylL  flavomaculatus 
deremot  är  antennskaftat  långt  och  jemförelsevis 
smalt  koniskt,  och  antennsträngens  l:sta  led  är  i 

ändan  förtjockad;  hufvudet  är  kortare,  hjessan  och 
ansiglet  utgöra  nästan  en  sammanhängande  kullrig 

och  starkt  sluttande  yta  hos  CylL  flavo-maculatus; 
deremot  är  hos  Cyll.  vittatus  hufvudet  längre,  nä- 

stan äggformigt  och  hängande,  hjessan  är  horizontel 
samt  plattkullrig,  ansigtet  lodrätt,  o.  s.  v. 

Kroppen  nästan  jemnsmal,  långsträckt  och  svart 

eller  svarlbrun.  Hufvudet  stort,  hängande,  ägg- 

formigt eller  äggrundt-triangelformigt  och  glän- 
sande; nälögonen  stora,  klotrunda,  mörkbruna  och 

mycket  utslående;   hjessan  Irans verselt  rektangel- 
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formig,  pialtkuilrig  med  2  små,  sneda  och  fina,  gui- 
hvita  strimmor,  en  vid  hvardera  ögal;  ansigtet 
kullrigl,  lodrätt  sluttande;  pannan  och  cljpeus 
uppsvällde;  clypeus  smal,  nästan  elHptisk,  eiuhist 
genom  2  sneda  lancettlika  impressioner,  en  på 

hvardera  sidan  om  basen,  skiijd  från  pannan;  öf- 
verläppen  nästan  syiformig  eller  mycket  h vasst 

triangelformig;  sugröret  långt,  räcker  ända  till  bak- 
höfterna, lergult  eller  gulbrunt  med  mörk,  syifor- 

mig, rak  spets;  sugrörsslidans  l:sta  led  tjock,  kom- 
primerad med  snedt  tväiskuren  ända,  2:dra,  3:dje 

och  4:de  lederna  betydligt  smalare  än  den  l:sta, 
men  jemtjocka  med  tibia,  sinsemellan  äro  dessa 
3  leder  i  det  närmaste  lika  långa,  hvardera  är 
ungefär  ̂   längre  än  den  l:sta;  2:dra  och  Sidjeäro 

cylindriska,  den  4:de  eller  sista  är  lancettlik;  sug- 
borsten  fina,  rödbruna,  räcka  högst  obetydligt  utom 

yttersta  spetsen  af  slidan.  Pronotum  cylindrisk, 
smalare  än  hufvudet,  med  matt  och  subtilt  cha- 

grinerad  yta,  långsinnanför  framkanten  en  fiu,  in- 
tryckt, oafbruten  och  med  sjelfva  kanten  parallel 

tvärlinia;  disken  har  på  ömse  sidor  en  kuUrig  upp- 
svällniug  och  hvardera  uppsvällningen  en  bågfor- 
mig  intryckt  gränslinia,  emellan  båda  uppsväll- 
ningarne  en  mer  eller  mindre  oansenlig  medianköl. 
Skutellen  temligen  stor,  högst  obetydligt  kortare 

än  pronotum,  triangelformig  och  kullrig  med  yt- 
tersta spetsen  något  uppsväld.  Höfterna  Ijusgula, 

låren  och  tibierna  antingen  blodiöda  eller  gulröda; 

tarserne  vid  basen  bleka,  på  ändarne  möi  ka.  Ab- 
domen  oval,  svart  eller  svartbrun  med  matt  yla, 
vid  basen  jembred  med  thorax,  men  tvärsöfver 

midten  bredare;  abdominalryggen  platt  med  upp- 
vikna  ljusgula  eller  ock  bleka  sidokanter,  men  anal- 
segmentet  är  fritt  (således  icke  uppviket  i  kanten); 
buken  plattkullrig  med  en  stor  ljusgul  centralfläck. 
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Hannens  läck  vingar  äro  fu lista n( liga,  något  li- 
tet längre  än  abdouien,  gråbruna  eller  brungrå 

med  en  stor,  något  genomskinlig,  gråhvit  eller  gul- 
hvit,  vigglik  fläck,  som  från  täck  vingens  rot  löper 

långs  åt  costa  och  uppliör  framfor  spetsen  af  cu- 

neus;  apikal-membranen  stor,  smutsigt,  nästan  grå- 
aktigt vatteiiklar  med  medelmåttiga  gulbrunaktiga 

ådror  och  2  fält;  det  bakre  mycket  stort,  uppta- 
ger nästan  hela  nedre  kanten  af  corium  och  är 

snedt  tväriiggande  samt  lancettformigt,  det  främre 

mycket  litet  och  ofullständigt,  ligger  under  spetsen 

af  cuneus.  Hinnvingarne  vattenklara  med  gulak- 
tiga ådror. 
Honans  täck  vingar  ofullständiga,  helt  och  hål- 

let läderartade,  saknande  apikalmembran,  åtmin- 
stone dubbelt  kortare  än  abdomen,  i  ändarne  snedt 

tvärskurna  så  att  spetskantens  yttre  afrundade  hörn 

är  längre  än  det  motsvarande  inre,  till  följe  hvaraf 

den  gemensamma  afskärningen  företer  ett  triangel- 
formigt  utseende  när  täckvingarne  hvila;  på  ytan 

äro  de  fint  chagrinerade  samt  2-färgade;  den  inre 
longitudinela  hälften  svartbrun,  den  yilve  mjölk- 
livit  och  genomskinlig;  dessa  båda  färger  bilda  2 

figurer  af  h vilka  den  hvita  (eller  yttre)  är  vigglik 

och  den  svartaktiga  (eller  inre)  är  oval.  Hinn- 
vingarne alldeles  förkrympte  till  2  ytterst  små 

skrynkliga  hinnlappar,  som  ligga  gömda  under  täck- 
vinsarnes  skulderhörn,  understundom  saknas  de 
alldeles. 

Cvllecoris  flavo-maculatus  Fall.  På  buskar  och 
blomster  allmän  i  ängar  och  skogshagar  på 
Gottland,  Fåhrö  och  vid  Berga  i  Calm.  L. 

  histrionicus  Lin.   På  Umbellater  i  ängarne 
vid  Fardhem  d.  28  Juni,  vid  Garde  och 

Älskog  d.  3-4  Juli. 

Gaps US 
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Capsus  mutabil  is  Fall.  På  blommor  och  torra 
backar  samt  utmed  åkerrenar  vid  Garde 

och  Älskog  d.  3 — 4-  Juli,  vid  Ledebro 
d.  23  Juli  samt  i  Berga  skogsängar  d. 

6  Augusti. 

  ater  Fall.   På  umbellater  vid  Älskog  d. 
3  Juli. 

Monalocoris  ^)  Filicis  Lin.  I  största  ymnighet  på 
ormbunkar  vid  Stenstuga  på  Gottland  d. 
25  Juli. 

Attus  pulicarius  Fall.  Bland  gräset  i  Rohne  myr 
d.  2  Juli. 

  leucocephaius  Lin.   Allmän  på  blommor,  sär- 
deles umbellater,   vid  Garde,  Broa,  Le- 

debro, och  vid  Wisby  ringmur. 

Phytocoris  Gyllenhali    Fall.    Allmän  på  buskar 
vid  Sanda  och  i  Berga  skogsängar. 

  Pastinacag  nob.  (  =  Ph.  pastinaccC  &  flavo- 
varius  Fall.).  På  umbellater  vid  Sten- 

stuga d.  25  Juli,  allmän. 

 semiflavus  Fabr.   På  Asclepias  Vincet.  vid 

Westerby  och  på  Thorsburg  d.  5 — 6 
Juli,  mindre  allmänt. 

 unifascialns  Fabr.  I  ymnighet  på  Gott- 
land och  Fahrö  på  blommor  och  buskar, 

Juni — Juli. 

  rubricatus    Fall.     På   albuskar   i  Berga 
skogsängar  d.  6  Aug, 

Genus  Monalocoris  nob.  distinguitur  membrana  api- 
cali  cellula  tantum  unica;  (quiun  orania  cetera  Phy- 
tocoridarum  Genera  duabus  gaudent  celliilis  mem- 
branae  apicalis).  Nomen  Monalocoris  derivatur  a: 
fxovog  (sol US,  unus),  al(x)Q  (area)  (Sc  itoQtg  (Cimex). 
K.  f.  A.  HandL  1850.  14 
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Phytocoris  campestris  Li\.  Bland  gräset  och  på  bu- 
skar i  ängarne  vid  Rohne,  Fardhem  och 

Stenslnoa  d.  28  Juni — 25  Juli. o 

  pralensis  Lin.  På  björk-  al-  och  pilbu- 
skar vid  Berga  d.  3  —  7  Aug.  allniän. 

  decolor  Fall.    1  exemplar  på  Pinipineiia 
Saxifraga  vid  Stenstuga  d.  25  Juli. 

— —  rugicollis  Fall.  I  största  mängd  på  bla- 
den af  Salix  arenaria  på  Olle  Hau  d. 

15-24  Juli. 

— —  nassatus  Fall.  Taliik  på  Salix  caprea  i 
än2:aine  vid  Sanda,  Garde,  Älskog,  Hörs  ne 
och  Guthe;  d.  28  Juni,   d.  3  —  11  Juli. 

— —  anoulatus  Fall.  På  buskar  vid  Ber^ja  s. 
k.  ruin  d.  5  Auousti. 

  contaminatus  Fall.   På  Salices  i  ängarne 

\id  Ledebro  och  Stenstuga  d.  23 — 25  Juli. 
  viriflis  Fall.   Bland  gräset  i  en  skogsäng 
vid  Broa  på  Få  bro  d.  13  Juli  j85(). 

  bipunctatus  Fall.  På  umbellater  vid  Roh- 
ne, Garde,  Guthe,  Ledebro,  St  Olofs  Holme 

och  vid  ̂ Yi^by  ringmur,  talrik  i  Juli. 

 arbustoruni    Fall.    Allmän    på   buskar  i 
äiigar  och  skogar  i  Juni,  Juli,  Augusti, 
på  Gottland  och  i  Calniare  Län. 

 nigritulus  Zett.  Lis.  Lapp.  276:  31.  All- 
män på  Salix  arenaria  pä  Olle  Hau  d. 

15_24  Juli. 

  obscurellns   Zett.  Ins.  Lapp.  276:  29.  2 
exemplar  på  tallbuskar,  det  ena  vid 
Fardhefii  d.  28  Juni  och  det  andra  vid 

AVestei'by  d.  5  Juli. 
.   Coryli  Lix.  I  ymnighet  på  hasselbuskar  i 

ängarne  på  Gottland  och  i  Calmare  Län, 

Juni — Augusti. 
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Phjtocoris  QiierceU  Fabr.  På  ekbuskar  i  Rudaluncl 
d.  7  Augusti,  temligen  talrik. 

  rufipennis  Fall.   På  salices  i  äiigarne  vid 
Norsby  äfveusom  på  Olle  Hau  d.  15 

Juli,  sparsamt. 

  albi pennis  Fall.   På  Artemisia  vid  Rohne 
d.  2  Juli,  på  St  Olofs  Holme  d.  23  Juli 

och  vid  Wisby  ringmur  den  27  Juli,  i 

ymnigliet. 
—  Betuleti  Fall.   På  björkbuskar  vid  Sanda, 

Fardhem  och  Rohne,  Juni — Juli;  min- 
dre al  h)  län. 

  variabilis  Fall.   Temligen  allmän  i  ängar 
på  Gottland  och  i  Calmare  Län. 

Phjtocoris  pallidulus  nob. :  parvus,  |  (cum  alis  1) 

lin.  decimal,  long.,  subvirescenti-pallidus;  oculis 
spinulisque  pedum  fuscis;  hemelytris  pallidis, 

pellucidis,  pilosellis,  membrana  apicali  sub  cel- 
lulis  fumeo-sordida ,  fasciola  albo-hyalina,  cellu- 

lis  albo-hyalinis,  interiori  majori,  macula  parva 
fusca,  venis  albis. 

På    umbellater    vid  Stenstuga  d.  25  Juli,  2 
exemplar. 

Har  ungefär  samma  kroppsstorlek  som  Phy- 
tocoris  albipennis  Fall.,  ehuru  för  öfrigt  mycket 
olik  nyssnämnde  art. 

Kroppen  mycket  mjuk,  tunn  och  med  täck- 
vingarne  inbeiäknade  1  deciinailinia  lång,  men 
dessa  undantagne  är  hela  kroppslängden  blott  f  af 

en  decimallinia^  alla  kroppsdelar  bleka,  ljusa,  nä- 
stan hvitaktiga  samt  något  håriga,  endast  hjessan 

är  nästan  lergul;  abdonien  stöter  i  svagt  ljusgrönt, 

ögonen  och  fötternas  taggar  mörkbruna;  täck  vin- 
garne, fötterna  och  i  ill  en  del  äfven  abdomen  ge- 

nomskinliga. Hufvudet  trianqeiformigt,  ansigtet 

lodrätt   stupande   och    plattkullrigt.  Antennerna 
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långa,  ̂   kortare  än  kroppen,  trådformiga,  ungefär 
aF  samma  tj(jcklek  som  främsta  tibia.  Thorax 
plattknllrig  och  liksom  täckvingarne  beströdd  med 
bieka  tilltryckta  här  som  lätt  afnötas;  pronotum 

trapezlik.  Täckvingarne  hvita,  genomskiidiga  samt 
i  och  för  sig  glasklara,  men  de  har  som  ligga 

strödda  på  deras  Öfre  sida,  och  hvilka  här  hos  ho- 
nan något  stöta  i  brunt,  ge  dem  ett  mindre  klart 

utseende;  de  räcka  med  hela  a pika I-membranen 
ntöfver  analspetsen;  apikalmembranen  rökig  med 

2:ne  klara  hvita  fläckar:  den  ena  äggformig,  lig- 
ger emellan  cimei  spets  och  cosia,  den  andra  är 

en  smal  tvärsLrimma  som  lio[orer  midt  inunder  den 
fölsta  fläcken  och  med  densanjma  nästan  tyckes 

sammanhänga;  vingfälten  valtenklara  med  en  mörk- 
brun, liten,  elliptisk  fläck  i  det  bakre  eller  inre 

fältet  som  är  störst,  ådrorna  hvita.  Hinnvingarne 
perlmorhvita,  iriserande  med  fina  hvita  ådror. 

Phytocoris  chorizans  Fall.  o^.    t  exemplar  i  Ruda- 
lund d.  7  Aug.  pä  Salix  caprea. 

Phytocoris  viridipennis  Zett. :  parvus  1|  lin.  de- 
cimal, long.,  robustus,  luteus,  oculis  nigro-brun- 

neis;  hemelytris  viridibus,  fusco-hirsutulis,  abdo- 
mine  pauUo  longioiibus,  membrana  apicali  al- 
bo-hyalina,  cellulis  viridibus.  $. 

I   gräset   pä   en  äng  vid  Kyrkbinge  näs  på 
Goltland  upptäcktes  denna  art  d.  5  Juli  1841  af 
Professor  Zetterstedt. 

Liknar  mycket  Phyf.  Ericetonim  Faix. ,  men 

skiljes  lätt  derigenom  att  kroppen  (hos  Ph.  viri- 
dipennis) är  något  drygare,  täck vingarnes  läder- 

artade  del  är  helt  och  hållet  enfärgadt  gräsgrön, 
apikalmendjranens  fält  hafva  alldeles  samma  färg 
och  consistens  som  corium;  då  deremut  hos  Phyf. 

Ericetorum  kroppen  är  något  smärtare,  täck  vingarnes 
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cuneus  fir  ockragul,  apikalinembraneiis  ådror  ockra- 
gula, men  failen  hvitfc  valteuklara  och  hiiinaktiga. 
Kroppen  undersältsig,  1^  decimal,  lin.  lång, 

klart  ockragul.  Hufvudet  kort,  bred  t  triangelfor- 

migl,  slutlande  rned  siat  plattkullrig  jta;  hjes- 
san  ovanligt  kojt,  smalt  transverselt  och  svagt 
bågformig,  pannan  stor  och  rundad;  ögonen  stora, 
ovala,  mycket  utsiående,  grofl  facetterade,  ljusbruna 

med  bredt  gul  omkrets;  clypeus  linecär,  kullrig 
och  nedböjd  med  t  värtrubbig  ända  ;  sugröret  ockra- 
gult  med  brun  spets,  som  räcker  lil!  bakhöfterna, 
slidan  smalare  än  (ibia,  borstet  hårfint;  antennerna 

smala,  trådformiga,  nästan  lika  långa  som  kroppen, 
eller  åtminstone  ganska  obetydligt  kortare,  l:sta. 

leden  tjock,  om vändt-konisk  och  på  inre  eller  ock 
på  undre  sidan  grönaktig.  Thorax  of  van  glest  be- 

strödd med  medelmåttiga,  tern  ligen  styfva,  bruna 

hår,  som  icke  äro  alldeles  upprättstående  ulan  nå- 
got bakåt  liggande;  pronotum  trapezlik,  nästan 

platt,  endast  vid  sidorna  något  kullrig,  genom  en 
intryckt  bugtig  tvärlinia  delad  i  2  areer,  af  h vilka 
den  främre  är  mycket  kort  och  alltid  enfärgadt 

ockragul,  den  bakre  2 — 3  gånger  större  än  den 
främre  och  antingen  af  samma  färg  eller  inidtpå 
grön  med  gul  omkrets,  sällan  helt  och  hållet  grön ; 

skutellen  medelmåttig,  något  lilet  kortare  än  pro- 
notum, kullrig,  triangelformig,  med  en  fin  intryckt 

tvärlinia  nedanför  basen,  vanligen  ockragul,  men 
understundom  grönaktig  med  gul  bas.  Bröstet, 
fötterna  och  abdomen  ockragula;  yttersta  spetsen 
af  tarserne  brun;  låren  spolformiga,  de  2  främre 
paren  medelmåttiga,  men  de  bakersta  längre  och 

mycket  tjocka  samt  något  komprimerade;  tibierna 

glest  besatte  med  tina  bräckliga  taggborst.  Ab- 
domen oval,  ryggen  insänkt  med  uppstående  si- 

dokanter, buken  kullrigt  kölformig,  hornsågen  med 
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dess  slida  upptager  |  af  }3iikens  längd.  Täck  vin- 
garne  räcka  med  sista  hälften  af  apiknlmembranen 
utom  analspetsen,  de  äro  i  deras  läderartade  ända 
till  membranen  rikt  besatte  med  små  bruna,  sneda 

borst  och  till  färgen  gräsgröna;  men  denna  färg 
är  icke  tät,  utan  här  och  der  fiamskymta  små 

klara,  hvitaktiga  fläckar  eller  punkter:  alldeles  li- 
kadant äro  äf\en  apicalmembranens  2;ne  fält  må- 

lade, nemliiien  gräsgröna  med  inströdda  hvita  ato- 
mer;  ådrorna  äro  mycket  fina  och  antingen  af  samma 

färg  som  fälten,  eller  ock  grönaktiga;  allt  annat 

af apikaimembraneii  är  hvitt.  vattenklart;  hinnvin- 
garne  tunna,  tina,  perlniorh vita,  iriserande,  med 
bleka,  fina  ådror. 

Phytocoris  molliculus  Fall.    ̂   id  Garde  d.  3  Juli. 

 —   seladunicLis  Fall.  På  Pimpinella  Saxifraga 
vid  Stenstusa  d.  25  Juli. 

  Populi  Lix.  På  asp  vid  Berga  d.  5  Aug. 
  fulvo-maculatus  I  På  buskar  i  Bers^a  skogs- 
  ferru^atus         j    änuar  d.  5- — 6  Ans:. 

Famil.  Mirida^  j  nob. 

Lopus   ferrugatus    Fall.    I  ymniohet  i  Juni  och 
Juli    vid   åkerrenar  så   väl  på  Gotlland 

som  på  Fåhrö. 
Lopus  oculatus   nob.:   elongatus,  2   (cum   alis  2^) 

lin.  decimal,  lojig..  angustu'^,  pilosas,  nigrofuscus; 
oculis  coccineis;  vertice  lineis  2,  pronoto  5,  scu- 
tello   1,  abdominecpie  2  lungitudinalibus  flavis; 
hemelvtiis  cinereis,  secundum  niar^jinem  costa- 
lem  vitta  alLida.  c^. 

Till  denna  familj  höra  4  singten,  neniligen  Capsodes 
nob.,  (med  2  Svenska  ai  tej-,  nemli::en  albo-margina- 
tus  Fbr.  och  gothicus  Lin.\  Patithilius  Curtis,  ;med 
1  Svensk  art,  nemligen  tunicatas  Fbr.),  Lopus  Hahn. 
och  Miris  Auct.  pUir. 
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Eli  enda  e\emj)lar   vid  Weslerby  d.  5  Juli. 

Ganska  snarlik  Lopus  ferrugatus  både  i  kropps- 
slällning  och  färgleckning,  men  skiljes  lätt,  dels 
genom  täckvingarne  som  äro  askgrå  med  en  bred, 
hvit  rand  långs  jttre  kanten  ända  till  cunei  spets, 

dels  genom  de  konsionell-  eller  kanske  snarare 
blodröda  ögonen;  (då  deremot  Lopus  ferrugatus 
har  grå  röda  täckvino:ar  med  en  fin  hvit  rand  i 

jttre  kanten,  och  ögonen  alllid  mörkbruna). 

Kroppen  smärt  och  långsträckt,  2  decimal- 
linier,  med  vingarne  inberäknade  2^  decimal-lin. 
lång,  s vartaktig,  glest  och  lent  gråaktigt  och  hvit- 
a  k  tigt  hårig  och  fjunig  på  hufvud,  rygg,  bröst  och 
buk.  Hufvudet  litet,  triangel  furmigt,  hängande, 
svart  med  2  fma,  gula  långsi  änder  på  hjessan,  en 

innanför  h vardera  ögat.  Ögonen  stora,  mycket  ut- 
stående, nästan  klotformiga  och  högröda;  pannan 

kul  11  ig;  antennerna  något  litet  kortare  än  kroppen, 

nästan  trådformiga,  tätt  brunhåriga,  i  spetsen  trub- 

biga, l:sta  leden  mörkbrun,  koniskt-cylindrisk,  tjoc- 
kare och  nästan  f  kortare  än  2:dra  leden,  de  öf- 

riga  lederna  äio  cylindriska  och  brungula  samt  i 

yttersta  ändan  bruna;  2:dra  leden  är  längst,  nem- 
ligen  ̂   längre  och  något  litet  tjockare  än  den 
3:dje,  de  2  sista  lederna  äro  sinsemellan  lika  smala, 

men  terminal-ieden  är  blott  hälften  så  lång  som 
den  föregående;  inunder  antenngi oparne  på  hvar 

sida  om-clypeus  finiias  2  små  blek  gula  tvärlinier, 
den  ena  öfver  den  andra;  clypeus  jemnsmal,  kull- 
rig,  i  ändan  tvärskuren;  sugröret  räcker  till  bak- 

höfterna, slidan  brungul,  dess  Irsta  led  under  stru- 

pen utvidgad  till  2:ne  platta,  genomskinliga,  lod- 
räta skal,  borsten  lina,  Ijusbruna.  Thorax  svart; 

pronotum  trapezlik,  nästan  matt,  endast  bakåt  i 

disken  något  glänsande,  har  5  svafvelgula  långs- 
ränder,  nendigen   2  vid  h vardera  sidan  och  1  i 
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raidten,  som  alla  börja  bakom  pronoti  vanliga  tvär- 
impression; mellanranden  löper  till  bakkanten  samt 

fortsattes  sedan  vidare  öfver  hela  skuteilen  ända 

till  dennes  yttersta  spets;  sidoränderna  ligga  på 

pronoti  sidokanter,  den  ena  på  den  nedersta  kan- 
ten öfver  framhöfterna,  den  andra  på  den  öfre  kan- 
ten vid  ryggsidan;  denna  rand  är  bredast  och 

vigglik;  hiöstet  är  matt  (utan  glans),  ytterst  fint 
chagrineradt  med  en  smutsig,  brungul  fläck  på 
livar  sida  af  niesosternum.  Fötterna  långa,  smala, 

spensliga,  brungula,  brunhåriga,  med  brunprickiga 

lår,  tibiernas  och  tarsernes  yttersta  spetsar  svart- 
bruna. Abdomen  smal,  halfcylindrisk  med  trub- 

big anus;  till  färgen  svartbrun,  ryggens  fina  sido- 
kanter och  sista  ventralsegmentets  omkrets  citron- 

gula,  de  öfriga  ventralsegmenternas  spetskanter  nå- 
got gråaktiga.  Skutellen  medelmåttig,  triangelfor- 

mig,  plattkuUrig  med  en  tvärintryckning  ofvanför 
midten.  Täck vingarne,  som  räcka  långt  utöfver 

anus,  äro  tillika  med  hela  a])icaimembi  anen  ask- 
grå, men  vid  deras  yttre  kant,  ifrån  skuldran 

ända  ut  i  yttersta  spetsen  af  cuneus,  löper  en  an- 
senlig, hvit  rand. 

Miris  ruficornis  Fall.  I  ymnighet  bland  gräset 
bredvid  Olle  Haus  flygsandsberg  på  Fährö 
d.  16  Juli,  på  samma  siäWe  dev  Del phax 
albosignata  träffades. 

  erraticus  Fäll.   På  åkerrenar  vid  Fardhem, 

Garde  och  Wisby  samt  på  buskar  i  Beiga 
skogsängar,  Juni,  Juh,  iiugusti,  sparsamt. 

  la^vigatus  Fall.    Högst  allmän  på  Umbella- 
ter  samt  på  Achillea  Millefolium  vid 
Fardhem  d.  28  Juni,  vid  Rohne,  Garde 

och  Hörsne  d.  2 — 10  Juli,  vid  Stenstuga 

och  vid  Wisby  d.  25 — 27  Juli,  i  Berga 
skogsängar  d.  6  Augusti. 
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Miris  calcaratus  Fall.  Bland  gräset  i  Ledebro  myr 
d.  24  Juii,  i  Berga  park  och  skogsängar 
d.  3  Augusti. 

Famil.  Anthocoridas nob. 

Halocoris  tenellus  Zett.  Fii.  Ins.  Lappon.  1.  475:  3. 
Ett  exemplar  i  Rohne  myr  d.  2  Juli. 

Anthocoris   minutus  Lin.   Vid  Burgs,  Garde  och 

Guthe  d.  2 — 10  Juli  på  ormbunkar. 

 Lucorum  Fall.  Bland  gräset  vid  Olle  Hau, 
sparsamt. 

 nemoralis   Fall.    Vid  Älskog  och  Guthe 
bland  gräs  och  på  låga  buskar  i  ängarne 

sparsamt. 
  Nemorum  Fall.  På  umbellater  och  bu- 

skar vid  Garde  d.  3  Juli,  vid  Wisby 

d.  27  Juli,  samt  i  Berga  park  och  skogs- 
ängar d.  3 — 7  Augusti. 

Famil.  Geocoridae  nob. 

Geocoris  grylloides  Lin.  Ett  exemplar  i  Rohne 

myr  d.  2  Juli. 

Famil.  Lygaeidae  Wesw. 

Heterogaster  Urticae  Schill.  En  hona  träffades  på 
Gottland  i  Juli  månad;  (ställe  och  tid 
kan  jag  icke  numera  erinra  mig). 

Plociomerus  sylvestris  Lin.  På  sänka  ängar  ibland 

gräset  vid  Broa  och  Nors  byar  på  Fåhrö 
d.  12—17  Juli  allmän. 

Utom  Halocoris  och  Anthocoris  hörer  ock  till  denna 

familj  ett  3:dje  ganska  distinct  slägte,  nemligen  Xy~ 
locoris  DuF.  med  4  Svenska  arter:  X.  nigrellus  Zett., 
X.  domesticus  Saiilb. ,  X.  cursitans  Fall.,  och  X.  pul- 
chellus  Zett. 
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Rhyparochromus  ferrugineus  Lin.  På  tall-  och 
granbuskar  i  Juli  månad,  här  och  der  på 
Gottland. 

  rusticus  Fall.  På  ormbunkar  i  en  skogs- 
hage vid  Ledebro  d.  24  Juli. 

  Chiragra  Fabr.  Bland  gräset  utmed  lands- 
vägsrenar  på   Gottland  i  Juli,  sällsynt. 

  Pini  Lin.    På  tallbuskar  på  Olle  Hau  d. 
17  Juli. 

Rhyparochromus  marginatus  nob.:  mediocris  H  lin. 

decimal,  long. ,  ovalis,  depressus,  supra  grisens 

nigro-punctatus;  fronte  antennisque  setulosis;  sub- 
tus  niger,  marginibus  segmenlorum  pectoralium 

albidis;  pedibus  brunneo-testaceis;  ventre  anum 
versus  ferruginoso;  hemelytrorum  membrana  api- 
cali  rarius  tota  alba,  immaculata,  plerumque  al- 
bo-hyalina,  venis  fuscis,  umbris  nonnullis  fumeis 

albo-punctulatis;  pronoto  trapeziformi,  per  lineo- 
lam  subtiliter  impressam  in  duas  areas  diviso, 
marginibus  lateralibus  amplis,  oblique  rectis.  c^?. 

Denna  art  upptäcktes  för  30  år  sedan  af  Pro- 
fessor   Zetterstedt   på   hafsstranden    vid  Kiviks 

Esperöd  i  Skåne  omkring  midsommarstiden;  seder- 
mera har  den  både  af  Professor  Zetterstedt  och 

mig   blifvit   återfunnen  på  stränderna  af  Silfäkra 

sjö   samt   i   Fogeiså ng,   i  Juni  njänad.    I  Lunds 
Museum  förvaras  3  exemplar,  som  för  många  år 

tillbaka   blifvit  fångade   på  Gottland,  enligt  den 
anteckning,  som  derom  ännu  qvarstår  i  framlidne 
Landskamrer  Ljunghs  samling. 

Liknar  i  de  flesta  afseenden  Ryparochromus 

(Lygaeus)  pilifrons  (Zett.  Act.  Holm.  1819.  71.; 

men  skiljes  lä  It  derigenom,  att  1)  kroppen  är  kor- 
tare och  icke  alldeles  så  bred  (som  hos  R.  pili- 

frons),  2)  p  ronotum  är  icke  q  v  ad  ra  ti  sk  (såsom  hos 

R.   pilifrons),   utan   tydligt   trapezformig;  på  dess 
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yta  finnes  en  fin  intrj/ckt  tvärlinia  som  delar  pio- 
nolmn  i  2  areer,  denna  liaia  är  alltid  tydlig  hos 
$  men  ofta  otydlig  hos  ̂ ;  3)  pronoti  breda  och 
tunna  sidokanter  äro  icke  kullrigt  bågböjda  (såsom 
hos  R.  pilifrons),  utan  sned  t  raka,  och  i  deras  midt 

förmärkes  vid  noggrannt  betraktande  en  liten,  yt- 
terst svag  eller  lindrig  urringning;  sidokanterna 

äro  dessutom  något  uppvikne,  (h vilket  förhållande 
alldeles  icke  äger  rum  hos  R.  pilifrons). 

Kroppen  medelmåttig,  1|  declmal-linia  lång, 
oval  och  kullrigt  platt;  på  öfre  sidan  grågul  och 
mycket  tätt  svart  och  brunt  punkterad.  Hufvudet 

plattkullrigt,  irreguliert  trian^elformigt,  vid  ansig- 
tets  sidor  och  på  ändan  af  clypeus  glest  besatt 
med  små  bruna  borst;  nätögonen  medelmåttiga, 

utstående,  äggrundt  klotformiga,  mörkbruna;  punkt- 
ögonen 2,  mycket  sn)å,  gulbruna,  sitta  nära  intill 

bakkanten  litet  framför  nätögonens  bakre  hörn; 
vid  h vardera  sidan  af  ansigtet,  framför,  eller  om 

man  så  vill,  nedanför,  hvardera  nätögat  ligger  ett 
plattkullrigt  ciikelformigt  utskott,  som  i  ändan  är 

tvärt  a  fs  k  uret;  uti  afskärningen  finnes  en  liten  ur- 
hålkning,  i  hvilken  antennernas  rot  är  fästad.  An- 

tennerna korta,  knappast  längre  än  hufvudets  och 

pronoti  sammanräknade  längd,  glest  besatte  med 

små  bruna  borst,  till  färgen  lergula  eller  brun- 
gula med  brun  spets;  l:sta  leden  tjockast,  omvändt 

koniskt-cylindrisk,  2:dra  och  3:dje  lederna  smala, 
cylindriska,  2:dra  leden  betydligt  längre  än  den 
l:sta,  men  obetydligt  längre  än  den  3:dje,  den 
nyssnämnda  och  den  4:de  eller  terrainalleden  äro 
sinsemellan  i  det  närmaste  lika  stora,  men  termi- 

nalleden är  tjockare  och  elliptisk;  clypeus  jemn- 
smal  med  trubbig  ända,  på  hvar  sida  begränsad 

^af  en  parallel,  djupt  intryckt  längdlinia;  sugröret 
cylindriskt,  mot  ändan  smalare  och  tillspetsadt^ 
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läcker  hos  knappt  bakom  franihöfterna,  men 
hos  ?  till  raellanhöfterua  eiler  till  och  med  bakom 

dem,  det  är  något  tjockare  än  2:(  lra  antenn  leden 

samt  rödbrunt.  Pronotum  trapezlik,  framtill  nå- 
got smalare  än  baktill,  framkanten  egentligen  tvär- 

skuren, men  den  derintill  stötande  framändan  al 

b  vardera  sidokanten  är,  för  ögonens  kullrighets 
skull,  transverselt  bågformigt  urringad;  bakkanten 

i  högsta  grad  lindrigt  urringadt  tvärskuren  med 
afrundade  bakbörn;  sidokanterna  bilda  2:ne  tunna, 

temligen  breda,  platta,  halfgenomskinliga,  något 
nppvikna  bräddar,  som  äro  snedt  raka  och  midt 

i  yttre  kanten  högst  svagt  inbugtade  eller  inböjde- 

inom  bräddarne  är  pronoti  3'ta  måttligt  kuUiig, 
samt  genom  en  fin,  intryckt  tvärlinia,  (som  alltid 
är  tydlig  hos  delad  i  2  areer;  den  främre  är 
längst  och  kullrigare;  den  bakre  arean  är  mindre 
kullrig  eller  nästan  platt,  men  betydligt  kortare 

och  bredare;  skuteilen  obetydligt  kortare „än  pro- 
notum, rätvinkligt  triangelformig  med  en  svag  in- 

tryckning  i  midten,  samt  en  oansenlig  något  upp- 
höjd medianlinia  på  spetsända d.  Bröstet  ganska 

hvälfdt,  matt,  svart  och  tätt  punkteradt ;  frambrö- 
stets  fram-  och  bak-kanter,  samt  mellan-  och  bak- 

bröstets bak-kanter,  an  I  ineden  o  råkula  eller  hvitak- 
tiga,  samt  mer  och  mindre  beströdda  med  bruna 

punkter;  höflgroparnes  kanter  gulaktiga  eller  hvit- 
ak tiga;  fötterna  gulbruna,  låren  mer  och  mindre 

tydligt  brunprickiga,  tibierna  gltst  beväpnade  med 
små  taggborst,  tibiernas  och  tarseines  yttersta 
ändar  mörkbruna;  alla  låren  spolformiga;  baklåren 

smala,  långa  och  något  böjda;  mellanlåren  smala, 

men  kortare;  framlåren  lika  långa  som  mellanlå- 
ren, men  m  veke  t  förtjockade  och  på  undre  sidan 

väpnade  med  en  rad  små,  fina,  b  vassa  taggar. 
Abdomen  äggfonnig  med  tvär  bas,  ryggen  insänkt 
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med  uppstående  sidokanter,  buken  kullrig;  hela 
ytan  af  abdomen  är  punkterad  och  becksvart,  men 
buken  framför  anus  är  å  Ömse  sidor  rödbrun; 

bakkanterna  af  de  2  eller  3  Yentralsegmenterna, 
som  ligga  närmast  analfjället,  äro  hos  stundom 

hvitaktiga.  Täckvingarne  räcka  i  hvilan  högst  obe- 
tydligt utöfver  anus;  corium  grågult  eller  lergult, 

tätt  och  fint  brunt-  eller  svart-punkteradt,  med 
alternerande  små  mörkbruna  och  hvitaktiga  fläc- 

kar på  kostalkanten  samt  2 — 3  smala,  korta  och 
mörka  längdstrimmor  i  disken;  apikalmembranen 
varierar  på  två  sätt:  hos  somliga  vattenklar  med 
mörka  ådror  och  några  få  sotskuggor  emellan  de 
mellersta  ådrorna,  hos  de  flesta  vattenklar  med 

mörka  ådror  och  en  sotskugga  långs  igenom  hvarje 

fält,  samt  i  hvarje  skugga  3 — 6  hvita,  vattenklara, 
cirkelrunda  små  prickar. 

Stenogaster  fusco-venosus  nob.:  mediocris  aut  sub- 
parvus,  1  lin.  decimal,  long.,  capite  thoraceque 

pubescens  &  confertim  subscabro-punctulatus, 
piceus;  antennarum  articulo  2:o,  femoribus  basi 

&  apice,  tibiis  apice  tärsisque  luteis;  tibiis,  limbo 

scutelli  hemelytrisque  griseo-albis,  venis  robu- 
stis,  elevatis,  brunneis.  ?. 

Upptäcktes   på   Gottland    1816  af  Professor 
.  Zetterstedt. 

Liknar  mycket  Stenogaster  (Lygseus)  modestus 

Fall.  (Hem.  Svec.  anno  1829,  pag.  57:  14  =  Ste- 
nogaster Falleni  Sahlb.  Monogr.  Geocor.  Fenn.  1848, 

pag.  69:  1.),  men  skiljes  lätt  genom  följande  om- 
ständigheter: 1)  St.  modestus  är  större,  dess  kropp 

och  fötter  äro  antingen  bruna  eller  rödbruna,  huf- 
vud  och  pronotum  äro  glatta  (icke  håriga J,  samt 

icke  så  tätt,  men  något  gröfre  punkterade,  prono- 
tum  är  jemförelsevis   bredare   och  kortare  samt 
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mera  platt,  endast  basen  af  täckvingarne  och  af 
apikalmembranen  är  gråhvil;  2)  hos  Stenogasfer 

fusco-venosus  deremot  är  kroppen  något  litet  koi- 
tare  och  svartbrun  eller  becksvart;  andra  antenn- 

leden, låren  vid  basen  och  spetsen,  tibiernas  yt- 
tersta ändar  och  taiserne  äro  ockragula;  hufvud 

och  pronotum  äro  grå h vitt  fjunisa  samt  tätt  och 
nästan  skarpt  finpunkterade,  pronotum  är  smalare 
och  mer  cylindrisk  samt  ser  till  följe  deraf  längre  ut; 
tibierna  och  skutellens  bräm  samt  täckvingarne  äro 
gråhvita,  de  sednare  med  fasta  upphöjda  bruna  ådror. 

Vid  artbeskrifningen  om  Stenogaster  fusco-ve- 
nosus torde  äfven  följande  böra  tilläggas:  hufvudet 

nästan  triangulärt-äggformigt,  gråfjunigt  och  beck- 
svart med  trubbig  spetsända  och  plattkullrig,  tätt 

samt  nästan  skarpt  punktuleiad  vta;  nätögonen 

små,  klotformiga,  utstående  och  mörkbruna;  punkt- 
ögonen medelmåttiga,  svarta,  sitta  nära  invid  bak- 
kanten; antennerna  medelmåttiga,  längre  än  huf- 

vudet  och  pronotum  sammantagne,  svartbruna,  2:dra 
leden  antingen  ockragul  eller  rödgul  och  på  båda 
ändar  mörkbrun;  l:sta  leden  tjockast  omvändt 

koniskt-cylindrisk  och  ungefär  lika  lång  som  3:dje 
leden,  2:dra  och  4:de  lederna  äro  längst  men  sins 
emellan  lika  stora,  4:de  leden  är  spolformig  med 
trubbig  ända  samt  tjockare  än  de  2  föregående, 

2:dra  leden  cj/ lind  risk,  3:rlje  leden  koniskt-cvlin- 
drisk;  antennerna  äro  fastade  vid  hufvudets  undie 

sida,  innanför  spetsen  af  det  på  hvar  sida  befint- 
liga lilla  vinkelformiga  utskottet;  sugröret  brunt, 

cylindriskt,  tillspetsadt  och  glänsande,  af  samma 
tjocklek  som  2:dra  antennleden,  räcker  ända  till 
bakhöfterna  och  h vilar  i  en  fin  kanal,  som  emel- 

lan höfterna  är  intryckt  på  sternum.  Prothorax 

är  trapezlikt-cylindrisk,  således  smalare  framtill 

än  baktill,  samt  kuUrigare  på  bröstet  än  på  ryg- 
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gen,  för  öfrigt  becksvart  eller  ock  svarlbrun,  grå- 
hårig  och  tätt  samt  nästan  skarpt  punktulerad ; 
pronotum  har  2  intryckta  tvärlinier:  den  l:sta 
vid  framkanten,  den  andra  på  nridlen,  emellan 
dessa  båda  impressioner  ligger  en  smal,  Iransversel 

kulli  ighet,  bak  kanten  är  merendels  gulbrun,  fram- 
kanten har  ock  hos  vissa  exemplar  samma  färg; 

skuteilen  mycket  stor,  lika  lång  som  pronotum, 

rätvinkligt  triangel  form  ig  med  fint  uppvikna  sido- 
kanter samt  kullrigt  platt  och  glest  punkterad 

yta;  från  skutelleos  spets  löper  en  fin,  upphöjd 

medianlinia  till  disken,  der  hon  delar  sig  gafFel- 

formigt  i  2  grenar,  som  gå  en  till  h vardera  ba- 
salhörnet,  i  denna  tjuga  ligger  en  tresidig  svart 

basaifläck,  hela  den  öfriga  ytan  är  gråbvit.  Täck- 
vingarne,  och  den  tem ligen  stora,  nästan  balfcir- 
kelformiga,  fasta  apikal-membranen,  gråbvita  eller 
gulbvita  med  fasta,  upphöjda,  brunaktiga  ådror, 
samt  emellan  dessa,  i  fälten,  några  små  bruna 

punkter,  hvilka  på  corium  äro  uppböjda ;  membra- 
nen är  genomskinlig,  men  corium  är  blott  half- 

genomskinligt  och  dess  costalkant  är  fint  uppviken. 

Höftgroparnes  spetskanter  hvitaktiga;  låren  beck- 

svarta,  spolformiga,  på  bägge  ändar  brungula,  höf- 
ternas spetsar  hafva  samma  färg;  framlåren  tjoc- 

kare än  de  öfriga,  samt  på  undre  sidan  nära  spet- 
sen väpnade  med  några  små,  fina,  b  vassa  taggar; 

höftlederna  och  tarserne  ockragula,  tibierna  på  ba- 
sen och  spetsen  ockragula,  men  för  öfrigt  alldeles 

hvita,  tarsernes  yttersta  spetsar  bruna.  Abdomen 
becksvart,  ytterst  fint  chagrinerad,  de  3  eller  4 
sista  segmenternas  spetskanter  antingen  grågula 
eller  gulbruna. 

Lygseus  Thymi  Wollf.  Allmän  på  Backtimjan  vid 
Rohne,  Westerby,  Wisby,  Broa  och  Olle 
Hau  i  Juli. 
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Lygaeus  equestris  Lin.  Bland  allmänna  insekter, 

som  uppehålla  sig  på  Asclepias,  sannolikt 
den  allmännaste;  åtminstone  såg  jag  den 

i  stor  ymnighet  vid  alla  af  mig  på  Gott- 
land  undersökta  stationer;  var  äfven  tal- 

rik  i  Galmare  Län  på  samma  växt-art. 

Fa  mil.  Pjrrhocoridae  nob. 

Pjrrhocoris  apterus  Lin.   Bland  kalkflisorna,  på  så- 
dana ställen  der  Asclepias  växer,  träffas 

denna  art  här  och  der  på  Gottland. 

Fa  mil.  Alydidae  nob. 
Chorosoma   miriforme  Fall.   På  blommor  utmed 

åkerrenar  vid  Broa,  i  Hörsne  ängar,  vid 
kanterna  af  Ledebro  myr  samt  i  Berga 

skogsängar,  Juli— Augusti,  temligen  talrikt. 
Fa  mil.  Goreidae  Westw. 

Cymus  claviculus  Fall.   Allmän  på  blommor  och 
bland  gräset   i  ängarne  vid  Broa  och  i 
Ledebro   myr  samt  i  Berga  skogsängar. 

Rhopalus  maculatus  Sch.    Ett  exemplar  i  en  skogs- 
äng vid  Berga  d.  6  Augusti. 

  capitatus  Fall.  1  På  Achillea  millefol.  i  Ber- 

  crassicornis  Lin.J    ga  park  d.  3 — 5  Aug. 
Merocoris  hirticornis  Fabr.  Ett  exemplar  vid  Sanda 

d.  25  Juni. 

Goreus  marginatus  Fall.   På  buskar  i  Berga  skogs- 
ängar d.  6  Augusti. 

  quadratus  Fabr.    Pä  blommor  utmed  åker- 
renar vid  Sanda  d.  26  Juni. 

Famil.  Pachylidas  nob. 

Nabis  ferus  Lin.   På  blommor  vid  Älskog  d.  3  Juli 

samt  i  Berga  skogsängar  d.  6  Augusti. 

NaUs  fuminervis   nob.:    elongatus,    angustus,  pu- 
bescens, 2i  lin.  decimal,  long.,  griseo-testaceus; 

vertice 
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vertice  ihoracisque  dorso  linea  media  na  coiiti- 
nua  nigra;  pronoto  cicatriculis  traiisversis,  subti- 

libus,  sub-hierogljphicis,  fuscis;  aiitennis  rostro 
pedibusque  testaceis,  femoiibus  iiigro-punctatis; 
abdomine  nig  ro,  loiigitudinaliler  flavo-,  pallido- 
rufoque  lineato,  hemeljtris  anum  vix  aut  parum 

excedentibus,  griseo-testaceis,  corio  punctis  1 — 3 
fuscis,  membrana  apicali  parva,  parum  venosa, 
albida  aat  soidida,  venis  5  —  6  robustis,  fumeo- 

adumbratis.  c/^?. 
Allmän  på  blon^mor  och  bland  gräset  i  Berga 

skogsängar  och  i  Rudalund  d.  5 — 7  Augusti.  Vid 
Wisby  fångades  ett  exemplar  d.  27  Juli, 

Snarlik  Nabis  ferus,  men  den  sistnämnde  (No 
ferus)  har  längre  täck  vingar,  h  vilkas  corium  är 

beströdt  med  en  mängd  små  mörka  prickar  j  apikal- 
membranen  är  stor  och  mjölkhvit  med  ett  stort 
antal  ådror,  o.  s.  v. 

Kroppen  (hos  Nabis  fuminervis)  är  långsträckt, 
smärt,  eliiptisk  och  grågul  eller  gulgrå  samt  fint 

och  kort  gråfjunig,  till  det  mesta  matt  (utan  glans). 

Hufvudet  medelmåttigt,  elliptiskt-cylindriskt  med 
2  stora,  mörkbruna,  klotformiga,  utstående  nätögon, 

ett  midtpå  h vardera  sidan,  så  att  bakom  nätögo- 
nen deraf  uppkommit  en  slags  hals,  ofvanpå  h vil- 
ken 2  punktögon  hafva  sin  plats  litet  framför 

bakkanten;  från  denna  löper  en  ansenlig,  svart 
media nrand  till  clypeus,  på  ömse  sidor  om  denna 

rand  en  fin  och  sned  intryckt  linia;  clypeus  köl- 
formig  med  djupt  intryckt  sutur  rundtomkring; 

sugröret  långt,  bågformigt,  ungefär  af  samma  tjock- 
lek som  baktibia,  dess  bruna  spets  h vilar  ofta  i 

en  urhålkning  framför  mellanhöf terna.  Prono- 
tum  koniskt-cy lindrisk,  framtill  smalare  än  bak-^ 
till,  ̂   längre  än  hufvudet,  genom  2:ne  fina,  något 

v,  A.  Handl.  1850.  1^ 
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bugtiga,  intryckta  tvarlinier  delad  i  3  areer;  den 

främsta  utgör  den  egen  I  liga,  lemligen  breda  fram- 
kanten, som  bar  en  svart  med ianfläck,  den  2:dra 

eller  mellersta  är  kullrigare  ocb  nästan  qvadratisk 
med  en  bred,  svart  medianrand,  från  b  vilken  å 

ömse  sidor  ulgå  på  tvären  2-3  s-formiga,  svartbruna, 
fina,  intryckta  linier,  bvarigenom  bela  teckningen 

får  ett  bieroglyfiskt  utseende;  den  3:die,  eller  ba- 
kersta  arean,  är  bredast  ocb  mera  platt,  med  5 

otydliga,  mörkbruna,  långsränder,  som  bos  åtskilHga 
individer  äro  mer  eller  mindre  utplånade;  både 
fram-  ocb  bak-kanterna  äro  tvära.  Skutelien  me- 

delmåttig, triangelformigt  tillspetsad  ocb  af  balfva 

pronoti  längd,  svart  med  en  grågul  fläck  vid  bvar- 
dera  sidan.  Täckvingarne  lancettformigt-elliptiska, 
räcka  bögst  obetydligt  utöfver  analspetsen;  corium 

är  antingen  grågult  eller  lergult,  med  2 — 3  svart- 
bruna punkter  på  den  mellersta  långsådran  samt 

en  fin,  sotig  strimma  eller  skugga  långs  åt  ådror- 
na; bos  somliga  saknas  dessa  skuggor,  så  att  co- 

rium, med  undantag  af  de  svartaktiga  prickarne, 

är  alldeles  enfärgadt;  apikalmembranen  är  medel- 
måttig, men  i  jemförelse  med  Xabis  feri  är  den  kort, 

smutsigt  gråbvit  med  5  —  6  grofva,  sotiga  ådror, 
b  vilkas  svarta  färg  å  ömse  sidor  liksom  \itflutit 

ocb  derigenom  bildat  en  fin  skugga  långs  åt  bvarje 
ådra.  Bröstet  svart  med  en  gulaktig  långsrand  på 

bvarje  sida  öfver  böfterna;  böftgroparnes  kanter  bvit- 
aktiga.  Fötterna  lergula  med  brunprickiga  lår, 
tibiernas  ocb  tarsledeinas  ändar  bruna;  för  öfri^t 
äro  både  fötterne  ocb  bröstet  alldeles  lika  coii- 

strueracle  som  bos  Xahis  ferus.  Abdominalryggen 
är  insjunken,  s vartaktig  eller  brunaktig  med  tunna, 
gulbvita,  balfgenomskinliga  sidokanter,  innanför 

hvardera  sidokanten  ocb  parallelt  med  samma,  lig- 
ger vanligtvis  en  röd  strimma;  buken  kuUrig  ocb 
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svarta  kli  5  med  en  röd  )An£[srand  vid  Ii  vardera  si- 

dan  samt  en  bred  långsraiid  på  hvar  sida  om  den 
smala  svarta  media nslrim man.  Antennerna  träd- 

form i  i:a,  smala  och  fina,  ungefar  så  långa  som  | 
af  hela  kroppslängden. 

Nahis  dorsatus  nob. :  elongMlus,  2^  lin.  decimal,  lon- 

gus,  pubesceiis,  griseo-testaceus;  vertice  &  pro- 
nolo  signaturis  &  cicatriculis  normalibns  fuscis; 

autennis,  rostro  pedibusque  lestaceis,  lemoribns 

fusco-punctatis;  abdomine  nigro,  marginibus  hi- 
teralibus  vittaque  ventrali  mediana  pallidis;  he- 
meljtris  brevibus,  dorsum  abdominis  tanlum- 

modo  ̂   tegeniibus,  membrana  apicali  parva,  pa- 
rum  venosa,  basi  sordida,  limbo  lacLeo.  c^?. 

En  hanne  fångades  vid  Ledebro  (Gottl.)  d. 
24  Juli,  och  en  hona  i  Rudalund  d.  7  Augusti. 

Liknar  mycket  föregående  (eller  Nahis  fumi- 
pennis),  men  skiljes  genast  genum  sina  korta  täck- 
vingar,  h  vilka,  ehuru  de  blott  betäcka  den  fot  sia 

tredjedelen  af  abdoniiiialryggen,  dock  äro  fullstän- 
diga, emedan  deras  lilla  apikalmembran  är  försedd 

med  4  tydliga  grofva  ådror. 

Nabis  limhatus  nob. :  elongatus,  angustus,  3  lin.  de- 
cimal, longus,  pubescens,  testaceus;  antennis,  ro- 

stro pedibusque  concoloribus;  femoribus  nigro- 
fusco  punctatis;  vertice  &  pronoto  signaluris  & 
cicatriculis  normalibns;  abdomine  supra  lineis  2 

ventreque  totidem  longitudinalibus,  tuscis;  he- 
melytris  brevibus,  ̂   abdominis  tegeniibus,  apice 

rotundato-obtusis,  membrana  apicali  fere  nu  Ila, 
tantummodo  marginem  minutunj,  venis  carentem, 

efficiente.  d"^. 

Pa  blommor  i  Ber^ja  sko^sän^ar  och  i  Ruda- 

lund  d.  6,  7  Augusti,  2  exemplar. 
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Liknar  mycket  Nahis  clorsatus,  men  skiljes  ge- 
nom följande  (hos  Nabis  limhatus  förekomman- 

de) olikheter:  1)  hela  abdomen  är  grågul,  med 
undantag  af  2  brunaktiga  långsränder  på  ryggen, 
samt  en  fin,  brunaktig  långsrancl  på  buken  invid 
hvardera  sidokanten,  men  hos  ?  äro  dorsairänderna 

sammanflutne  till  en  enda  bred  rnedianrand;  långs- 
igenom  midten  af  honans  sidokanter  löper  en  bug- 

tig och  smal  blodröd  strimma;  2)  täckvingarne 
äro  ovanligt  korta,  i  ändarne  afrundade,  betäcka 

blott  sjelfva  basen  af  abdominal-ryggen,  sakna  full- 
ständig apikalmembran  och  hafva  i  dess  ställe  vid 

det  inre  spetshörnet  en  mycket  lilen  halfcirkel- 
formig,  hinnaktig  flik  utan  åilror. 

Nahis  lineatus  nob. :  elongatus,  sublinearis,  4  lin.  de- 
cimal, longus,  pubescens,  luteus;  antennis,  rostro 

pedibusque  concoloribus;  femoribus  fusco-punc- 
tatis;  vertice  &  pronoto  signaturis  &  cicatricu- 
lis  normalibus  brunneis;  abdomine  elongato,  sub- 
lineari,  dorso  lineis  lonsfitudinalibus  luteis  &  ni- 

gris  alternantibus,  ano  subacuLangulo;  hemelytris 
brevibus,  tantumraodo  basin  abdominis  tegentibus, 

apice  rotundato-truncatis,  merabrana  nulla. 

Ett  enda  exemplar  funnet  på  Gottland  1819 
af  Professor  Zetterstedt. 

I  anseende  till  kroppsställning  och  kropps- 
byggnad lik  föregående  arter,  tnen  afviker  ifrån 

dem  ganska  betydligt  genom  följande:  1)  kroppen 

är  mycket  längre;  2)  abdomen  är  längre  än  huf- 
vud  och  thorax  sammantagne,  ocli  nästan  jembred, 

(då  den  deremot  hos  de  andra  arternas  honor  all- 
tid är  bredare  på  midten),  anus  bildar  nästan  en 

spetsig  vinkel;  abdominalryggen  har  inojn  brämet 
3  svarta  samt  4  gula,  smala,  parallela  långsränder, 
som   alternera    med    h varandra;   3)  på  kroppens 
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h vardera  sida  finnes  en  oafbruten  inörkbrun  långs- 

rand  som,  begynnande  vid  pronoti  framkant,  lö- 
per öfver  böftgroparne  på  sternum  och  sedan  fort- 

sättes  på  buken,  tätt  invid  sidokanten,  ända  till 
anus;  4)  täckvingarne  äro  åtminstone  5  gånger 
kortare  än  abdomen  och  betäcka  endast  abdomi- 

nalryggens  basalkant,  för  Öfrigt  brungula  med  lju- 
sare upphöjda  ådror  samt  i  ändarne  rundadt  tvär- 

skurne,  men  sakna  helt  och  hållet  apikal-membran. 
Farnil.  Cimicidae  Fall.  p. 

Cjdnus   Morio  Fabr.   På  Anchusa  ofRcinalis  vid 
Fardhems  Kyrkogård  d.  28  Juni. 

Sciocoiis  umbrinus  Fall.  På  torra  backar  under  för- 

torkade Lichener  vid  Westerby  d.  5  Juli. 
iElia  acuminata  Lin.   Bland  gräs  i  skogshagarne  vid 

Kinnare  (på  Gottland)  d.  2  Augusti. 
Eurydema  oleracea  Lin.   På  buskar  vid  Sanda  d. 

26  Juni  och  i  Berga  skogsängar  d.  5  Aug. 
^.  .    .       -    TT,       rPå  buskar  och  blommor  i 
Cunex  nis^ncornrs  tabr.!  ^  \  n 

^  .        T  <     bereda  sko^sanear  d.  0 
—         prasuius  Lin.      i  .       "  .  ̂  
*  I    — o  Augusti. 

Famil.  Acanthosomidos  nob. 

Acanlhosoma  grisea  Lin.  (  =  Cimex  agathinus  (Sc  in- 
terstinctus  Fabr.).  På  björkbuskar  i  Berga 
skogsängar  d.  5  Augusti,  talrikt. 

'          haematodes  Schiller.   Ett  exemplar  på  en 
albuske  i  Berga  park  d.  3  Augusti. 

Famil.  Scutelleridse  Westv^.  p. 

Tetyra  maura  Lin.   2  exemplar  fångades  på  Gott- 
land i  Juli. 

Graphosoma  nigrolineata  Lin.  På  blommor  vid 
Berga  och  Ålem  i  Calmare  Län  i  Juli 

och  Augusti,  sällsynt.  Pastor  Frigelius 
hade  lyckats  fånga  en  mängd  exemplar 
af  denna  art. 

-ii5-©-:ss- 



INNE  H  A  L  L. 

Dannemora  Jernmalmsfält  i  Upsala  lan,  till 

dess  geognosliska  heskajfenhet  skildradt; 

ett  försök  af  Axel  Erdmat???  (Tab.  I — XVF  sid.  J. 

Några  ord  om  byggnaden  af  f?'ämre  extremi- 
teten hos  slägtet  Vespertilio;  af  C.  F. 

Naumann  (Tab.  XVII  och  XVIII)  .    .    .    .  139. 

Anteckningar  öfver  Insekter,  som.  hJifvU  obser- 
verade på  Gattland  och  i  en  del  af  Cal- 

mare  Län,  under  sommaren  iSoO:  af 
A.  G.  Daqlbom   .    »  Jd5. 

Härtill  Tab.  I  — XMIT. 



FÖRTECKNING 

på  Författarne  till  de  i  förra  afdelningen  af 

1850   års  Handlingar  införda  afhandlingar. 

Dahlbom,  A.  G.:  Anteckningar  öfver  Insekter,  som 
blifvit  observerade  på  Gottland  och  i  en  del 
af  Galmare  Län,  under  sommaren  1850.    .  sid.  155. 

Erdmann,  Axel:  Dannemora  Jernmalmsfält  i  Up- 
sala  Län,  till  dess  geognostiska  beskaffenhet 
skildradt  »  1. 

Naumann,  g.  F.:   Några   ord   om  byggnaden  af 
främre  extremiteten  hos  slägtet  Vespertilio    »  139. 



Tryckfel: 

Sid.  27  rad.  9  uppifrån  står:  rent         läs:  ren 
»    57    »    8  nedifrån     »     Malmfältet   »  Mellanfältet 

»    62   »  18  uppifrån    »     dagklyftan   »  dagklyften 
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VETINSKAPS-iKADElIENS 

HANDLINGAR, 

FÖR  ÅR  1850. 





Bidrag  till  Norra   Rysslands  och  Norriges 

fauna,  samlade  under  en  vetenskaplig  resa  i 

dessa  länder  1848; 

AF 

WILH.  LILJEBORG. 

(Härtill  Tab.  XIX  och  XX.) 

Inlemnad  d.  11  December  1850. 

K.  V.  Å,  Bandi  1850,  IL 16 
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Till  kännedomen  af  de  faunisliska  förliållanderne 

inom  dessa  nordliga  Irakter  hafva  väl  redan  åt- 

skilliga  bidrag')   blifvil  lemnade,  som  för  veten- 

^)  Dessa   bidrag,  utom  de  entomologiska,  äro  hufvud- 
sakligen  följande: 

Pvasch:   Foitegnelse   og  Bemetkninger  over  de  i 
Norge    forekommende   Fugie;  Nyt   Magaziri  for  Na- 
tur-Widenskaberne,   1838,   p.   356.    Härtill  Supple- 

ment; Nyt   Magaz.   etc.  1845,  p.  168.  —  Sghradkr: 
Vögel   im    hohen    skandina vischen  Norden  im  Jahre 
1841    gesatnmelt  von  Leopold  Schrader;  Isis  1842,  p. 
616.  —  H.  Rathke:   Beilräge  zur  Fauna  Norwegens; 
Novorum  Actorum  Acad.  Gaes.  Leop.  vol.  20,  1843, 
p.  1.  —  A.  Th.  von  Middendorff:   Bericht   iiber  die 
Ornitliol.  Ergebnisse  der  naturhistor.  Reise  in  Lapp- 

land waehrend  des  Sommers  1840;  Beiträge  Z.  Kenntn. 
d.  Russ.  Reiches,   Bd.  XI.  —  J.  H.  Blasius:  Reise  in 
Europ.   Russland;  Braunschweig  1844.  —  A.  Malm: 
Ornithologiska  bidrag  till  Skandinavisk  Fauna,  sam- 

lade i  det  nordligaste  Skandinavien  från  d.  24  Janu- 
ari 1841   till  d.  26  Juli  1842;  Naturhist.  Tidskrift 

af  H.  Kröyer,  5:te  bd.  1844—45,  p.  180.  —  M.  v. 
DiiBEN  och  J.  Koren:  Öfversigt  af  Skandinaviens  Echi- 
nodermer;   Kongl.  Vetenskaps  Akademiens  Handlin- 

gar 1846,  p.  229.  —  S.  Loven:  Index  Molluscorum 
litora  Scandinaviae  habitantium;  Öfversigt  af  K.  Ve- 

tenskaps   Akademiens    Förhandlingar   1846,    p.  135 
&.  183.  —  M.  v.  Wright:  Helsingfors-traktens  fogel- 
fauna;  Finska  Vetenskaps-Societetens  Handlingar  1847, 

p.  33.    Härtill  torde  böra  läggas  ''Monografisk  Frem- 
stilling   af  Sloegten    Hippolyte's   Nordiske  arter  ved 
H.  Kröyer,   Kjöbenhavn    1842,   samt   fiere  spridda 
karcinologiska  bidrag   af  samma   författare  uti  den 
af  honom  iitgifne  Naturh.  Tidskrift;  —  och  Beiträge 
zu  einer  Malacozoologia  Rossica,  I,  II,  III;  Memoires 

de  TAcad.   Imp.  des   Sc.  de  S:t  Pe'tersb.,  Se.  Nat. 
Tom.  VI.  1849,  von  A.  Th.  v.  Middendorff. 
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sknpen  medfört  vigtiga  resuUater,  och  hvarigenom 
isynnerhet  vissa  delar  af  vår  Skandinaviska  fauna, 
äfven  för  dess  mest  nordlio:a  zon,  till  det  väsendt- 

ligaste  blifvit  utredd;  men  oakladt  de  framsteg, 
som  vetenskapen  således  i  detta  afseende  gjort, 
svnes  dock  ännu  mvcket  återstå  att  vidröra,  in- 

nan  ett  lika  ljus  hunnit  spridas  öfver  dessa  trak- 
ters fauna,  som  det,  som  redan  h vilar  öfver  den 

för  en  svdlis^n^e  zon.  Öfvert vsfelsen  om  detta  för- 
hållande,  och  den  dermed  förenade  önskan  och 

hopp,  att  kunna  rikta  den  zoologiska  vetenskapen 

med.  några  nya  rön,  föranledde  mig,  att  i  under- 
dånighet hus  Kongl.  Maj:t  söka  understöd  för  en 

vetenskaplig  resa  till  Finska  Lappmarken  och  tiak- 
terne  kring  Hvita  Hafvet.  Sedan  Kongl.  Maj:t  i 

nåder  hade  täckts  bevilja  mig  detta  anslag,  före- 
tog jag  den  nämnda  resan  under  våren  1848;  och 

går  härmed  att  lemna  en  öfversigt  af  dess  veten- 
skapliga resultater. 

För  att  underlätta  denna  öfversigt,  torde  det 

vara  lämpligt,  att  först  meddela  en  kort  framställ- 
ning af  resans  gång. 
Sedan  jag  hade  erfarit,  att  det  för  vinnandet 

af  resans  obehindrade  gång,  och  således  äfven  af 
dess  vetenskapliga  ändamål,  var  fördelaktigast,  att 
först  besöka  S:t  Petersburg,  för  att  derifrån  genom 

det  inre  af  Ryssland  på  banad  väg  fortsätta  resan 

mot  Archan^el  och  trakterne  omkiing  Hvita  Haf- 
vet, på  h vilka  orter  den  hufvudsakligen  var  be- 

räknad; lemnade  jag  Stockholm  d.  19  Maj,  och 

anlände,  efter  några  dagars  dröjsmål  i  Helsingfors, 

i  slutet  af  samma  månad  till  S:t  Petersburg.  Ef- 
ter att  hafva  blifvit  utrustad  med  för  resan  nö- 

dige dokumenler,  afroste  jag  härifrån  mot  Archangel 
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d.  4:de  Juni.  Mellan  S:t  Petersburg  och  sistnämnde 

stad  följde  jag  för  det  mesta  landsvägen,  som  går 

genom  städerne  Schliisseiburg,  Nowaja-Ladoga,  Lad- 
einopole,  Wuitegi  a,  Kargopol  och  Cbolmogory.  Ti  Ii 
N.  Ladoga  anlände  jag  d.  6  Juni,  och  qvardröjde  der 
till  d.  9  s.  m.,  under  b  vilken  tid  åtskilliga  excur- 
sioner  i  trakten  deromkring  företogos.  Den  13  s.  m, 
ankom  jag  till  Wuitegra,  och  anställde  d.  14  och 

15  smärre  excursioner  i  stadens  gvannskap.  Sist- 
nämnde dag  fortsattes  resan  derifrån,  vidare  mot 

norden.  Yid  gästgif varegården  (Slanzian)  Konew- 
skaja,  som  låg  i  grannskapet  till  floden  Onega, 

qvardröjde  jag  en  dag,  den  19  Juni,  och  företog 
en  excursion  till  stranden  af  nämnde  flod.  D.  21 

s.  m.  anlände  jag  till  gästgifvaregården  Wajmug- 
skaja,  ej  långt  från  Dwinan,  bvarest  jag,  med  an- 

ledning af  min  reskamrats,  Herr  Candidat  G.  v. 
Yhlens  inträffade  sjukdom,  måste  qvarstanna  till 

d.  29  s.  m.,  under  b  vilken  tid  jag  företog  i  trak- 
ten häromkring  flera  mindre,  ornitbologiska  excur- 

sioner. Härifrån  fortsattes  resan  med  båt  på  Dwi- 
nan till  Arcbangel,  dit  jag  anlände  d.  1  Juli.  Då 

min  kamrats  sjukligbet  fortfor,  blef  min  vistelse 
här  längre,  än  jag  annars  hade  ämnat.  Under 
denna  tid  företog  jag  åtskilliga  excursioner  af  större 
och  mindre  utsträckning,  dels  till  öarne  norr  om 

Arcbangel,  vid  Dwinans  mynning,  och  dels  söder 
om  nämnde  stad  vid  flodens  östra  och  vestra  strän- 

der. Sedan  koleran  hade  utbrutit  i  Arcbangel  och 
landet  deromkring,  såväl  som  i  flere  andra  orter 

vid  Hvita  Hafvet,  anträdde  jag  i  sällskap  med  min 

kamrat  d.  26  Juli  på  ett  ryskt  fartyg  (Lodja)  re- 
san åt  det  nordliga  Nonige.  Utkomne  på  Isbaf- 

vet  blefvo  vi  af  en  stark  motvind  nödsakade  att 

söka  hamn  i  en  bugt  vid  kusten  af  Ryska  Lapp- 
land, med  namnet  Scburetskaja,  der  vi  d.  30  s.  in. 
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kastade  ankar.    Då  vinden  fortfor  alt  vara  ogyn- 
sam,    blefvo  vi  här  qvarhållne  till  d.  2  Augusti, 
och    härunder   fick   jag  tillfälle  att  företaga  flere 

ornithologiska  excursioner  på  de  i  grnnnskapet  va- 
rande   bergsti akterna,  äfvensom  att  egna  de  här- 

varande  hafsdjuren   någon   liten  uppmärksamhet. 

På   eftermiddagen  sistnämnde  dag  Ijftade  vi  an- 
kar, för  att  fortsätta  resan  mot  Norrige.  D.  5  Aug. 

passerades  Nord-Cap,  och  d.  8  s.  m.  ankom mo  vi 
till  Tromsö,  dit  vår  Lodja  var  destinerad.  Efter 

något  mer  än  en  veckas  vistelse  här,  under  h vil- 
ken   tid   jug  såväl    åt  landets  som  hafvets  fauna 

egnade  flera  excursioner,  begaf  jag  mig  till  en  ö, 
vid   namn   SkorÖ,   i    yttre   kanten  af  skärgården 
mellan   Tiomsö  och   Hammerfest,  5 — 6  mil  norr 

om   förstnämnde  stad     Här  förblef  jag  till  d.  6 

September,  begagnande  tiden,  så  ofta  det  ostadiga 
vädret   det   tillät,   till  excursioner  såväl  å  hafvet 

som  landet,  d.  v.  s.  på  de  i  trakten  varande  öarne. 
Sedan    vintren   redan  tillkännagifvit  sin  ankomst 
genom  snö  och  stormar,  och  efter  att  ånyo  hafva 

företagit  några  zoologiska  excursioner  i  grannska- 
pet  af  Tiomsö,  anträdde  jag  d.  15  i  sistnämnde 

månad  härifrån  återresan  åt  söder,  till  Trondhjem 

med  ångfartyg,  och  derifrån  landvägen  öfver  fjell- 
ryggen,   och  genom  Norrland  till  Upsala,  dit  jcjg 
anlände  d.  10  October.    Vid  Mörvik,  vid  foten  af 

Åreskutan,  gjordes  ett  par  dagars  uppehåll  i  resan 

för  anställandet  af  excursioner,  d.  29  och  30  Sep- 
tember, på  nämnde  berg. 

Af  Herr  Candidat  G.  von  Yht.en,  som  under 

hela  resaii  var  mig  följaktig,  hade  j^g  ett  lika  an- 
genämt, som  nyttigt  biträde. 
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1.  Ryssland. 

Såsom  inledning  till  de  nedan  lemnade  fau- 
nistislia  förteckningarna  meddelas  här  några  all- 

männa betraktelser  med  atseende  på  landets  be- 
skaffenhet,  och   de  der   observerade  djurarterne. 

Under  färden  mellan  Stockholm  och  S:t  Pe- 

tersburg observerades,  i  synnerhet  i  Finska  skär- 
gärden, talrika  skaror  af  Fuligula  glacialiSy  som 

redan  till  större  delen  anlagt  sommardrägten,  och 

nu  tycktes  vara  på  återtåg  mot  sitt  hemland,  den 
högre  norden.  En  och  annan  mindre  skara  af 
Ful.  moUissima  var  äfven  synlig.  Den  nämnde 

skärgården,  som  äfven  hade  en  större  utsträck- 
ning, tycktes  i  allmänhet  förete  en  vida  större 

rikedom  på  sjöfogel,  än  den  svenska.  Då  större 
delen  af  dem,  som  nu  här  visade  sig,  tillbringa 
sommaren  i  de  inre  delarne  af  landet,  så  är  man 

derigenom  berättigad  till  den  slutsats,  att  Ryss- 
land, med  sina  talrika  träsk  och  floder,  hyser  en 

vida  större  mängd  af  sjöfogel,  än  Sverige.  När 
man  undersöker  det  inre  af  landet,  finner  man 
äfven  denna  slutsats  bekräftad  af  erfarenheten. 

Sed  t  från  den  lilla  höjden  vid  Pulkowa,  i 
grannskapet  till  S:t  Petersburg,  visar  sig  landet  i 
denna  trakten  af  Ryssland  i  allmänhet  såsom  en 

obegränsad,  vattensjuk  och  låg  ödemark,  med  en 
sparsam  vegetation  af  busk  växter  och  starrgräs. 
Det  intryck,  som  denna  vidsträckta  vue  framkallat, 
återkommer  med  fördubblad  kraft,  när  man  har 

passerat  Schliisselburg,  och,  ehuru  blott  några  få 
mil  från  S:t  Petersburg,  befinner  sig  i  en  alldeles 
vild  och  ödslig  natur,  omgifven  af  oöfverskådliga 
träsk,  bevuxne  af  rörväxter,  buskar  af  al  och  vide, 
samt  ett  och  annat  förtvinande  barrträd. 
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Landets  allmänna  monotoni  hade  icke  kun- 

nat nedstämma  sångloglarnes  muntra  skara,  hvars 
omvexlande  toner,  isynnerhet  mot  aftonen,  läto 
höra  sig  från  de  i  närheten  till  den  här  varande 

kanalen  befintliga  bergstrakterne,  och  lemnade  or- 
nithologen  tillfälle  att  göra  intressanta  iakttagelser. 
Härvid  var  det  isynnerhet  öfverraskande,  att  bland 

dessa  nordliga  sångare  träffa  Näktergalen  (^Sylvia 
philomela).  Den  hade  likväl  icke  här  sin  nordliga 
gräns,  utan  jag  förmäi  kte  den  ännu  vid  Wuitegra, 

men  längre  mot  norden  var  den  ej  synlig.  Pro- 
fessor Blasius  har  under  sin  resa  i  Ryssland  1840 

äfven  träffat  honom  vid  Wuitegra  Afven  andra 

mera  sydliga  foglar  förnummos  i  dessa  trakter,  t. 
ex.  Fringilla  coccothraustes  mellan  N.  Ladoga  och 

Ladeinopole  Att  här  träffa  dylika  representan- 
ter för  södern,  var  så  mycket  mera  oväntadt,  som 

landets  arctiska  fysionomi  och  särdeles  hårda  kli- 
mat för  dem  ingalunda  borde  kunna  vara  lockande. 

Derföre  var  det  ej  underligt,  att  äfven  i  samma 

trakt  träffa  dylika  högnordiska  former,  som  Gar- 
rulus  infaustus,  Colymbus  seiptemtrionalis  och  Fuligula 

marila.  Att  de  arctiska  formerna  i  Ryssland,  jem- 
föreisevis  med  Sverige,  utbreda  sig  långt  i  söder 

finner  sålunda  sin  förklaring  uti  landets  beskaf- 
fenhet, dess  hårda  klimat  och  deraf  följande  arc- 

tiska utseende.  Men  derföre  är  det  så  mycket 

mera  besynnerligt,  att  träffa  sydliga  former  längre 

Reise  in  Einop.  Riissland,  I.  ptig.  82. 
®)  I  trakten  af  Ustjiig  Weliki,  ungefär  under  lika  bredd 

med  Gefle,  har  I3lasius  (1.  c.  1.  pag.  258)  träffat  Sa- 
licaria  palustris,  locusteUa  &  aquatica,  af  hvilka 
ännu  ingen  blifvit  funnen  i  Sverige,  ehuru  de  icke 
äro  några  ci^iMil lii^cMi  ostliga  foglar. 

*)  Lagopus  subalpina  skall  vai  a  allmän  i  Lif!land,  äfven 
under  häckliden  (Middendoukf). 
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i  norr.  Orsaken  till  denna  sednare  skiljaktighet 
torde  böra  sökas  uti  Sveriges  insulära  läge,  samt 

i  Rysslands  enformiga  natur. 

De  stora  träsken  i  grannskapet  af  den  nämnda 

kanalen  upplifvades  af  en  mängd  vattenfoglar,  t. 
ex.  Gallinula  porzana.  Grus  cinerea,  Ardea  stellaris, 
A.  cinerea,  Ånas  acuta,  A.  boschas,  A.  querquedula, 
A.  crecca,  A.  clypeata,  Fuligula  marila,  F.  ferina, 
Colymhus  arcticus,  Sterna  hirundo,  Larus  canus,  L. 
ridihundus  och,  närmare  N.  Ladoga,  L.  minutus,  af 

h vilken  sednare  en  mängd  flögo  fram  och  åter  öf- 

ver  kanalen  mellan  Ladoga  sjön  och  deras  häck- 
ställen  inuti  träsken,  med  den  lättaste  och  behag- 

ligaste flygt  af  alla  Lari,  och  i  det  hänseendet 
närmande  sig  till  Sterna,  Både  hvad  Pallas  om 

den  anförer,  att  den  t.  o.  m.  i  de  nordliga  de- 
larne af  Sibeiien  icke  är  sällsynt,  och  äfven  före- 

kommer vid  Wolga  och  Tanais,  samt  hvad  jag 
sjelf  haft  tillfälle  att  observera,  gifver  stöd  åt  den 
förmodan,  att  den,  som  i  de  öfriga  delarne  af 
Europa  under  häcktiden  lärer  vara  sällsynt,  är  en 

östlig  fogel,  och  i  Ryssland  har  sitt  egentliga  hem- 
land. Då  det  är  antaget,  att  Lari  icke  fortplanta 

sig  innan  de  erhållit  sin  fullt  utbildade  drägt, 
samt  att  de  dessförinnan  icke  förekomma  vid  de 

gamlas  häckställen  under  häcktiden,  är  det  an- 
märknings värd  t,  att  jag  fann  L.  minutus  härifrån 

göra  ett  undantag.  Bland  de  gamla  fann  jag  nem- 
ligen  vid  häckplatsen  ett  betydligt  antal  yngre 
individer,  efter  utseendet,  från  foregående  året, 

hvars  uppsvälda  testes  och  ovaria  tillkännagåfvo 

redan  börjad  parning  *). 

*)  I  Norrige  (nära  Christianssund)  har  jag  en  gång  un- 
der häcktiden,  i  Juli  månad,  bland  en  koloni  häc- 

kande Sterna  arctica  träffat  tvenne  individer  af  samma 
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Under  vistelsen  i  N.  Ladoga  besökte  jag  äf- 
ven  stranden  af  sjön  Ladoga,  som  ligger  ungefär 
I  sv.  mil  från  staden.  Landet  är  här,  så  långt 
man  kan  se,  mycket  lågt,  och  sluter  sig  till  sjön 

med  vidsträckta  sumpiga  ängar.  Allt  tyckes  an- 
tyda, att  sjön  förr  halt  en  vida  större  utsträck- 
ning. I  närheten  till  stranden  är  den  mycket 

grund,  och  vidlyftiga  vassar  sträcka  sig  långt  ut 

i  densamma.  I  dessa  förekommo  en  mängd  simm- 
foglar  af  slägtena  Anas  och  Fuligula.  Kanske  Ful. 
nyroca,  som  Blasius  anträffat  i  Ryssland,  men  jag 
ingenstädes  observerat,  äfven  här  hade  sitt  tillhåll. 
Hela  denna  trakten  var  för  dessa  foglar,  så  väl  som 

vadfoglar,  särdeles  passande,  och  utan  tvifvel  fin- 
nas här  många  fleia  arter,  än  dem  jag  under  den 

korta  tiden  hade  tillfälle  att  observera.  Säkerli- 

gen hade  det  derföie  varit  af  stort  intresse,  alt 

nogaie  undersöka  träsken  och  stränderne  vid  La- 

species,  som  ännu  icke  erhållit  sin  fullt  utbildade 
drägt.  Stjerten  visade  väl  samma  form,  som  de  gam- 

les, men  de  svartaktiga  benen  ocli  näbbet,  den  hvita 
pannan  och  de  mörka  öfre,  mindre  vingtäckfjädrarne 
utvisade,  att  fogeln  ännu  icke  aflagt  ungfogelns  drägt. 
Dylika  foglar  har  äfven  Graba  (Tagebuch,  s.  219) 
träffat  på  Färöaine,  och  benämner  dem  med  ett  nytt 
namn,  Sterna  brachytarsa.  Då  de  så  sällan  under 
den  tiden  tiäffas  med  det  utseendet,  får  man  väl  an- 

taga, alt  de  blott  utgöra  tillfälliga  undanlag  frän  den 
gamla  regeln,  att  ungarne  af  slägtet  Sterna  redan 
till  följande  årets  häcktid,  eller  efter  första  vintren, 
erhålla  sin  fullt  utbildade  drägt.  Likval  observerade 
jag  vid  samma  tillfälle  flera  andra,  som  ännu  btuo 
tecken  af  ungfogelns  drägl,  ehuru  dessa  voro  mindre 
märkbara,  än  hos  de  tvenne.  Men  emellertid  synes 
det  häraf,  att  man  någon  gång  bland  häckande  fog- 

lar af  St.  arctica  träffar  sådane,  som  ännu  icke  er- 
hålht  sin  fullt  utbildade  drägt,  liksom  förliållandet 
är  med  jMrus  minutus. 
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dogan;  men  då  min  resa  hufvudsakligen  var  be- 
räknad på  trakten  kring  Hvita  Hafvet,  så  ansåg 

jag  mig  icke  böra  egna  mera  af  den  dyrbara  li- 
den åt  undersökningen  af  landet  omkring  Nowaja 

Ladoga. 
Det   är  eget   för  Ryssland,  att  i  dess  större 

insjöar  förekomma  Skalar.    Hittills  äro  de  obser- 
verade i  Sairaen,  Ladogan,  Onegan,  Caspiska  Haf- 

vet,  Äral,   Baikal   och   Oron.    Förmodligen  till- 
höra  de  alla  blott  tvenne  species,  som  genom  de 

olika  lokalernas  inflytande  blifvit  underkastade  nå- 
gra variationer,  nemligen  Phoca  annellata  caspica 

NiLSS.    Pallas  anförer  dem  under  benämningen 

Phoca  canina,  men  har  påtagligen  under  denna  be- 
nämning äfven  upptagit  Ph.  vitulina,  Nilss.  Huru 

de  inkommit  i  dessa  insjöar,  är  med  afseende  på 

Saimen,   Ladogan  och   Onegan   icke  så  svårt  att 
förklara,  då  dessa  stå  i  närmare  förbindelse  med 
hafvet,  men  med  hänseende  till  de  andra  är  det 

annorlunda.    Man  kan  knappast  förklara  detta  på 
annat  sätt,   än  alt  dessa  insjöar,  då  Skälarne  dit 
inkommit,  stått  i  närmare  och  direkt  förbindelse 

med   hafvet.    Sedan   denna   förbindelse  upphört, 

hafva   Skälarne  så  småningom  genom  lokala  om- 
ständigheters inflytande  kommit  alt  förete  skiljak- 

tigheter från  dem,  som  finnes  i  hafvet.  Derföre 

visa  t.  ex.  de,  som  förekomma  i  Ladogan  till  fär- 
gen mera  öfverensstämmelse  med  dem  från  hafvet, 

än  de  från  Baikal  göra.   De  från  Ladogan  äro  icke 
alltid  svarta,  utan  ganska  ofta  med  ljusare  ringar 
på  gråaktig  botten.    1  allmänhet  voro  de  minsta 
de  mörkaste.    Både  i  Ladogan  och  Onegan  sades 
de  vara  särdeles  talrika. 

Af  MoUusker  träffades  vid  N.  Ladoga  bland 

andra   både  Paludina  Listeri  Forb.  &  H.  ̂ )  och  P. 

*)  History  of  British  Mollusca. 
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vivipara  (Lin.);  Forb.  &  H.,  den  förra  inuti  trä- 
sken och  den  sednare  vid  Ladogans  strand. 
Ehuru  landet  mellan  iN.  Ladoo:a  och  Ladei- 

Dopole  höjde  sig  något,  fortfor  det  för  det  mesta 
att  vara  jenint,  ulan  att  förete  några  betydande 
höjder  eller  dalar.  Största  delen  var  bevuxen 

af  barrskog.  Stundom  passerades  stora  träsk,  h  var- 
est  vägen  var  anlagd  på  stockar,  eller  så  kallade 

kafvelbroar.  I  denna  skog  observerades  Falco  ve- 
spertinus,  Fringilla  coccofhraustes,  Coracias  garrula 
m.  fl.  Den  förstnämnde,  som  på  några  ställen 
norr  om  Kargopol  var  särdeles  talrik,  och  hvars 
nordliga  gräns  utgjordes  af  den  stora  oafbrutna 
skogsslräcka,  som  intog  större  delen  af  landet  mellan 
sistnämnde  stad  och  Dwinan,  synes,  liksom  Larus 

minutus,  vara  en  östlig  fogel,  som  liar  sitt  egent- 
liga hem  i  de  östra  delarne  af  Europa  och  i  Si- 

berien,  och  under  häcktiden  högst  sällan,  och  blott 
undantagsvis,  visar  sig  i  de  veslra  länderna,  samt 

derföre  ännu  icke  blifvit  träffad  i  Sverige^).  Dess 
vana  att  under  skymningen  vara  i  rörelse  och 

söka  sin  föda,  rättfärdigar  fullkomligt  dess  benäm- 
ning. På  samma  sätt  får  man  stundom  se  Falco 

tinnunculus  i  rörelse  under  skymningen.  Denne 

observerade  jag  ingenstädes  i  Ryssland,  så  att  jag 
skulle  vara  böjd  för  att  antaga,  alt  F.  ve^ipertinus 
i  dessa  trakter  intagit  dess  plals,  om  icke  Pallas 
uppgifvit,  att  den  förekominer  öfver  hela  Hvssland 
och  Siberien,  ehuru  mindre  talrik  än  F.  suhbiiteo, 

och  mera  i  de  vestliga  och  södra  delaine  af  lan- 
det. Då  jag  på  de  iSorrska  fjellen  träffat  den  i 

största    mängd,    t.    o.  m.  i  Fiinnarken,  anser  jag 

')  Eiiliqt  iif  l^rotokolls-SckieliMaren  V.  Falck  btMiäaet 
jiieddclad  iinclen  äUoIsc,  sk;ill  lian  en  gång  halva  blif- 

vit skjulen  i  Finland.  KjÄKnöLLiNG  liar  fnnnit  lio- 
noiu  i  iVorra  Danmark  ^Naunianuia,  3        p.  39.) 
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mig  likväl  hafva  skäl  alt  anse  den  företrädesvis 

för  en  vestlig  fogel.  Redan  i  trakten  af  Ladei- 

nopole  började  Colymbus  seftemtrionalis  visa  sig  all- 
män och  inlaga  platsen  för  C.  arcticus.  Vid  Ar- 

changel  var  den  förre  högst  allmän,  men  jag  ob- 
serverade ingen  enda  af  den  sednare.  I  norrska 

Finmarken,  der  C.  septemtrionalis  förekom  i  största 

mängd,  såg  jag  blott  ett  enda  par  af  C.  arcticus.  Prof. 
MiDDENDORFF  har  icke  heller  observerat  den  i  ryska 

Lappland.  Allt  detta  tyckes  bevisa,  att  C.  arcticus 
icke  har  sitt  egentliga  hem  i  den  högre  norden,  utan 
der  blifvit  efterträdd  af  den  förre.  Det  öfverens- 
stämmer  äfven  med  hvad  Pallas  anförer  om  dess 

förekomst:  "in  borealibus  Rossias  rarior". 
Mellan  Ladeinopole  och  Onegan  visade  lan- 
det sig  helt  olikt  det,  jag  förut  hade  passerat. 

Det  höjde  sig  temligen  betydligt,  och  företedde  en 
angenäm  omvexling  af  höjder  och  dalar  med  smärre 

insjöar,  dock  utan  att  visa  några  i  dagen  framstå- 
ende bergmassor  eller  fjell.  Barrskogen  fortfor  för 

det  mesta  oafbrutet,  och  var  på  de  mera  hög- 
ländta  ställena  särdeles  frodig.  På  sjöarne  obser- 

verades en  mängd  simmfoglar  af  slägtena  Anas, 

Fuligula  och  Colymbus.  Då  dessa,  med  stora  sko- 
gar bevuxna  höjder  eller  bergstrakter,  vidare  framgå 

mot  norr  mellan  sjöarne  Ladoga  och  Onega  o.  s.  v., 
och  bilda  Finlands  naturliga  och  politiska  gräns  i 
öster,  så  har  man  äfven,  enligt  min  tanke,  här  att 

söka  gränsen  mellan  den  finska  och  ryska  faunan 
i  dessa  trakter,  eller,  som  är  detsamma,  mellan 

den  skandinaviska  och  ryska,  då  den  finska  i  det 
närmaste  öfverensstämmer  med  den  svenska.  De 

östliga,  för  den  ryska  faunan  utmärkande  foglar, 
som  jag  träffade  dels  söder  och  dels  öster  om 

denna  gräns,  nemligen  Falco  ater,  Sylvia  magniro- 
sfris  mihi,  Emheriza  aureola,  E.  piisilla  och  Limosa 
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dnerea^),  hafva  aldrig  blif\il  anträffade  inom  Fin- 
land. Förhallandel  mellan  de  smärre  däggdjuren 

vester  och  öster  om  denna  gräns  är  ännu  full- 
komligt obekant.  Men  då  en  sådan  skiljaktighet 

med  afseende  på  foglarne,  som  äro  mera  röilige, 
förefinnes,  är  det  ti  oligt,  a  ti  den  äfven  sträcker 
sis:  l^ill  dem. 

I  grannskapet  af  södra  delen  af  sjön  Onega 

blef  landet  åter  lågländt  med  vidsträckta  sump- 
marker. Öster  om  denna  sjö  höjde  det  sig  ånyo, 

och  företedde  i  nät  heten  af  Wuitegra  fruktbara 
och  väl  odlade  trakter.  De  östra  och  vestra  strän- 
derne  af  0De2:an  voro  deri2:enom  helt  olika  dem 

af  Ladogan,  åtminstone  i  trakten  af  ̂ .  Ladoga, 

och  Onegan  synes  ligga  i  en  dal,  som  går  i  rikt- 
niiiiJ:en  mellan  norr  och  söder.  Den  från  den- 
samma  till  Lados^an  flvtande  strömmen  Swir  ut- 

visar  äfven,  att  tlen  ligger  högre,  än  denna.  Vid 
Wuitegra  observerades  Oriolus  galbula  och  Fringilla 

(^Erythrospiza)  erythrina.  Af  de  egentligen  östliga, 
och  Ryssland  hufvudsakligen  tillhörande  foglarne, 
är  denna  den  enda,  som  under  häcktiden  äfven 

förekommer  normalt  i  Finland.  Enligt  Pallas 
förekommer  den  här  och  der  i  hela  Siberien.  Men 

*)  Larus  tninutus,  som  någon  gång  blifvit  träffad  på 
Gotlland  eWcv  vid  de  östra  kusteina  af  Sverige,  har 
troligtvis  förfliigit  sig  dit  från  Ryssland.  Dess  före- 

komst hos  oss  är  så  sällsynt,  att  den  bör  an>es  så- 
som en  tillfällighet.  Efter  livad  jag  sjelf  erfarit, 

förekommer  den,  åtmiristone  numera,  icke  noiraalt 
på  Gottland.  Hvad  fogelfaiinan  beträffar,  så  är  det 
helt  naturligt,  att  denna  ö  både  förmedelst  sitt  läge 
och  sina  stora  träsk,  eller  myrer,  är  den  del  af  Sve- 

rige, som  bör  visa  mesta  öfverensstämmelsen  med 
Ryssland.  Enligt  privat  underrättelse  af  Prof.  Mid- 
DENDORFF.  har  han  vid  I^leåborg  i  Finland  skjutit  Lar. 
minutus. 
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lians  uppgift:  "solitaria  occurril",  öfvereiisslämraer 
atininslone  icke  alllid  med  verkligheten,  då  jag 

träffade  4 — 5  par  på  ett  och  samma  ställe.  Af 
mollusker  Fann  jag  här  äfven  Helix  bidentata,  som 

förut,  mig  veterligen,  icke  blifvit  anträffad  så  långt 

upp  mot  norden.  Alla  de  landt-  och  söttvattens- 
mollusker,  som  jag  observerade  i  Ryssland,  öfver- 
ensstämma  i  det  aldra  närmaste  med  motsvarande 

former  från  Sverige. 

De  med  höjder  och  dalar  omvexlande  trak- 

terna, som  mellan  Wuitegra  och  Kargopol  passe- 
rades närmast  förstnämnde  stad,  voro  här  och  der 

betäckte  med  ymnig  barrskog,  mest  af  tall,  hvil- 
ken  skog  fortfor  äfven  sedan  landet  blifvit  mera 

jemnt.  Närmare  Kargopol  glesnade  de  täta  skogs- 
massorne,  och  lemnade  rum  för  stora  och  jemna, 

för  det  mesta  sandiga  fält.  vSmärre  lundar  af  lärk- 
träd förekomma  då  och  dä.  Dessa  träd  voro  i 

allmänhet  icke  särdeles  stora,  och  betäcktes  af  ym- 
nig Usnea  barhata.  Ingenstädes  såg  jag  dem  bilda 

sammanhängande  skog.  Detta  trädslag  tycktes  här 

hafva  sin  nordliga  gräns,  då  det  upphörde  innan 
jag  hann  Dwinan,  och  alldeles  icke  observerades 

i  trakten  af  Archangel,  eller  några  mil  söder  der- 
ifrån.  Äfven  på  sednare  stället  förekom  likväl 

granen  jemte  tallen,  och  stundom  af  betydliga  di- 
mensioner. Men  öfverhufvnd  taget  tycktes  barr- 

skogarne omkring  Archangel  lida  af  tvinsot;  trä- 
den voro  i  allmänhet  små  och  behängde  med  sär- 
deles ymnig  Usnea.  Mellan  Kargopol  och  Dwinan 

slöto  sig  skogarne  åter  tillsamman,  och  här  pas- 
serades den  största  oafbrulna  urskog,  jag  under 

resan  påträfi!'ade.  Tall  och  gran  voro  dess  huf- 
vudsaklige  beståndsdelar,  och  dessa  träd  voro  stun- 

dom, der  marken  icke  var  vattensjuk,  mycket  höga. 
Den  hade  en   bredd  af  ungefär  15  svenska  mil, 
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och  var  på  de  flesta  ställen  så  tät,  att  man  endast 
inéd  möda  kunde  intränga  i  densamma.  Marken 

var  öfvertäckt  af  koUfallna  träd,  och  yxan  tyck- 
tes aldrig  här  hafva  gjort  någon  annan  åverkan, 

än  den,  som  var  nödig  för  vägens  uppröd  ja  nde. 
Dessa  utomordentliga  skogsmassor  bilda  ett  bredt 
bälte,  som,  enligt  Haxthausen,  ifrån  vester  till  öster 

sträcker  sig  genom  den  nordliga  delen  af  Euro- 
peiska Ryssland  samt  medlersta  delen  af  Siberien. 

På  båda  sidor  om  vägen  bildade  denna  skog  tätt 
slutna  väggar,  som  voro  klädde  med  lärkträdens 

och  björkarnes  ljusare  grönska^  och  buro  utseendet 
af  ofantliga  häckar.  Äfven  i  norden  kan  en  ur- 

skog således  hafva  ett  ganska  imposant  utseende. 

Ehuru  som  oftast  betydliga  träsk  förekommo  äf- 
ven här,  var  dock  landet  i  allmänhet  icke  så  upp- 

fyldt  deraf,  som  mellan  Schliisselburg  och  Liadei- 
nopole,  eller  vid  Onegans  södra  strand.  Här  vi- 

sade sig  Fringilla  montifringilla  för  första  gången. 
Falco  apivorus  förekom  särdeles  allmän,  och  en 

och  annan  gång  syntes  äfven  Garrulus  infaustus. 
Då  denna  skog  erbjuder  det  förträffligaste  tillhåll 

för  en  mängd  foglar,  är  det  troligt,  att  den  inne- 
sluter en  stor  rikedom  af  dem,  som  älska  dylika 

trakter.  Ulan  tvifvel  hafva  vi  här  att  söka  hem- 

landet för  de  utvandrande  skarorne  af  Cari/oca- 

tactes  guttatus  och  Loxia  leucoptera  m.  fl.  Den  för- 
ras migration  för  några  år  sedan  (1844)  genom 

Finland  och  Sverige  tyckes  antyda,  att  den  kom- 
mit från  öster,  och  den  sednare,  hvars  vistelseort 

i  Europa  förut  var  okänd,  fann  jag  talrik  uti  barr- 
skogarne vid  Archangel. 

Mellan  den  nämnda  urskogen  och  Kargopol 
träffades  Sylvia  magnirosfns  och  Emheriza  anreola, 
af  hvilka  den  sednare  blifvit  ansedd  för  att  blott 

tillhöra 



249 

tillhöra  Siberieii  eller  trakterne  kring  Ural.  Vid 

Konewskaja  fann  jag  den  sistnämnda  talrik  nära 
intill  stianden  af  floden  Onega.  Denna  var  här 

omgifven  af  tern  ligen  vidsträckta  och  sumpiga  än- 
gar, endast  här  och  der  bevuxna  med  videbuskar. 

Dylika  Öppna  och  fuktiga  fält  med  spridda  buskar 
tycktes  vara  denna  fogels  fa  voritställen.  Aldrig 
träffades  den  på  trakter  af  annan  beskaffenhet. 

Här,  på  dessa  öppna  fält,  var  den  lätt  att  upptäcka, 
då  den  från  toppen  af  någon  buske  lät  höra  sin 
fåtoniga,  men  dock  särdeles  vackra  och  melodiska 
sång.  Floden  Onega  forsade  starkt,  och  antydde 
derigenom,  att  landet  här  hade  en  betydlig  höjd 
öfver  Hvita  Hafvet. 

Under  de  få  och  obetydliga  excursioner,  som 

jag  tick  tillfälle  att  anställa  vid  Wajmugskaja,  un- 
gefär 16  svenska  mil  söder  om  Archangel,  fick 

jag  dock  göra  ganska  intressanta  ornithologiska  fynd. 
Här  fann  jag  nemligeii  Falco  cyaneus,  Emberiza 
pusilla  och  Limosa  cinerea^  de  tveime  sistnämnda 
för  den  siberiska  faunan  utmärkande  foglar,  af 
hvilka  E.  pusilla  förut  icke  blifvit  anmärkt  såsom 
häckande  inom  Europa  Den  var  redan  här 
temligen  talrik,  och  ännu  mera  vid  Archangel. 
Den  stora  skogen  vester  om  Dwinan  tycktes  ännu 

hafva  bildat  en  gräns  för  dess  vidare  framträn- 
gande mot  vester,  1.  sydvest.  Det  är  troligt,  att 

det  är  denna,  som  Blasius  (1.  c.)  anträffat  vid 

Ustjug,  och  som  han  anför  under  benämnin- 
gen Emb.  rustica.    Den  dem  emellan  varande  lik- 

")  Zool.   Museum  i  S:t  Petersburg  liar  likväl  erhållit 
den   från   Mesen   (Bullet.  scientif.  Tom.  10.  p.  350). 
Ett  individ   har  i  November  1842  blifvit  anträffadt 
vid  Leiden  (Schlegel,  Revue  etc.) 

K.  V.  A.  Handl.  1850.  II.  17 
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heten  gör  en  sAdan  förvexling  möjlig.  Delta  skulle 

jag  dessutom  vilja  tro  af  det  skäl,  alt  jag  fann  E. 
pusilla  allmän  i  dessa  trakter,  men  ingenstädes  i 

Ryssland  observerade  E.  rustica.  Denna  bör  tro- 
ligtvis sökas  i  de  bergiga  trakterna  i  ryska  Lapp- 

land och  i  Siberien,  och  icke  i  de  låga  och  sura- 
piga trakterne  kring  Dwinan.  I  grannskapet  af 

denna,  mellan  Wajmugskaja  och  Archangel,  samt 

närmare  dess  mynning  förekom  Falco  cyaneus  gan- 
ska allmän.  De,  på  afstånd,  Fiskmåsen  ej  olika 

hannarne  syntes  ofta  Qygande  öfver  de  med  vi- 
debuskar bevuxna  träsken,  ja  ibland  öfver  träd- 
gårdarne inuti  sjelfva  staden  Archangel.  Enligt 

Meyer  (Die  Vögel  Lief-  und  Estland's)  skall  den 
vara  allmän  i  Lifland.  Äfven  är  den  funnen  un- 

der häck  tiden  i  Polska  Preussen.  I  de  vestra  län- 

derna af  Europa  skall  han  vara  mindre  talrik,  än 
i  Ryssland,  hvars  stora  träsk  och  sumpiga  fält 
lemna  honom  förträffliga  tillhåll.  Den  skall  likväl 

häcka  äfven  på  Jutland.  Under  dessa  förhållan- 
den är  det  märkligt,  att  man  inom  Sverige  ännu 

icke  lärer  hafva  funnit  honom  häckande,  ehuru 

han  under  sina  vandringar  genom  de  södra  de- 

larne af  landet  icke  är  särdeles  sällsynt.  På  Palla's 
auctoritet  har  man  tills  sednare  tider  ansett,  att 
Limosa  cinerea  icke  häckade  utom  Siberien,  och 

endast  tillfälligtvis  visade  sig  inom  Europa.  Se- 
dermera hafva  Professorerne  MmDENDORFF  och  Bla- 

sius  liktidigt  (1840)  funnit  den  häckande  i  grann- 
skapet af  Dwinan,  den  förre  vid  Archangel,  och 

den  sednare  vid  Ustjug.  Denna  upptäckt  har  jag 
haft  tillfälle  att  bekräfta,  då  jag  vid  Wajmugskaja 
och  Dwinans  stränder  fann  den  qauska  talrik. 

Under  den  ofvannämnda  båtfärden  till  x\r- 

changel  passerades  lörst  strömmen  Wajmuga.  vid 
hvilken  \^  ajnuigskaja  ligger,  och  af  hvilken  stället 
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fått  sitt  namn;  derpå  den  större  stiömmen  Jemza, 
och  från  denna  kommo  vi  i  Dwinan.  Vid  före- 

ningen af  de  båda  sednaie  förekomrno  vidsträckta 
savanner,  här  och  der  afbrutne  af  odlade  fält,  och 
rned  videbuskar  bevuxne  träsk.  Den  med  sin  ko- 

lossala vattenmassa  lungt  framflytande  Dwinan, 
öfver  hufvud  taget  nära  ̂   mil  bred,  företedde  en 

ganska  imposant  prospekt,  isynnerhet  der  strän- 
derna höjde  sig  och  voro  bevuxna  med  skog.  Här 

och  der  passerades  stora  sandbankar,  som  stundom 

bildat  sig  till  Öar,  öfvertäckte  af  Salices  (S.  acuti- 
folia).  Dessa  öar  beboddes  al  en  mängd  foglar, 
och  man  hörde  de  blandade  tonerne  af  Cuculus 

canorus,  Emberiza  aureola,  E.  pusilla,  Frin gilla  ery- 
thrina  m.  fl.  En  och  annan  Folco  cyaneus  f\ö^  ̂ ram 
och  tillbaka  öfver  buskarne,  och  från  stränderna 

hördes  de  gälla  och  ängsliga  lätena  af  Limosa  ci- 
nerea,  hvars  modulationer  till  en  del  erinrade  om 
Totani  och  till  en  del  om  Limosce. 

Under  sommaren  är  väl  Dwinan  för  en  del 

däggdjur  svår  att  öfverstiga,  men  då  landet  på 
båda  sidorna  om  densamma  öfver  hufvud  företer 

enahanda  natur,  kan  man  svårligen  med  Blasius 

antaga,  att  den  bildar  gränsen  mellan  den  euro- 
peiska och  den  siberiska  faunan.  Det  är  väl  sant, 

att  några  för  den  Siberiska  faunan  utmärkande 
arter,  såsom  Emberiza  pusilla  och  Limosa  cinerea, 

ännu  icke  aflägsnat  sig  långt  i  vester  från  den- 
samma, men  dock  hade  de  öfverstigit  den,  då  jag 

träffade  dem  ett  par  mil  längre  i  vester,  och  an- 

dra, såsom  Emb.  aureola  träff'ade  jag  ännu  längre i  vester,  mera  än  20  mil  från  Dwinan.  Tamias 

striatus,  en  för  Siberien  och  Ural  eljest  utmär- 

kande art,  Iräff^ade  jag  väl  icke  vester  om  Dwi- 
nan, utan  endast  vid  dess  östra  strand;  men  den 

af  Blasius  vid  Ustjug  erhållna,  och  af  honom  och 
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Keyserling  beskrifna      Arvicola  ratticeps,  förekoiii- 
nier  äfven  inoiii  Sverige,  då  den  är  identisk  med 

Lemmus  medius  Nilsson^);  och  det  är  ganska  möj- 
ligt, alt  Tamias  striatus,  vid  nogare  undersökning, 

kan  blifva  funnen  vida  länsire  i  vester.   Då  bergs- 
trakter  i  allmänhet  bilda  naturliofa  £:ränser  för  de 

zoologiska   longitudinella   regionerna,    h varpå  An- 
derne  i  södra  x\merika  gifva  ett  tydligt  bevis,  så 

torde  man  ännu  som  hittills  böra  antaga,  att  Eu- 
ropas zoologiska  gräns  mot  Siberien  sammanfaller 

med  dess  politiska,  och  bildas  af  Uralska  bergen. 
Då  i  allmänhet  gränserna  mellan  de  longitudinella 

zoologiska  zonerna  äro  mindre  märkbara,  än  mel- 
lan de  latitudiiiella,  som  mera  bero  af  inflytandet 

af  de  olika  temperaturerne,  och  då  dessutom  den 
arctiska  zonens  fauna  är  särdeles  enformig,   sä  är 
det  naturligt,  att  denna  gräns  mellan  Europa  och 
Siberien  i  zoologiskt  hänseende  icke  kan  vara  skarpt 

markerad;   så  mycket  mindre,  som  en  del  sibe- 
riska  species,  h varmed  det  medlersta  Europas,  och 
troligtvis   äfven   Sveriges  fauna  på  sednare  tiden 

blifvit  riktad,  tydligen  ådagalägga  en  rörelse  i  fau-  i 

nan  från  öster  åt  vester^).    Hade  Pallas  sjelf  un- 
dersökt  trakterne   kring   Archangel  och  D^vinan, 

så  tyckes  man  med  säkerhet  hafva  kunnat  antaga, 

att  de  i  dessa  trakter  nu  funna,  af  honom  uteslu-  ' 
tände  till  Siberien  förlagde  species,  sedan  hans  tid 

Mem.  presentes  a  l'Acad.  Imp.  des  Sc.  de  S:t  Peters- 
burg par  divers  savans,  1845,  p.  319. 

'j  Iläioin  liar  jag  förvissat  mit;  genom  undersök nini;  af 
original-exemplar  å  Zool.  Miisenm  i  S:t  Petersburg. 
Då  MiDDENDOUFF  ickc  trälFat  den  i  Siberien,  skulle  man 
deraf  kunna  sluta  till,  att  den  icke  förekommer  på 
östra  sidan  af  Ural. 

^)  Se  livad  Prof.  J.  F.  Naimann  hrironi  yttrar  i  Rhea, 
2  haft,  p.  142;  och  livad  härom  säges  i  Skandinavisk 
Fauna,  1.  p.  XVII. 
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derifrån  hit  invandrat.  Men  oin  de  äfven  den  ti- 

den här  förekommit,  så  är  det  dock  troligt,  att 

de  då  varit  vida  mindre  tah^ike,  än  lui,  emedan 
väl  annars  den  temligen  nogf^ranne  forskaren  Le- 
PECHiN,  som  besökte  dessa  trakter  1771  bort  hafva 

observerat  dem.  På  dessa  grunder  vill  jag  ännu 
vidhålla  den  gamla  åsigten,  och  antaga,  att  Uial 

bildar  gränsen  mellan  den  europeiska  och  den  si- 
beriska  faunan.  Det  nordliga  europeiska  Bysslands 

zoologiska  gränser  i  vester  och  öster  komma  såle- 
des, enligt  min  tanke,  att  sammanfalla  med  dess 

vestra  och  östra  politiska  gränser  i  dessa  trakter, 
såsom  de  mest  naturliga. 

Ärchangel  ligger  ungefär  fyra  svenska  mil 
från  Hvita  Hafvets  strand  uti  en  låg  och  sumpig 
trakt,  bevuxen  med  buskar  af  al  och  pil,  samt 
här  och  der  smärre  barrträd.  Landet  vid  Dwi- 

nans  mynning  har  utseendet  af  ett  delta-land,  bil- 
dad t  af  uppslammade  ämnen,  dem  floden  medfört. 

Flere  öar  hafva  på  detta  satt  blifvit  danade,  mel- 
lan hvilka  floden  med  flera  grenar  utfaller  i  haf- 

vet.  På  fasta  landet,  i  närheten  af  Archangel,  sy- 
nes mycken  tor  fjord,  och  en  stor  del  af  staden  är 

med  tillhjelp  af  pälverk  anlagd  på  dylik  grund. 
Uti  hela  trakten  synas  derföre  inga  lemningar  af 
hafsalster.  De  snäckor,  som  finnas,  tillhöra  endast 
färskt  vatten.  Då  vattnet  i  Hvita  Ha f vet  vid 

Dwinans  mynning,  förmedelst  den  stora  vatten- 
massa, som  från  floden  utströmmar,  för  det  mesta 

är  färskt,  så  fann  jag  äfven  der  endast  dylika  snäc- 
kor, t.  ex.  Paludina  impura,  V  al  vata  fiscinalis,  Åno- 

donta  cygnea  ̂ )  och  Unio  tumidus.  Längre  i  nord- 
ost från  flodens  mynning  höjde  sig  landet,  och 

der   syntes  ganska  stor  barrskog.    För  öfrigt  var 

^)  Anodonta  anatina,  var.  /9.  Nilsson. 
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floden  på  detta  ställe  omgifveii  af  vidsträckta  och 
otillgängliga  träsk,  som  vimlade  af  simmfoglar  af 

slägtena  Anas  och  Fuligula.  De  hade  här  en  sä- 
ker fristad  och  utan  tvifvel  hade  man  kunnat 

finna  sällsynta  och  kanske  för  Siberien  utmärkande 
arter,  t.  ex.  Anas  glocitans,  och  möjligen  Fuligula 

Stelleri*),  såvida  icke  tiäskens  otillgänglighet  gjort 
det  omöjligt  att  närmare  taga  reda  på  deras  be- 

vingade invånare. 
Under  excursionerne  i  trakten  af  Archangel 

fick  jag  tillfälle  att  öka  de  förut  gjoida  ornitho- 
logiska  iakttagelserna  med  tvenne  nya  fynd,  då 
jag  här  anträffade  Parus  horealis  De  Selys,  samt 
Loxia  leucoptera.  Erhållandet  af  den  förre  var  af 

så  mycket  mera  intresse,  som  det  gifvil  mig  till- 
fälle att  bekräfta  den  specifikei  sjelfoStändigheten 

af  detta  species,  som  icke  kunnat  vinna  burskap 
inom  den  europeiska  ornithologien  förr,  än  helt 
nyligen  utan  tyckes  hafva  blifvit  underkändt  af 

ScHLEGEL  ̂ )  pä  grund  af  förmenad  identitet  med 
Parus  sibiricus;  samt,  då  det  föran  led  t  niig  att 

närmare  efterforska  detsamma  inom  Sverige,  be- 
redt  mig  tillfälle  att  äfven  der  upptäcka  det,  t. 
o.   m.   i   dess  sydligaste  provins.    De  karakterer. 

^)  MiDDiiNDORFF  (Bei  iclit  iiber  die  Ornilhol.  Ergebnisse  der 
naturhist.  Reise  in  Lappland  "wachrend  des  Sonimers 
1840,  p.  25)  har  under  liäcktiden  IrälFat  denna  i  Hvila 
Hafvet  vid  Sossnower,  ocli  yttrar  nied  anlednins^  deraf 
den  föl  iiiodan,  att  den  icke  häckar  vid  färskt  vatten, 
h vilket  äfven  dess  nära  frändskap  med  Fuligula  mol- 
lissima  synes  tala  för. 

*)  Den  har  blifvit  upplagen  af  Degland  uti  hans  "Or- 
nitliologie  Europeenne,  1849,  \\  293;  hvaroni  jag  ej 
erhållit  nå£»on  kännedom  förr  än  sedan  jag  skrifvit 
nedanstående  förteck ninj:^.  Han  uppgifver,  att  M. 
flARDY  eihallit  den  från  trakten  af  Moskau. 

*)Revue  Crilique  des  Oiseaux  d  Europc,  1844,  II.  p.  73. 
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som  i  början  väckte  min  uppmärksamhet,  nemli- 
gen  den  långa  stjerten,  den  af  vi  kände  näbbformen 
samt  det  egna  lätet,  har  jag  sedermera  till  en  del 
funnit  icke  vara  fullt  konstanta.  Men  andra  kon- 

stanta skiljemärken  mellan  den  och  den  honom 

närmast  stående  Parus  'palustris  förefmnas,  som 
sätta  utom  allt  tvifvel,  att  den  utgör  ett  eget  spe- 
cies  (se  förteckningen).  Det  synes  vara  denne, 

som  Pallas^)  beskrifver  under  benämningen  Parus 
palustris;  och  det  är  mycket  möjligt,  att  den  rätta 
P.  palustris  icke  förekommer  i  Ryssland.  Äfven 
var  det  af  särdeles  intresse,  att  finna  rätta  vistel- 

seoi  ten  för  Loxia  leucoptera  ®),  då  denna  förut  icke 
blifvit  funnen  häckande  inom  Europa,  utan  endast 
blifvit  anmärkt  under  sina  då  och  då  inträffande 

migrationer  mot  södern.  Man  har  förut  endast 

gissningsvis  förmodat,  att  de  mot  södern  migre- 
rande  skarorne  kommit  från  nordöstra  Europa  el- 

ler Siberien,  eller  t.  o.  m.  medlersta  Asien  (Glo- 
ger);  men  nu  har  denna  lösa  förmodan  härigenom 

blifvit  fullt  berättigad,  och  således  derigenom  äf- 
ven en  på  obestämda  tider  återkommande  rörelse 

i  fogelfaunan  från  öster  åt  vester  eller  sydvest 
blifvit  mer  än  sannolik.  Dessa,  som  det  synes, 
tillfälliga  migrationer  torde  dock  böra  anses  såsom 

^)  Zoographia  Rosso-Asiatica,  I.  p.  557. 
®)  Af  denna  köpte  jag  i  Archangel  3:ne  lefvande,  2 

hannar  och  en  hona,  och  beslöt  föra  dem  lefvande 
till  Norrige.  Monan  dog  på  hafvet,  men  hannarna 
tycktes  icke  lida  af  sjöresan.  Den  bur,  hvari  de  för- 

,  varades,  var  af  träd.  Under  färden  på  hafvet  voro 
de  stilla,  och  visade  icke  någon  böjelse  att  afgnaga 
trädpinnarne,  hvaraf  de  voro  omgifne.  Men  då  vi 
ankrade  vid  Schuretskaja,  och  de  fingo  se  land,  af- 
gnagde  de  straxt  pinnarne,  kröpo  ut  af  buren,  och 
hade  utflugit  genom  det  Öppna  kajutfönstret,  under 
del  jag  var  frånvarande  på  en  exeursion  i  land. 
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sjmptomer  af  deu  allmänna  rörelsen  i  nämnde 
riktning.  Kännedomen  oqi  denna  fogels  hemland 

inom  gamla  verlden  bidrager  äfven  till  att  sprida 
ljus  öfver  rätta  förhållandet  mellan  den  här  ocli 
i  nya  verlden  eller  Amerika  förekommande.  Då 

den  finnes  genom  större  delen  af  den  förras  arc- 

tiska  zon  till  dess  östliga  gränser®),  saait  äfven  i 
den  nordvestra  delen  af  den  sednare  ̂ °),  så  kan 
man  svårligen  annat  än  antaga  den  specifika  iden- 

titeten af  de  på  båda  ställena  förekommande,  äf- 
ven om  dem  emellan  skulle  kunna  uppdagas  nå- 
gon obetydlig  skiljaktighet;  hvilken  identitet  desV 

utom  bekiäftas  af  njdigen  anställda  jemförelser 
mellan  en  mängd  individer  Dessutom  erhöll 

jag  en  ny,  mig  vetterligen  förut  icke  beskrifven, 

fisk  af  slägtet  Platessa,  som  synes  utgöra  en  öfver- 
gångsform  mellan  Pl.  flesus  och  Fl.  vulgaris  (se 
förteckningen).  Alla  de  individer  af  denna,  som 

jag  såg,  voro  små,  kanske  en  följd  af  det  blandade 
vatten,  hvari  de  förekommo.  Dess  förekomst  i 

färskt  ellei"  blandadt  vatten  synes  antyda,  att  den 
i  lefnadssättet  öfverensstämmer  med  Pl.  flesus. 
Det  är  troligt,  att  Hvita  Hafvet,  till  följe  af  sitt 

från  Europas  vestra  kuster  afskilda  läge,  inneslu- 
ter flera  för  desamma  främmande  fiskar  än  Core- 

gonus  clupeoides  (Pall.)  -),  Gadiis  navaga  och  denna 

^)  MiDDENDORFF  liar  tiäfFat  den   i  Sibeiien  (Biillet.  Phvs. 
Malliem.  Tom.  III.  p.  295). 
A  Anat.  Museum  i  Helsingfors  har  jag  sett  den  från 
Sitclia. 

Se  Rliea,  Irsta  b.,  p.  8;  ocli  2:dra  li.,  p.  165,  på 
hvilkel  sednare  stiille  TniENEsiANx  likväl  synes  gä  för 
låni^t,  «lå  han  vill  sammatislå  alla  ne  arterna  af  si. 
Loxia. 
Såvida  denna  icke  är  iitenlisk  med  den  uti  Prodro- 
mus  Ichlhyoloijiie  under  detta  namn  med  ett  fråge- 

tecken beskrifne. 
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Platessa,  som  jag  gifvit  namnet  Pl.  dvinensis;  men 
ödet  förunnade  mig  icke  under  min  vistelse  här, 

att  derom  få  någon  kännedom.  Bland  landt-mol- 
lusker  var  det  ovänladt  att  här  träffa  Helix  pyg- 
mcea  och  Pupa  eclentula  Rossm.  Med  deras  geo- 
graphiska  utbredning  inom  norra  delarne  af  Skan- 

dinavien, ocli  isyniiei  het  inom  Ryssland,  har  man 

ännu  blifvit  så  föga  bekant,  att  dylika  fynd  likväl 
egentligen  icke  böra  vara  öfverraskande. 

Med  Archangel  tog  jag  afsked  af  den  egent- 
liga ryska  faunan,  under  liflig  känsla  af  saknad 

öfver  att  icke  hafva  fått  tillfälle,  att  med  densamma 

formera  ännu  närmare  bekantskap.  För  samlaren 

erbjuder  den  många  rariteter,  och  för  utredandet 
af  förhållandet  mellan  den  siberiska  och  den  eu- 

ropeiska, samt  mellan  denna,  i  de  nordöstra  delarne, 
och  den  skandinaviska,  torde  den  vara  af  ännu 

större  intresse.  Häröfver  skall  jag  längre  ned  yt- 
tra ännu  några  ord  imian  jag  helt  och  hållet  lem- 

nar  Ryssland,  för  att  öfvergå  till  Norrige. 

Under  seglingen  öfver  Hvita  Hafvet  fick  jag 
tillfälle  att  observera  en  temligen  betydlig  skillnad 
uti  beskaffenheten  af  den  östra  och  vestra  kusten, 
åtminstone  mellan  den  trakten,  som  vi  lernnade 

vid  den  förra,  och  den,  som  vi,  efter  att  hafva 

passerat  öfver  detsamma,  fingo  i  sigte  vid  den 
sednare.  Den  trakten  vi  lemnade,  låg  visserligen 

något  mera  i  söder,  än  den  vi  fingo  i  sigte  vid 

vestra  kusten;  men  af  dennas  så  småningom  fram- 
trädande  förändring  mot  norden,  skulle  man  väl 

*)  Det  är  denna  sednare,  som  jag  i  min  skrifvelse  till 
Professor  Loven  anfört  wnåer  namml  Pupa  muscorum. 
Äfven  får  jag  här  anin;3ika,  att  den  uti  samma  skrif- 

velse under  benämningen  Helix  ericetorum?  anförda 
snäcka  icke  är  någon  annan  än  HeL  nitidula  Rossm. 
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kunna  sluta  till  dess  motsatta  förändring  och  dera! 

följande  utseende  i  söder.  Den  förra,  som  vi  lem- 
nade  ungefär  15  sv.  mil  norr  om  Arcliangel,  var 
högländt,  och  bevuxen  med  ganska  betydlig  skog; 
den  sednare  var  deremot  låg  och  sandig  samt  all- 

deles naken.  Det  var  vid  Sossnowez  vi  fingo  denna 

kust  i  sigte.  Derifrån  höjde  den  sig  så  småning- 
om, samt  visade  sig  vid  Tri  Ostrowa  (de  tre 

öarne),  som  ligger  vid  Hvita  Hafvets  mynning, 
såsom  en  låg  och  jemn  bergplateau,  som  stupade 
rakt  ned  i  hafvet.  Sedan  blef  denna  plateau  då 
och  då  afbrulen  af  högre  bergspetsar  och  fortfor 

att  höja  sig  ända  till  Nord-Cap,  i  hvars  grannskap 
bergen  voro  ganska  betydliga.  Ej  långt  från  Tri 
Ostrowa  visade  sig  i  närheten  till  fartyget  flere 
individer  af  en  Larus,  som  jag  anser  mig  hafva 
skäl  att  antaga  för  L.  glaucus. 

Vid  Schuretskaja,  som  ligger  ungefär  midt 
emellan  Hvita  Hafvets  mynning  och  Kola,  hade 

bergen  redan  stigit  till  en  temligen  betydlig  höjd, 

som  jag  anser  mig  kunna  antaga  till  1000 — 1500 
fot.  Den  långt  ingående  bugten  med  ett  par  små 

öar  midt  uti,  erbjöd  en  förträfflig  hamn.  Vegeta- 
tionen var  här  ganska  sparsam,  med  undantag  af 

en  mängd  fjellväxter,  och  endast  uti  de  för  nordan- 
vinden  skyddade  dalarne  förekommo  låga  buskar 

af  björk  och  vide  *).  Vid  mitt  besök  tj  cktes  den 
vara  i  sitt  största  flor.  Faunan  på  detla  ställe 
var  helt  olik  den  uti  de  trakter  af  Ryssland,  som 

jag   förut  hade  passerat.    Den  hade  en  äkta  hög- 

*)  Vid  Tromsö,  oakladt  det  ligger  längre  i  norr,  var 
trädvegetationen  mycket  ymnigare.  Häraf  kan  nian 
finna,  att  klimatet  vid  de  kuster  af  Finmarken,  som 
ligga  öster  on)  Nord-Cap,  äro  hårdare,  an  detsamma 
vid  dem,  som  ligga  vesler  om  denna  udde. 
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nordisk  karakter:  landets  öfverensstämde  i  det  när- 
maste med  Norska  Finmarkens,  men  hafvets  var 

denna  något  olik,  sådan  den  är  på  den  vestra  kusten. 
Den  var  ännu  mera  högnordisk,  eller,  att  jag  så 

må  säga,  en  glacial-fauna,  som  tycktes  närma  sig 
den  vid  Spetsbergen  och  Grönland.  Också  var 

temperatuien  i  hafvet  blott  +6°  Cels.  Fucus-arterne 
voro  äfven,  i  jemförelse  med  dem  vid  Norska 

Finmarkens  vestra  kust,  små  och  förkrympte.  Fo- 
gelfaunans  fjellnatur  bevisades  af  förekomsten  af  så- 

dana representanter  för  densamma,  som  Emheriza 
nivalis,  Alauda  alpestris,  Charadrius  morinellus,  och 

längre  ned  Anthus  cervinus  och  Turdus  torquatus 
m.  fl.  Att  Lemmus  norvegicus  eller  Myodes  lemmus 

äfven  besökt  detta  ställe,  ådagalades  af  många  mär- 
ken efter  den.  Den  var  likväl  ingenstädes  synlig; 

men  Prof.  Middendorff  har  träffat  den  i  dessa 

trakter.  Enligt  de  af  honom,  som  noga  utforskat 

de  siberiska  Myodes-arterna,  gjorda  iakttagelser  lär 
Hvita  Hafvet  utgöra  den  östliga  gränsen  för  denna 
Myodes.  Den  är  således  en  karakteristik  form  för 

den  skandinaviska  faunan,  ifall  man  vill  inbegripa 

Ryska  Lappland  under  densamma,  h vilket  till 
följe  af  dess  faunas  öfverensstämmelse  med  den 
uti  Norska  Finmarken  torde  vara  det  rätta.  Öster 

om  Hvita  Hafvet  i  de  mera  högländta  och  nord- 
liga trakterna  förekommer  den  icke,  utan  här  visa 

sig  de  siberiska  formerne  Myodes  hudsonius  Först. 
&  Richards.,  samt  M.  obensis  Bränts,  Middendorff, 

såsom  dess  ställföreträdare.  I  de  lägre,  sumpiga 
trakterna  vid  Archangel  träffade  jag  icke  dessa. 

Det  är  också  knappt  troligt,  att  de  der  förekom- 
n>a.  Hafs-faunans  vid  Schuretskaja  glaciala  karak- 

ter tycktes  bevisas  af  det  förkrjmipta  utseendet  af 
några  med  sydligare  kuster  gemensamma  arter, 
som  ej  tyckas  hafva  sitt  egentliga  hem  i  den  högsta 
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norden,  t.  ex..  Litorina  litorea  och  Mytilus  eclulis, 
samt  af  förekomsten  af  sådane  —  bland  hvilka  en 
fisk  —  som  förut  endast  blifvit  anträffade  vid  Grön- 

land och  Spetsbergen.  Hafsvattnets  låga  tempera- 
tur under  den  varmaste  årstiden  tjckes  äfven  tala 

derför. 

De  of  van  meddefade,  i  korthet  affaltade  lo- 

kalbeskrifningarne  hafva  haft  för  ändamål,  att  bi- 
bringa en  någojlunda  klar  föreställning  om  lan- 

dets utseende  i  de  trakter,  som  jag  passerat,  och 

isynnerhet  på  de  ställen,  der  jag  företagit  zoolo- 
giska excursioner.  Detta  har  jag  ansett  vara  af 

vigt,  dels  derföre,  att  det  i  allmänhet  kan  vara 

af  intiesse  att  blifva  bekant  med  dessa  utom  Ryss- 
land föga  kända  trakter,  och  dels  särskild  t  för 

ändamålet  med  dessa  zoologiska  bidrag,  emedan 
man  svårligen  kan  dana  sig  en  lef vande  bild  af 

djurlifvet  i  någon  viss  trakt,  såvida  man  är  allde- 
les obekant  med  dennas  fysionomi  för  öfrigt. 
Sammanfattar  man  dessa  spridda  diag  till  en 

totalbild  af  landet,  kan  man  af  hvad  redan  är 
anfördt  fnina,  att  hufvudelemen terna  i  denna  bild 

äro  skog  och  träsk.  Hela  norra  Ryssland  —  i  sö- 
der begränsad  t  af  de  höjder,  som  bilda  norra  grän- 
sen för  Wolgans  flodgebiet,  och  med  undantag  af 

Ryska  Lappland  —  från  Oiiega  sjön,  eller  den  mel- 
lan denna  och  Ladogan  mot  norden  franj gående 

skogsåsen,  och  till  Ural  med  dess  förgreningar, 
visar  sig  således  med  högst  få  undantag  såsom  ett 
jemnt mot  hafvet  så  småningom  sluttande  land, 
betäckt  med  mer  eller  mindre  tätt  slutna- skoqs- 
massor,  här  och  der  afbrutne  af  stora  träsk,  ilo- 
der,  savanner  eller  odlade  fält.    Således  (iiuia  \i 

')  Här  syntos  siillan  några  losa  stönar,   och  inga  (^gonl- 

liga  bei'g  cllfr  {'|cll. 
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delta  vidsträckta  land  ännu  öfverhufvud  taget  i 
sin  ursprungliga  vilda  gestalt.  Den  mest  Öppna 
och  mest  odlade  trakt,  jag  passerade,  var  den  i 

grannskapet  af  K  argopol.  Men  vid  jemförelsen 
med  de  ofantligt  stora  landsträckor,  som  äro  be- 

täckte af  skog,  försvinner  äfven  denna  trakt  i  det 
stora  hela  som  en  oas  i  öknen.  Från  landets  be- 

skaffenhet kan  man  sluta  till  faunans.  Uti  ett 

land  med  stora  skogar  och  rik  tillgång  på  vatten- 
drag, och  hvarest  den  stigande  odlingen  ännu  icke 

gjort  något  ingrepp  uti  de  vilda  djurens  förmåner, 
bör  faunan  inom  vissa,  dylika  trakter  tillhörande 

grupper  vara  rik  Landets  enformighet  utöfvar 

likväl  här  ett  slort  inflytande;  och  det  är  påtag- 
ligt, att  ett  land,  hvars  natur  är  mera  omvexlande, 

i  allmänhet  bör  förete  en  större  rikedom  på  om- 
vexlande former  bland  djuren.  Det  saknar  t.  ex. 

sådane  djur,  som  uteslutande  tillhöra  bergstrak- 
terna. Derföre  observerade  jag  här  icke  Lemmus 

norvegicus''),  Turdus  torquatus  eller  Sylvia  suecica^), 
Deremot  har  det  utan  tvifvel  så  mycket  större 

förråd  af  dem,  som  företrädesvis  utvälja  sina  bo- 
städer i  de  stora  skogarae,  vid  häsken,  floderna, 

eller  på  de  med  buskar  här  och  der  bevuxna  gräs- 
fälten. Med  andantag  af  Vespertilionerne,  af  hvilka 

Blasius  l;är  blott  träffat  ett  species,  Vespertilio  bo- 
realis  NiLSS. ,   och    jag  icke  såg  någon,  torde  den 

Bland  dessa  grupper  må  nämnas:  af  däggdjur,  af 
Mures  slägtel  Hypudceus,  och  af  foglar,  af  Passeres 
slägtena  Turdus  och  Emberiza,  och  af  Grallce  samt 
Anseres  de  fleste,  med  undantag  af  de  hafvet  till- 
hörande. 

'  En  migrerande  skai-a  af  denna,  skulle,  enligt  berät- 
telse,  en  gång  hafva  blifvit  förmärkt  vid  Archangel. 

®)  Denna  skall  förekomma  i  bergstrakterna  öster  om 
Mese'n. 



262 

micromammalogiska  faunan  vara  rik,  ehuru  man 

ännu  här  blott  funnit  ett  species,  Tamias  striatus, 

som,  åtminstone  på  sednare  tiden,  icke  blifvit  tiäf- 

fadt  i  Sverige^).  Dertill  bör  nog  äfven  läggas 
Mus  minufus,  som  bUrvit  funnen  i  Finland,  samt 

SmintJius  betulinus,  Mijodes  ohensis  och  hudsonius.  I 
det  hänseendet  återstår  säkerligen  ännu  mycket 

att  utforska  i  denna  delen  af  Ryssland  som  jem- 
förelsevis  är  mindre  undersökt,  än  de  andre.  Brist 

på  tid  och  ett  ogynsamt  öde  tillät  mig  icke  rikta 
denna  bristfälliga  kunskap  med  några  nya  rön. 

Mina  iakttagelser  sträckte  sig  hufvudsakligen  en- 
dast till  ornithologien.  Denna  var  vid  min  ha- 
stiga genomresa  mera  lockande,  då  den  utan  tvif- 

vel  var  mera  rikhaltig  än  mastologieii,  och  erbjöd 
flera  tillfällen  till  intressanta  iakttagelser,  än  denna 
sednare.  Skogarne  och  träsken  voro  upplifvade  af 

en  mängd  foglar,  hvaribland  åtskillige,  som  knap- 
past anträffas  i  några  andra  trakter  i  Europa. 

Under  de  ljusa  aftnarne  och  nälterne  hördes  från 

sådane  ställen,  der  barrskogen  lemnal  rum  åt  min- 
dre löfskoi?,  den  liflioaste  och  mest  omvexlande 

sång  af  Turdi  och  Sylvice,  bland  hvilka,  att  dömma 
efter  de  obekanta  tonerna,  säkerligen  förekom mo 
flere,  än  dem,  som  jag  hade  tilltalle  att  närmare 
lära  känna,  och  som  i  förteckningen  upptagas. 
Träsken  och  floderna  företedde  icke  mindre  lif  af 

vad-  och  si  mm  foglar.  Träffiides  i  den  stora  sko- 
gen någon  mindre  sjö  eller  göl,  kunde  man  vara 

säker,  att  der  få  se  någia  representanter  för  släg- 
tena  Fidigula  och  Colymbus.  Herpetologien  var, 
såsom  alltid  är  förhållandet  i  den  högre  norden, 

')  Enligt  Skand.  Fauna  T.  del.  1.  edit.  p.  180,  skall 
Tamias  sfriafus  en  i^ång  hafva  blifvit  funnen  i  Da- 
larne. 
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fattig.  Till  de  af  mig  observerade,  och  i  förteck- 
ningen upptagne  amphibierne  torde  knappt  kunna 

tilläggas  flere  än  Coluber  natrix  och  Vipera  berus, 
hvilken  sednare  Blasius  träffat  vid  Ustjug.  Inom 
denna  klass  har  således  norra  europeiska  Ryssland 
icke  några  egna  former  att  uppvisa.  Troligtvis  är 
det  samma  förhållande  med  de  nordliga  delarne 
i  Siberien.  Ichthyologien  visade  den  närmaste 
öfverensstämmelse  med  vår,  när  man  undantager 

de  fjelltrakterne  tillhörande  formerna,  som  jag  na- 
turligtvis här  icke  observerade,  samt  Hvita  Haf- 

vet,  som  i  detta  afseende  tyckes  förete  flere  egen- 
domligheter. Af  de  få  malacologiska  fynd,  som 

jag  fick  tillfälle  att  göra,  kan  man  dock  finna,  att 
dessa  nordliga  trakters  malacologi  lärer  vara  rikare 
på  former,  än  man  skulle  kunna  förmoda.  För 

Öfrigt  åberopas  hvad  jag  förut  yttrat,  att  landt- 
och  sött  vattens  molluskernes  utbredning  i  den  hö- 

gre norden  ännu  är  så  föga  känd,  att  derom  knap- 
past något  omdöme  kan  fällas. 
Vid  bedömandet  af  förhållandet  mellan  den 

skandinaviska  faunan  och  den  uti  norra  europei- 
ska Ryssland  under  samma  bredd,  samt  inom  de 

ofvan  uppgifne  gränserne,  äro  trenne  vigtiga  om- 
ständigheter att  iakttaga,  som  der  på  utöfva  ett 

märkbart  inflytande;  nemligen  de  båda  ländernas 
olika  beskaffenhet  —  Skandinavien  ornvexlande  med 

berg,  dalar  och  sjöar;  Ryssland  enformigt,  jemnt, 

med  skog  och  träsk;  —  Rysslands  omedelbara  sam- 
manhang med  det  södra  Europa,  och  Skandinavi- 

ens insulära  läge,  och  sammanhang  med  Siberien. 
Hvad  den  förstnämnda  beträffar,  så  kan  man,  af 
hvad  redan  är  anfördt  om  faunaris  förhållande  till 

landets  beskaffenhet,  finna  den  deraf  härflytande 
skiljaktigheten  mellan  båda  ländernas  faunor.  Den 
andra  bor  man  utan  tvifvel  tillskrifva  orsaken  der- 
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till,  att  en  del  sydliga  formetj  som  antingen  alls- 
icke  blifvit  träffade  i  Skandinavien,  eller  i  motsatt 

fall,  åtminstone  icke  så  långt  upp  mot  norden, 
likväl  förekomma  inom  den  ifrågavarande  delen 

af  Ryssland.  En  sådan  gräns,  som  den  Östersjön 
satt  för  de  sydliga  formernes  vidare  framträngande 
mot  norden  och  Skandinavien,  förefinnes  icke  i 

Ryssland.  Skulle  man  der  söka  en  motsvarande, 
torde  den  böra  förläggas  till  de  bergshöjder,  som 
i  norr  begränsa  Wolgans  flodgebiet.  Men  den  kan 
naturligtvis  långt  ifrån  vara  så  skarp,  som  den 
förra.  Emellertid  är  den  dock  säkerlisfen  orsaken 

till,  att  landet  söder  om  denna  gräns  i  faunistiskt 
hänseende  visar  större  olikhet  med  den  motsva- 

rande delen  af  Sverige  under  samma  bredd,  och 

synes  mera  sydländskt  '^).  Af  europeiska  Ryssland 
är  derföre  norra  delen  den,  hvars  fauna  visar  me- 

sta öfverensstämmelsen  med  den  skandinaviska. 

Jas:  nämnde  de  svdlio:a  formernes  framträngande 

mot  norden.  Åtskilliga  fakta  synas  nemligen  tala 
för  en  faunas  rörelse  från  söder  åt  norr  äfvenså- 

väl  som  från  öster  åt  vester.  Tillfölje  af  det  hin- 
der, som  Östersjön  satt  i  vägen  för  denna  rörelse, 

har  den,  åtminstone  icke  i  samma  måo,  kunnat 
sträcka  sis:  till  Skandinavien,  som  till  Rvssland. 

Deraf  skiljaktigheten  dem  emellan,  med  afseende 

på  de  sj^dliga  formerna.  Hvad  den  tredje  om- 
ständigheten, det  östliga  läget  och  förbindelsen  med 

Siberien  vidkommer,  så  visar  sig  dess  inQy tände 

på  de  båda  faunornes  skiljaktighet  genom  de  tem- 
ligen    många,   en   östlig   zon  tillhörande,  species, 

som 

Här  föiekoinma  Cricetus  frumetUarius,  Lepus  euro- 
pceuSf  Columba  turtur  etc.  samt  i  allmänhet,  enligt 
Blasius,  (I.  c)  en  fauna,  som  öfverensstämmer  med 
den  i  medlersta  Europa. 
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som  det  norra  Ryssland  har  gemensamma  med 
Siberien,  och  som  icke,  åtminstone  ännu,  blifvit 
funne  i  Skandinavien.  Då  dessa  utan  tvifvel  in- 

kommit från  Siberien,  och  de  Östra  delarne  af 

detta  land  ännu  förete  en  mängd  species,  som  icke 
blifvit  träffade  inom  europeiska  Ryssland,  så  har 
man  af  den  ofta  nämnda  rörelsen  i  faunan  skäl 

att  förmoda,  att  det  sednare  kommer  att  riktas 

med  ännu  flera  siberiska  species^  äfvensom  att 
den  skandinaviska  faunan  i  en  framtid  torde  få 

en  dylik  tillökning,  såvidt  landets  beskaffenhet  det 
medgifver. 

Härjemte  lemnas  en  systematisk  förteckning 

öfver  de  af  mig  inom  Ryssland  anträffade  dägg- 
djur, foglar,  ampbibier,  fiskar  etc.  etc.  med  an- 

märkningar och  beskrifningar,  der  jag  funnit  dem 
vara  af  intresse. 

Förteckning  öfver  de  af  mig  inom  Ryssland 

observerade  Däggdjur,  Foglar  etc, 

Mammalia  : 

Mustela  lu treola.  Lin.  —  Viverra  Lutreola, 

Pall.  Zoogr.  Rosso-asiatica.  —  Dess  ryska  namn  var 
Norka.  Den  tycktes  vara  allmän  i  hela  landet 

mellan  Nowaja  Ladoga  och  Archangel.  Af  de  tal- 
rika skinn  af  detta  djur,  dem  jag  såg,  hade  de  fle- 

sta en  hvit  fläck  på  undre  sidan  af  halsen.  En- 
ligt Prof.  MiDDENDORFF  uiotsvaras  den  i  Siberien 

af  Mustela  sihirica,  Gmel.  ,  Pall. 
K.  V,  Ä.  Handl.  1850.  IL 
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Phoca  ann  el  la  ta,  Nilss.  Skand.  Fauna,  I, 

andra  upplagan  —  Rossice  Thulen Enligt  hvad 
jag  erfor,  är  denna  benämning  collectiv,  och  tilldelas 
såväl  denna  som  andra  arter  af  slägtet  Phoca,  Pal- 

LAs's  PJioca  canina  refereiar  sig  utan  tvifvelbåde  till 
denna  och  Ph.  vitulina,  Nilss.  De  mindre  varie- 

leter,  han  under  Nota  I  omnämner,  från  Öster- 

sjön och  Hvita  Hafvet,  samt  ännu  snarare  de  från 
sjön  Baikal,  kunna  knappast  tillhöra  någon  annan 
art,  än  Ph.  annellata  Den  anträffades  både  vid 

Nowaja  Ladoga  och  Archangel,  samt  sades  äfven 
förekomma  i  Onega  sjön.  Den  skulle  vara  talrik 

i  sjön  Ladoga,  och  fångades  der  med  nät.  Den 
varierade  till  färgen,  från  svart  till  grå  med  mer 

eller  mindre  tydliga  ljusare  ringar  på  sidorne.  I 

allmänhet  voro  de  svarta  de  minsta.  Den  jag  er- 
höll i  Archangel,  var  tagen  i  Dwinan  nära  dess 

mynning.  Den  är  något  ljusare,  än  dem,  jag  såg 

vid  N.  Ladoga;  ofvan  grå,  med  otydliga  hvita  rin- 

gar på  sidorne;  under  hvitaktig.  Längden  ungefäi* 
3'  8"  sv. 

Mus  decumanus,  Pall.  Förekom  talrik  i 

Archan2:el  och  annorstädes. 

M.  m  u  s c  u  1  u  s.  Lin  ,  Palt..  Talrik  i  Archangel. 
Tamias  striatus  (Gmel. ,  Pat.l.).  Träffades 

d.  15  Juli  vid  östra  stranden  af  Dwinan  några  mil 
söder  från  Archangel.  Här  var  den  sällsynt,  och 
för  folket  på  stället,  der  den  ei  hölls,  fullkomligen 
obekant.  Längre  i  öster,  i  trakten  af  Mesen,  skulle 

den,  enligt  uppgift  af  pelshandlare  i  Archangel, 
vara  allmän.  Br.ASius  har  funnit  den  talrik  vid 

Wytschegda,  och  yttrar  den  förmodan,  att  den 
vid    Dwinan    har   sin   vestra  gräns.  Ewers.mann 

')  Pali,.\s  uppi^ifvor  benämningen  Tjiili'n  för  P/i.  canina. 
»)  Se  Skand.  Fauna,  I.  del.  2:dra  iippl.  p.  286. 
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omnämner  ^)  den  från  sjdveslra  delen  af  Ural.  I 
motsats  mot  hvad  Pallas  anförer,  nämner  Ewers- 

MANN,  att  den  lätt  låter  tänj  ja  sig,  och  blir  ännu 

mera  tam,  än  den  vanliga  ekorren.  Den  jag  an- 
träffade, var  ingalunda  skygg.  Den  förekom  på 

ett  med  barrträd  och  buskar  tätt  bevuxet  ställe. 

Det  var  en  gammal  hanne,  som  från  nosspetsen 

till  svansroten  var  6"  lång. 
Lepus  timidus.  Lin.  Fauna  Sv.  L.  varia- 

bilis,  Pall.  L.  horealis  et  canescens,  Nilss.  Den  hare, 

som  jag  observerade  i  trakten  af  Archangel,  och 
hvaraf  pelshandlarne  der  hade  en  mängd  skinn, 
dels  derifrån  trakten,  och  dels  från  nordligare  och 
östligare  trakter,  synes  vara  fullt  identisk  med  den 
i  de  nordligare  delarna  af  Skandinavien  vanliga 
formen,  eller  Lepus  horealis,  Nilss.  Jemförd  med 
denne,  sådan  den  förekommer  i  Skåne  och  de 

sj^dliga  delarna  af  Sverige,  synes  den  visserligen 
lika  mycket  skild  fiån  den,  som  denne  är  skild 
från  L.  canescens,  Nn.ss. ;  men  skiljaktigheterna  äro 
sådane,  att  de  tydligen  härleda  sig  af  de  för  de 
olika  lokalerna  olika  klimatiska  förhållanderne,  hvil- 

ket  blir  påtagligt,  när  man  jemför  den  med  L. 
horealis  från  de  nordliga  delarna  af  landet.  Den 

svarta  färgen  på  dess  Öronspetsar  är  mycket  min- 
dre, än  hos  den  förstnämnde,  och  intager  blott 

yttersta  spetsen  till  ungefär  längd.  Men  så  är 
äfven  den  svarta  öronspetsen  på  den  norrländska 

^)  Bullet.  phys.  mathem.  de  TAcad.  Impei-,  des  Sciences 
de  S:t  Petersburg.  Tom.  2.  p.  123. 
Då  Linné  uti  Fauna  Sv.  under  namnet  Lepus  timidus 
mycket  tydligt  beskrifver  vår  svenska  Hare,  och  ej 

-  den  sydeuropeiska  1.  tyska,  så  har  jag  icke  kunnat 
underlåta  att  tilldela  detta  Linneanska  namn  åt  dess 

rätte  egare,  ocli  åt  detsamma  vindicera  dess  prioritet 
framför  det  af  Pallas  gifna,  L.  variahilis. 



268 

L.  borealis  mindre,  än  på  den  fran  Skåne,  och  den 

norrländska  tyckes  i  det  hänseendet  stå  midtetiiel- 
lan  den  sednare  och  den  hån  Archangel.  I  vin- 
terdrägten  är  den  sistnämnde  (fiån  Archangel), 
med  unth^ntag  af  de  svarta  örcnispetsarne,  öfver 

allt  snöhvit,  uUin  svarta  stickelhår  på  rj^ggen,  och 
med  blott  högst  svag  gråaktig  anstrykning  på  främie 
sidan  af  öronen.  Pä  ryggen  har  fällen,  på  midten 
af  håren,  en  svag  isaljeilfärgad  anstrykning.  Dess 
fäll  är  finare  och  yf vigare,  och  den  hvita  färgen 
renare  än  på  den  från  Skåne;  allt  en  natnrlig 
följd  af  det  hårdare  klimatet.  I  sommardrägten, 

i  medlet  af  Jidi,  har  den  bottenfällen  på  ryggen 
ljusgrå,  fullkomligt  lik  den  hos  L.  canescens;  nosen 

och  trakten  kring  ögunen  äro  rustbrnna^)^  sjelfva 
ögonlocken  äro  svarta,  och  under  och  framtill  äio 

ögonen  för  öfrigt  omgifne  af  hvitaktiga  hår;  bakre 
kanten  af  örat  är  h^i!:;  den  svarta  öronspetsen  är 
liksom  i  vinterdräkten  mycket  liten;  svansen  är 

hvit  med  ett  gråaktigt  streck  ofvan,  långs  midten'^). 
För  öfrigt  är  den  olvan  något  mörkare,  och  mera 
stötande  i  brunt,  än  L,  canescens.  Dimensionerne 

voro  sådane,  som  hos  vår  L.  horcalis.  En  gammal 

hona  ')  var  från  nosen  till  svansroten  22";  hufvu- 
det  4y';  örat  4|";  cubitus  5;";  tibia  6V';  bakfo- 

ten från  calcaneus  7V'. 
Således  lär  det  icke  kunna  betviflas,  att  den 

i  de  nordliga  delarne  af  Ryssland  förekommande 

liare  är  samma  species  som  den,  som  tillhör  Skan- 

*)  Härigenom  skiljes  den  från  L.  canescens. 
®)  Samma  färgteckning  har  afven  svansen  hos  L.  canescens 

i  sommnrtlrägten.  Della  är  en  antydning  af  den 
svarta  largen  på  oTre  sidan  af  svansen  hos  L.  euro- 
paeus,  Pall. 

')  (lonorne,  jemförtle  metl  hannarne  af  samma  åliler, 
äro  ujorendels  all  lid  slurre  än  desse. 
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dinavien.  Ehuru  örontJi,  sAsom  de  uppi^ifna  di- 
mensioneriia  utvisa,  äio  något  längre,  än  hufvudet, 

kan  man  dock  antaga  såsom  säkert,  att  den  liare, 

som  jag  vid  Archangel  erhöll;  är  identisk  med  Pal- 

T.As's  Lepus  variahilis.  Påli^as  säger  dessutom  endast 

"auribus  capite  suhbrevioribus*' ;  och  då  öronen  blott 
äro  högst  obetydligt  längre,  än  hufvudet,  har  han 
lätt  kunnat  komma  till  det  resultat,  att  han  fun- 

nit den  nästan  kortare,  än  hufvudet.®).  H  vad  Pal- 
las anförer  om  harens  osmakliga  kött  härleder  sig 

troligtvis  deraf,  att  Ryssarne  i  allmänhet  icke  äta 
den;  men  detta  göra  de  icke  derföre,  att  dess  kött 

skulle  vara  osmakligt,  utan  derföre,  att  de  anse 

honom  för  ett  orent  djur  °),  hvilket  åter  kommer 
sig  deraf,  att  haren  i  Mosis  lag  är  förklarad  lör 

oren,  och  derföre  till  föda  förbjuden.  Uti  Archan- 

gel boende  tyskar  berättade  mig,  att  de  der  före- 

kommande hararne  mycket  väl  låta  äta  sig  •  och  att 
de  mera  bildade  bland  Uyssarne  äfven  bruka  för- 

tära harstek. 

I  Skåne  anträffas  stundom  gamla  hannar  af 

L.  canescens,  som  bilda  en  märkbar  öfvergång  till 
L.  horealis,  sådan  han  förekommer  i  Skåne,  både 

hvad  ryggens  ljusa  färg,  och  de  svarta  öronspet- 
sarne beträffar.  Framläggas  nu  alla  dessa  former 

bredvid  hvarandra,  nemligen  l:o  den  vanliga  L, 
canescens  Nilss.,  2:o  den  äldre  och  ljusare  hannen 
af  denne,  3:o  L.  horealis  Nilss.  från  Skåne,  4:o 

densamme  från  Norrland,  och  5:o  den  från  Ar- 

changel, eller,  som  jag  förmodar,  från  Norska  Fin- 

®)  Bland  de  af  Prof.  Sundevall  nti  Öfversigten  af  K. 
Vet.  Akad.  Förh.  1844,  p.  135,  iippgifna  mått  på 
olika  individer  af  L.  bovealis  förekommer  ett,  der 
öronen  utan  Ijår  äro  kortare,  än  ijLilvudet. 

^)  Se  livad  i3LAsius  I    c.  1.  p,  262  liaroin  yttrar.  , 
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marken  samt  Svenska  Lappland,  så  fimier  man 
lätt,  alt  de  utgöra  en  sammanhängande  series  af 
varieteter  af  ett  och  samma  species,  framkallade 
genom  oHka  kUmaliska  inflytelser.  Det  synes  häraf, 

att  fallen  blir  finare  och  yf vigare,  den  hvita  fär- 
gen renare,  samt  den  svarta  pä  öronspetsarne  min- 
dre i  samma  mån,  som  vistelseorten  är  nordliga l  e. 

Om  Lepus  hibernicus  Beix.,  såsom  Keyseri.ing  & 

Blasius  tyckas  förmoda,  är  identisk  med  L.  varia- 
bilis  Pall. ,  så  h.ir  man  derigenom  ett  bevis  på, 

att  denna  vid  den  sydliga  gränsen  för  sin  geogra- 

fiska utbredning  ̂ ^j  till  och  med  icke  förändrar 
färgen  under  vintren  Någon  sådan  hare,  som 

den  Blasius  (I.  c.)  omnämner  från  nordöstra  eu- 
ropeiska Ryssland,  under  benämningen  Lepus  aqui- 

lonius,  som  om  vintren  icke  skulle  förändra  fär- 

gen, anträffade  jag  icke.  Hos  pelshandlarne  såg  jag 
blolt  den  vanliga;  och  man  kände  ej  nfigot  annat 
species.  Statsrådet,  Professor  Brandt  i  Petersburg 
berättade,  att  båda  formerna,  L.  cnnescens  &  horea- 
lis,  NiLss.,  förekomma  i  trakten  vid  Pelersburs^, 

men  att  den  förre  der  är  sällsynt. 
Att  L.  borealis  förekommer  i  Skåne,  äfven  un- 

der sommaren,  och  der  fortplantar  sig,  har  jag 
haft  tillfälle  att  erfara.  Förliden  vår  utsläpptes 

nemligen  vid  Maltesholm,  i  nordöstra  delen  af  pro- 
vincen,  en  ung,  der  fångad  hare,  efter  alt  förut 
hafva  blifvit  märkt  på  ett  sådant  sätt,  att  den  lätt 
kunde  igenkännas.   Under  denna  vinter  blef  samma 

Alptrakterna  kunna  dervid  icke  komma  undei' samma 
kategori,  som  det  jemna  landet,  då  det  högre  In2;ct 
öfver  hafvet  motsvarar  det  höf;re  läget  mot  norden. 

')  Förhållandet  är  sålunda  med  Musfcia  ru/(jaris.  För- 
modlii^en  IVuhålicr  si:j;  lA'p.  /iihcnncns  lill  Lcp.  tinii- 
difs  på  samma  siilt,  som  Lag(>J>U,<  SCudcus  lill  Lajop. 
subalpina  Nilss. 
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hare  skjulen  i  nämnde  Irakt,  och  hade  då  de  L 
horealis  lillkoniniande  karaklererna.  Till  färgen  var 
den  redan  mera  hvit,  än  L.  canescens,  men  till 

dimensionerna  var  den  något  större,  än  L.  horealis 

vanligtvis  är. 

AvEs: 

Falco  gyrfalco,  Lin.,  Pall.  Förekom  vid 

Schuretskaja,  vid  kusten  af  Ryska  Lappland.  Blott 

den  mörka  vaiieteten,  eller  Schlegels  F.  gyi^ falco, 
observerades. 

F.  peregrin  US,  Briss.,  Pall.  Observerades 
blott  en  gång  vid  Archangel. 

F.  Ii  tho falco,  Gmel.  F.  aesalon,  Pall.  Fö- 

rekom i  trakten  vid  Dwinan.  I  Sverige  är  Gott- 

land  den  sydligaste  ort,  der  jag  funnit  den  häc- 
kande. 

F.  vespertinus,  Lin. ,  Pall.  Förekom  f rå n 
Nowaja  Ladoga  till  de  stora  skogarne  i  trakten  af 

Dwinan,  isynnerhet  talrik  kring  Kargopol,  på  öppna 
och  jemna  fält,  der  den  ofta  sågs  flygande  under 
skymningen,  ja  stundom  midt  under  nätter  ne.  Den 
gamla  honan  är  12V  lång.  Den  yngre,  som  är 
något  mindre,  skiljes  från  den  gamla  derigenom, 

att  den  har  svarta,  droppformiga  fläckar  på  brö- 
stet, och  derigenom  att  de  undre  vingtäckarne, 

som  hos  den  gamla  äro  enfärgadt  rostgula,  hos  den 
unga  äro  hvita  med  stora  svartbruna  tvärfläckar. 

Uti  sitt  beleende  visade  den  mycken  öfverensstäm- 
melse  med  F.  tinnunculus.  Den  var  ej  särdeles 

skygg.  Uti  magen  fann  jag  endast  lemningar  af 

större  coleopterer.  Den  tycktes  vara  mera  säll- 
skaplig än  de  andre  falkarne  vanligtvis  äro.  Stun- 

dom kunde  man  få  se  4  a  5  st.  tillsammans  uti 
ett  träd. 
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.  F.  nisus,  Lin.  Accipiter  Nisus,  Pall.  För- 
märkles  blolt  en  gång  vid  Aicliangel. 

F.  h  a  I  i  a  e  t  u  s ,  Lin.  Accip,  Haliaetus,  Pall. 
Förekom  omkring  Arcliangel  vid  Dwinan.  Vid 

Tromsö  i  Norge  såg  jag  den  icke.  Middendorff 
har  icke  träffat  den  i  Ryska  Lappland. 

F.  a  1  b  i  c  i  1 1  a ,  Lin.  Aquila  albiciUa,  Pall. 
Allmän  vid  Dwinan,  vid  Archangel. 

F.  niger,  (Briss.).  F.  ater,  Gmel.  Accip.  Mil- 
vus,  Pall.  Förekom  här  och  der  från  Wuitegra 
till  Archangel.    Den  tycktes  icke  vara  sällsynt. 

F.  buteo,  Lin.  Accip.  Buteo,  Pall.  Sällsjait 
i  de  stora  skogarne  meHan  Wuitegra  och  Dwinan. 

F.  lagopus,  Brunn,  Accip.  lagopus,  Pall. 
Vid  Schuretskaja. 

F.  apivorus,  Lin.  Accipiter  lacertarius,  Pall, 
Allmän  i  skogarne  fian  Ladeinopole  till  Dwinan. 

F.  cyaneus,  Lin.  Accipiter  variahilis,  Pall. 

Allmän  kring  Dwinan  från  Wajmugskaja  till  Ar- 
changel. 

H  i  r  u  n  d  o  r  u  s  t  i  c  a ,  Lin.  H.  domest  ica,  Pall. 

Nowaja  Ladoga.  Middendorff  har  träfiat  henne 
vid  Kola. 

H.  urbica.  Lin.  //.  lacjopoda,  Pall.  Nowaja 
Ladoga. 

H.  riparia,  Lin.,  Pall.  N.  Ladoga  till  Ar- 
changel.   Af  Middendorff  funnen  vid  Kola. 

Gypselus  apus  (Lin.).  Hirundo  apus,  Pall. 
Några  mil  söder  från  Archangel. 

Muscicapa  grisola,  Lin.,  Pali-.  Archan- 
gel; ej  sällsynt. 
Sylvia  hy  po  la  is  (Lin.).  Ladeinopole  till 

Dwinan  (Wajmugskaja);  sällsynt.  Doss  sång  var 
nåi^ot   olik    den    man    här   får  höra.     Den  linnes 
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icke  upplagen  i  Patxas's  Zoographia  Rosso-Asialica. 
EvERSMANN  ^)  omnämiier  den  likväl  från  sjdveslra 
Ural,   med  den  uppgift,  att  den  der  är  sällsynt. 

S.  trochilus  (Ltn.)  Motacilla  trocliilus,  Pall. 
N.  Ladoga  till  Schurelskaja  i  Ryska  Lappland; 
allmän. 

S.  a  biet  i  na,  Nilss.  S.  rufa  Lath.  ,  Temm. 

Motacilla  acredula,  Pall.  Zoograph.  I.  p.  496.  Kar- 
gopol,  Arcliangel;  teniligen  sällsynt.  Mellan  könen 
har  jag  funnit  en  betydlig  skillnad  i  storleken. 
Hos  den  gamla  hannen  har  jag  funnit  tarsen  vara 

1^''  sv.;  den  hoplagda  vingen  2yV;  och  stjerten  2^'; 
då  den  gamla  honan  haft  tarsen  |";  den  hoplagda 
vingen  samt  stjerten  1^".    Dess  sista  höst- 
drägt  eller  vinterdrägt  (i  November)  är  sådan,  att 

det  förmodligen  är  den,  som  gifvit  Latham  anled- 

ning till  det  af  honom  gifna,  för  öfrigt  föga  pas- 
sande namnet;  nemligen:  Supra  fusco-cinerea  vix 

olivaceo-viridi  tincta;  remigum  rectricumque  mar- 
ginibus  exterioribus  olivaceo-viridibus;  linea  supra- 
ciliari  rufescenti-alba;  regione  parotica  et  lateribus 
colli  corporisque  dilute  rufis;  gula  rufescenti-alba; 

proiterea  infra  alba,  lineolis  flavis  destituta,  pector^e 
antico  abdomineque  imo  rufescenti  tinctis.  Under 

ruggningen,  i  slutet  af  Juli,  är  den:  supra  fusco- 

cinerea,  et  infra  sordide  alba,  minime  rufo  tincta'). 
Genom  fjäderbrämens  afnötning  förloras  då  den 

olivgröna  färgen  ofvan  och  de  gula  strecken  ne- 
dan. Med  den  sednare  (den  olivgröna  och  gula) 

färgteckningen  visar  den  sig  under  sina  vandrin- 
gar genom  . Skåne  vår  och  höst. 

)  L.  c.  p.  120. 
)  I  denna  drägten  liknar  den  mycket  Sylvia  Bonelli, 
men  skiljes  dock  lätt  deiigenoiu,  att  den  saknar  den 
gröna  färgen  på  öfvergunipen. 
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S.  cinerea,  Lath. Petersburg  till  Archan- 
gelj  allmän.  Förekommer  icke  hos  Pallas;  men 

uppgifvcs  af  EwERSMANN  från  sjdveslra  Ural. 
S.  b  o  r  t  e  n  s  i  s ,  Bechst.  Motacilla  curruca,  Pall. 

Petersburg  till  Arcbangel;  allmän.  Är  troligtvis 
Pallass  3Jot.  curruca.  Hans  Motacilla  salicaria  är 

en  b  el  t  annan,  an  Linnés. 

S.  curruca,  Lath.  Motacilla  Sijlvia,  Lin.,  Pall. 

Observerades  en  gång  några  mil  söder  om  Ar- 
cbanoel. 

S.  sch oenoba e nus  (Lin.)  Petersburg  till 
Arcbangel;  allmän.  Förekommer  icke  bos  Pallas, 
men   namnes  af  Ewersmann  från  sydvestra  Ural. 

S.  (Salicaria)  m  a  g  n  i  r  o  s  t  r  i  s  ®)  n.  sp.  Tab. 
XIX,  Mellan  Kargopol  ocb  Cbolmogory;  säll- 

synt. Både  till  färgteckning  ocb  babitus  visar  den 
mycken  öfverensstämmelse  med  Sylvia  palustris; 
men  skiljes  dock  lätt  från  denna  genom  mindre 
storlek,  sin  något  mörkare  färg  ofvan,  samt  sina 
kortare  ocb  med  annan  plåtbetäckning  försedda 
tarser,  som  i  det  närmaste  likna  dem  bos  S.  scJwe- 
nohaenus. 

Descr.  Mas  ad.  Longitudo  corporis,  ab  apice 

rostri  ad  enndem  cauda?  5Vit"  sv.  1.  124  mm.; 
cauda  2"  1.  50  mm.;  tarsus  ̂  '  1.  22  mm.;  rostnim 

a  b  aiigulo  o  ris  f"  1.  18  mm.;  a  la  a  flexura  2iV'  I- 
60  mm.;  balbix  cum  ungue  V',/'  1-  14  mm.;  digi- 
lus  anticiis  inteinicilius  cimi  luig.  ̂ '  1.  16  inni.; 

lectrix  exlima  ulrintpie  mcdiis  longioribus  ̂ "  1.  7 mm.  brcvior. 

*)  lii-skrifniiii^cn,  men  c]  diagnosen,  till  Motac.  Hippo- 
lais  i  F;uinii  svecica  iif  L.  liör  till  detta  species. 

'}  Del  som  hos  den  synes  vara  mest  iitmrirkamle,  är 
iless  >>lora  nähl);  lisaiaf  jai^  deriVne  fäll  anledning 
(ill  dess  benämning'. 
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Capnt  magDum,  froiite  dcpressa,  cum  rostro 

confluenle;  rostruni  validum,  basi  latins  qiiam  al- 
tius,  apicem  versus  compressuni  et  altius  qiiam 

latius,  supra  usque  ad  apicem  declive  rectiu- 
sculuni,  infra  aliquanto  inflatum  et  curvaliim;  tarsi 
validi,  antice  6  scutellati,  scuteliis  mediis  fere  ae- 

qualibus;  unguis  hallucis  valde  compressus,  ceteris 
major  et  magis  curvatus;  alae  breves,  obtusae,  noii 
mediam  partem  caudae  attingentes,  remige  l:ma 
tectricibus  inferioribus  midtum,  superioribus  vero 

parum  longiore,  2:da  &  6:ta,  3:tia  &  4: ta  aequa- 
libus,  bis  omnium  longissimis,  3:tia  (Sc  5:ta  exlerius 

angustatis;  cauda  mediocri,  gradato-rotundata,  rec- 
tricibus  mediis  subacutis,  tectricibus  inferiori- 

bus magnis,  extra  medium  caudag  porrectis;  setae 

tres  magnoe  utrinque  supra  angulum  oris;  nares 
ovales,  membrana,  ex  parte,  plurais  non  setosis 
obtecta.  Color:  Rostrum  maxilla  superiore  nigra, 
inferiore  dilute  carnea,  lateribns,  apicem  versus, 
fuscescente,  tomiis  apiceque  albidis;  anguli  oris 

flavidissimi ;  pedes  fusco-cinerei ;  iris  ejusdem  co- 
loris;  praeterea  supra  cinereo-fusca,  capite,  collo 
superiore,  dorso,  tectricibus  superioribus  alaruni 

minoribus,  uropygioque  oli vaceo-viridi  tinctis,  alis 
candaque  fuscis,  pennis  colore  dilutiore  marginatis, 

remigibus  margine  interiore  albis,  reclricibus  iii- 
termediis  basin  versus  oli  vaceo-viridi  marginatis, 
fasciis  circiter  15  obsoletis,  certa  luce  conspicuis; 

infra  alba,  mento,  gula,  abdomine  imo  teclricibus- 

que  caudae  inferioribus  pure  albis,  pectore  et  epi- 
gastrio  flavido,  lateribusque  oli vaceo-fuscescente 
tinctis;  tectricibus  alarum  inferioribus  albis,  fla- 

vido marginatis;  tibiis  albido  et  fusco  variegatis; 
loris  lineola  albida  inter  nares  et  oculos,  et  infra 

banc  fuscescentibus;  genis  et  regionibus  paroticis 
olivaceo-fuscis,  albido  tinctis. 
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Den  anlriifi^;iLles,  d.  18—20  Juni,  bloll  pä 
Ivenne  ställen  nära  Konewskaja,  mellan  Kargopol 

och  den  stora  sammanhängande  urskogen,  som  vid- 
tog något  norr  om  förstnämnda  ställe,  och  oafbru- 

let  Furtfor  Ull  D^Yinan.  Af  de  tvenne,  jag  obser- 
verade, erhöll  jag  blott  den  ena.  Den  förekom  i 

närheten  till  smärre  strömdrag  på  fuktiga  ställen, 
bevuxna  med  täta  buskar,  särdeles  af  Vide,  samt 

höga  löfträd.  Den  observerades  endast  om  nät- 
terna, da  den,  liksom  Psäktergalen,  när  de  flesta 

andra  foglar  hade  tystnat,  från  de  högre  buskarne 
eller  träden,  hoppande  från  gren  till  gren,  låt  höra 
sin  utmärkt  vackra  sång,  som  till  och  med  öfver- 
träffade  den  sednares  både  i  tonernes  mångfald, 

styrka  och  renhet.  Skymningen  under  de  visser- 
ligen i  dessa  trakter  mycket  ljusa  nätterna  gjorde 

det  särdeles  svårt  att  upptäcka  och  skjuta  den 
bland  de  täta  busksnåren,  och  ännu  svårare  att 

linna  den,  när  den  var  skjuten.  i\]ed  Sylvia  pa- 
lustris  BEcnsT.,  h vilken  den  till  utseendet  står  när- 

mast, tyckes  den  äfven  till  lefnadssättet  visa  me- 
sta öfverensstämmelsen.  Liksom  dennas  var  déss 

sång  mvcket  omvexlande,  och  tvcktes  vara  sam- 
mansatt aF  flera  andra  sångfoglars  toner,  bland 

hviika  isynnerhet  Sång-Trastens  (Turdi  musici)  voro 
ii^enkänlioje.  Stundom  var  den  t.  o.  m.  så  lik  den- 

nes,  alt  illusionen  var  fnllkondig. 

Uti  min  skrifvelse  till  Herr  Professor  Lovén  ̂ ) 
har  jag  upptagit  denna  fogel  under  benämningen 
Salicaria  ca!i(jata  (LicnT.).  Då  jag  seilermera  fått 
tilHällc  alt  se  den  af  Lichtenstein  uti  Ewersmanns 

IWsa  leuinade  beskrifningen  öfver  delta  specicvS, 
finne^  jag.  att  den  denned  icke  kan  vara  identisk, 
ehuru    don    med   denna   svnes  visa  stur  ölvcieiis- 

Sf  K.  VtM.  Ak.H]:>  olvrisi-l  1849.  p.  '2(1 
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slämmelsc  i  sang  och  lefn;ulssäU,  och  den  af  Schle- 

GEi,  ̂ )  gifna  beskrifningen  och  Idassiliceringen  lill 
nåiion  del  ännu  mera  närmar  dem  till  h varandra. 

Näbbet  och  benen  förete  dem  emellan  allt  föi-  stora 
oliklieter,  för  att  tillåta  antagandet,  alt  dessa  blott 

härleda  sig  fran  felaktig  beskrifning  eller  indivi- 
duell olikhet.  Hos  S.  magnirostns  ar  näbbet 

längre  än  hos  S.  caligata,  och  dess  ben  hafva  en 

annan  färg,  samt  ett  annat  förhallande  mellan  pla- 

tarne  på  tarsernes  framsida.  Fogelns  färg  i  all- 
mänhet sjnes  äfven  vara  annorlunda,  då  den  till 

det  närmaste  härtili  öfverensstämmer  med  Sylvia 

'palustris,  och  den  andra  deremot  med  S.  arun- 
dinacea. 

D:r  E.  Ewersmann  beskrifver  uti  sina  "Ad- 
denda  ad  celeberrimi  Pallasii  Zoographiam  Rosso- 

Asiaticam"")  ett  nytt  species  af  s\ä ̂ ial  Sylvia,  under 
benämningen  S.  scita,  som  ännu  mera,  än  S.  cali- 
gala,  synes  närma  sig  till  S.  magnirostris.  Likväl 
förefinnas  dem  emellan  så  betydliga  olikheter,  att 
jag  icke  kunnat  tveka,  att  anse  dem  för  skilda 

species,  sedan  jag  fått  tillfälle  att  rådfråga  den  ci- 
terade afhandliniren  af  Ewersmann.    Till  stöd  för o 

denna  åsigt  lemnas  härjemte  en  öfversigt  af  dessa 
olikheter : 

''Sylvia  scita'' 
'Lonsitudo  culminis 

ro- 
stri  4'"  paris.  1.  tarsi  8|"'; 

"Sylvia  magnirostris', 
Longit.  CLilm.  roslri  5V" 

par.;  1.  tarsi  9|'";  I.  caudae 

Revue  critique  des  oiseaux  d'Europe  I.  p.  XXX,  et 
II,  p.  60. 
Kasan  1842—43.  III,  p.  12  o.  13.  Det  är  besynner- 

ligt, att  denna  Sylvia,  som  af  EwERSMA^N  blifvit  fun- 
nen inom  Europas  gränser,  och  redan  1843  blifvit 

beskrifven,  likväl  ännu  icke  kunnat  vinna  burskap 
inom  Europas  ornithologi,  utan  med  tystnad  blifvit 
förbigången  såväl  af  Schlegel  som  Degland  m.  fl. 
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1.  caiicloe  Vi'";  remex  prima 
sy  longior,  quani  tectri- 
ces  superioies;  roslrum  gi"a- 
cile;  uropygium  paullulura 
in  fei  rugitiosum  vergens; 
subtils  feiM  iigintio-albida,  in- 
gluvie  el  gula  albis,  juguio 

sineis et  pectore  magis  ferru 
au  t  rufiä",  etc. 

l"i(y";  remex  prima  tectric. 
super,  pariim  longior;  ro- 

strum validum  et  magnum; 

urop.  ciDereo-fuscum  oliva- 
ceo-viridi  tincttim;  infra  al- 
bä,  inento,  gula,  abdomine 
imo  tectricibusque  caudae 

3   inferioribus  pure  albis,  pec- 
tore &  epigastrio  fJavido  la- 

teribusque  corporis  olivaceo- 
fuscescente  tinctis,  etc. 

Då  således  S.  magnirostris  icke  kan  samman- 
falla ined  någon  af  de  nämnda  arterna,  och  jag 

dessutom  icke  funnit  någon  fornt  beskrifven  Sylvia, 

med  hvilken  den  kan  vara  identisk,  har  jag  blif- 
vit  föranlåten  att  anse  den  för  ett  nytt  species, 
samt  att  för  densamma  föreslå  det  uppgifna  namnet. 

S.  philomela,  Bechst.  Motac.  Aedon,  Pall. 
Petersburg  till  Wuitegra.  Mellan  Petersburg  och 
Nowaja  Ladoga  var  den  särdeles  allmän,  och  höll 

sig  i  de  sumpiga,  med  buskar  tätt  bevuxna  trak- 
terna omkrino;  kanalen. 

S.  phoenicurus  (Lin.,  Pall.).  Petersburg, 
Archangei;  allmän. 

Sax  i  CO  I  a  oenanthe  (Lix.).  Motacilla  Viti- 
flora,  Pall.  Endast  på  mera  höglandta  ställen  från 
Lodeinopole  till  Schuretskaja  i  Ryska  Lappland. 

S.  rubetra  (Llx.,  PAr.L.)  Petersburg,  Waj- 
mugskaja;  allmän. 

Motacilla  al  ha  Ll\.  ,  Mot.  albcola  Pall. 

Petersburg,  Archangei;  allmän. 

M.  Ma  va,  Ll\.  Mot.  flaveola,  Pall.  Peters- 
burg, Archangei;  allmän.  Den  vid  Archangei  fö- 

rekonnnande,  var  varieteten  6o/'ea/iö^Su-NDEVALL;  hvar- 
igenom  således  till  min  förra  uppgift  uti  skrifvelson 
till  Prof.  LovKN  donna  rättelse  lillägges. 
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An  t  hus  a  1  borens,  Bectist.  Motac.  Spipola, 

Pall.  Petersburg,  Wajniugskaja  1.  Dwinan;  ej 
sällsynt. 

A.  pratensis  (Lin.).  Oinnäinnes  ickeaf Pal- 
las. Förekom  vid  stranden  af  Ladogan.  Seder- 
mera observerade  jag  den  icke  förr  än  vid  Schu- 

retskaja,  der  den  var  högst  aUmän.  Likväl  upp- 
gifves  den  af  v.  Baer  och  Middendorff  såsom  säll- 

synt i  Ryska  Lappland.  Middendorff  har  funnit 
den  i  Siberien 

A.  cervinus  (Pall.).  Motacilla  cervina  Pal- 
las, Zoogr.  I,  p.  51 L  Å.  pratensis  var.  cervinus, 

SuNDEV.  Förekom  vid  Schuretskaja,  men  sällsynt. 

Åtskilliga  facta  tyckas  onekligen  tala  (br  dess  spe- 
cifika skiljaktighet  från  föregående  species.  Dessa 

facta  äro:  någon,  fast  obetydlig,  formskillnad;  att 

den  icke  tyckes  vara  någon  lokal-varielel,  emedan 
den  i  sådant  fall,  jemförd  med  föregående,  väl 
skulle  vara  den  öfvervägande  formen  i  de  trakter, 
(ler  den  förekommer,  men  så  är  icke  förhållandet, 

utan  den  lär  långs  hela  norra  kusten  af  gamla 

kontinenten    vara    vida  mindre  talrik,  än  den''^); 

^)  Buiiet.   Physico-Mathem.   de   S:t  Petersb.  Tom.  III, 
p.  295. 
På  de  ställen,  der  jag  anträifat  den,  har  förhållan- 

det varit  sådant;  och  hade  den  i  Siberien  varit  den 
allmännaste,  skulle  väl  Middendorff  der  hafva  funnit 
den.  Detta  har  han  likväl  icke  gjort.  Den  förmo- 

dan, som  Piof.  C.  Sundevall  uti  Vet.  Akademiens 
Handlingar,  för  år  1840,  p.  45,  uttalat,  att  den  skulle 
vara  en  östligare  form  af  ̂ .  jora^msts,  och  från  Nord- 
Cap,  der  den  vanliga  formen  af  denna  skulle  upp- 

höra, mot  öster  långs  hela  norra  kusten  af  gamla 
kontinenten  skidle  vara  dennas  ställföreträdare,  och 
den  uteslutande  formen,  stämmer  således  icke  öfver- 
ens  med  verkliga  förhållandet.  A.  cervinus  har  icke 
sin   veslliga,   och  A.  pratensis  icke  sin  östliga  gräns 
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samt  alt  den  icke  lar  sammanpara  sig  med  den- 
samma. Huru  än  härmed  sig  förhåller,  så  synes 

den  åtminstone  vara  en  ganska  konstant  form.  De 

3:ne  individer,  jag  erhöll,  2:ne  hannar  och  1  ho- 
na, äro  med  h varandra  fullkomligt  öfverenssLäm- 

mande,  och  visa  ingen  antydning  till  öfvergång 

till  A.  pratensis.  /Den  nämnda  formskillnaden  be- 
står deri,  att  stjerten  är  något  kortare,  och  vin- 

garne  längre,  än  hos  A.  pratensis,  h  varigenom  för- 
hållandet mellan  vingarne  och  stjerten  är  olikt  det 

hos  den  sednare.  Honan  synes  vara  något  min- 
dre än  hannen,  och  har  derföre  både  vingarne 

och  stjerten  något  kortare.  Tarsernes  längd  är 
hos  denna  =  den  hos  föregående,  och  varierar 

något  liksom  hos  den.  Förhållandet  mellan  smäll- 
pennarne  har  jag  icke  funnit  förete  någon  skiljak- 

tighet. Hos  de  tre  nämnde  individerne  har  jag 
funnit  följande  dimensioner:  A)  c^.  Den  hoplagda 

vingen  3^''  1.  87  ram.;  stjerten  2yV'  1-  ÖO  mm.; 
tarsen  ̂ "  1.  23  mm.  B)  c^.  Den  hoplagda  vingen 

3iV'  1-  86  mm.;  stjerten  2|''  1.  59  mm.;  tarsen 
r  1.  22  mm.  C)  ?.  Den  hoplagda  vingen  31"  1.  84 
mm.;  stjerten  1.  56  mm.;  tarsen  Hos  gan- 

ska många  individer  af  Anthus  pratensis,  som  jag 
haft  tillfälle  att  undersöka,  har  jag  icke  funnit 

den  hoplagda  vingen  öfverstiga  3y,  men  väl  of- 
tast understiga  detta.  Stjertens  längd  har  jag  fun- 
nit variera  något,  så  att  individer  funnits,  som 

icke  haft  den  längre  än  A.  cervinus,  men  förmod- 
ligen hafva  dessa  varit  yngre;  och  vanligtvis  har 

den    varit  2^"  ocli  deröfver.    Till  jemförelse  har 
 . 

vid  Nord-Kap.  yl.  ccrriuus  fann  jag  äfven  vid 
Tromsö,  och  A.  pralctisis  fann  jag  i  Ryska  Lapp- 

land vara  den  alhnännaste,  och  Middendorff  har  blott 
funnit  den  sednare  i  Siherien. 
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jag  äfven  haft  exemplar  från  samma  ställe,  som 

Å.  cervinus.  Häraf  synes  följa,  att  hos  de  indivi- 
der af  detta  species,  som  jag  undersökt,  vingarnes 

längd  företett  den  största  skilhiaden,  då  deremot 
det  exemplar,  som  Prof.  C.  Sundevall  jemfört, 
visat  ̂ törsta  olikheten  uti  längden  af  stjerten.  Vid 

betraktandet  häraf  synes  det,  som  om  någon  betydli- 
gare konstant  formskilnad  icke  skulle  förefinnas. 

Färgteckningen  tyckes  i  det  närmaste  öf verens- 
stämma med  den  af  Prof.  Sunde  vall  beskrifna. 

Fläckarne  stå  dock  icke  så  tätt  på  frambröstet, 
som  hos  A.  pratensis,  Ofvan  är  den  mörkare,  än 

denne,  och  har  icke  den  olivgröna  anstrykningen, 

som  den.  Öfvergumpens  tjädrar  äro  mörkbruna 

med  breda  grå  kanter.  De  största  undre  st  jer  t- 
täckarne  hafva  den  svarta  midtåtgående  fläcken. 

Benen  äro  brunaktiga,  mörkare  än  hos  A.  pra- 
tensis.  Till  färgen  skiljer  sig  hannen  från  honan 

endast  derigenom,  att  den  roslgula  färgen  på  ha- 
kan och  framhalsen  är  mörkare,  med  ett  svagt 

skimmer  af  rosenrödt.  Oakladt  mycket  sökande, 
funnos  blott  2:ne  individer,  hanne  och  hona,  som 

på  en  gång  träffades  på  ett  och  samma  ställe,  och 

derföre  otvifvelaktigt  häckade  tillsamman.  Uti  lä- 
tet observerade  jag  ingen  skiljaktighet  mellan  denna 

och  föregående.  Det  är  dock  möjligt,  att  en  sådan 
skiljaktighet  finnes.  Af  fruktan  för  att  den  skulle 

undkomma,  skjöt  jag  den  genast,  utan  att  nogare 
få  observera  dess  läte.  Den  träffades  nära  intill 
hafsstranden. 

A.  obscurus  (Penn.);  Tewm,  A.  rupestris, 
NiLSS.  Förekommer  icke  hos  Pallas.  Schuretskaja ; 
icke  sällsynt.  ^ 

A 1  a  u  d  a  a  1  p  e  s  t  r  i  s ,  Lin.  AL  nivalis,  Pall. 
Vid  Schuretskaja  i  slutet  af  Juli;  icke  sällsynt. 

E.  V.  A,  Handl.  1850.   IL  1^ 
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Den  höll  sig  på  de  högre  och  inera  jemna  fjell- 
phUåeriie,  hvarest  likväl  ingen  snö  fanns.  Både 
hannar  och  honor  träffades  på  samma  ställe,  men 

ingen  unge  var  synlig.  Förmodligen  hade  ungarne 

icke  ännu  lemnat  boet.  Dess  lockton  hade  myc- 
ken likhet  jiied  Snöspartvens,  men  var  något  gröire, 

mera  entonig  och  melankolisk,  samt  i  fullkondig 
harmoni  med  de  ödsliga  trakter,  den  bebodde.  Den 

var  icke  särdeles  skj^gg.  I  magen  funnos  lemnin- 
gar  af  vegetabilier,  blandade  med  grus.  Den  gamla 

honan  i  ren  soramardrägt  är  beskiifven  af  Pro- 
fessor C.  Sunde  VALL  i  K.  Vetenskaps- Akademiens 

Handlingar  1840,  p.  42.  Den  gamle  hannen  i 

samma  drägt  är  något  större,  hai-  den  hoplagx.la 

vingen  4tV"  1-  107  mm.,  stjerten  2|"  1.  69  mm., 
näbbet  från  näsborrarne  |"  1.  10  nnn.,  tarsen  i" 
1.  22  mm.  Han  har  följande  färgteckning:  Näbbet 
svart,  underkäken  vid  roten  blyfärgad;  benen  svarta 

(hos  honan  äro  de  brunaktige);  pannan,  dess  sidor 
mellan  näsborran  och  ögat,  hakan  och  strupen 
svafvelgula;  ett  streck  öfver  ögat,  till  nacken,  hvitt 

med  svag  svafvelgul  anstiykning;  hjessan  med  de 
till  hvardera  sidan  af  nacken  förlängda  spetsarna, 

tyglarne,  kinderne  och  fram  halsen  lent  svarta  (iii- 
gerrima);  öronfjädrarne  vid  rolen  gulaktigt  hvita, 

mot  spetsen  olivgröna;  nacken,  bakre  halsen,  fram- 
ryggen,  de  mindre  öfre  vingtäckarne,  sidorne  af 
bröstet,  och  öfveri;umpen  rostbruna  med  rosenröd 
anstrykning  och  ljusare  fjäderkanler ;  för  öfrigt 

ofvan  gråbrun  med  bruna  Häckar,  giåaktiga  fjä- 
derkanter, och  här  och  der  rosenröd  anstrykning; 

vingpeimornas  spetsai-  urblekta;  stjertpennornj),  med 
undantag  af  de  tvenne  medlersla,  svarta,  den  yt- 

tersta på  hvardera  sidan,  i  yttre  fanel,  till  större 
delen  af  sin  längd,  mot  spetsen  hvit,  den  följ;uide 

mot   S]U'tsen    i   samma   fan   med  smal  hvit  kant. 
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De  förlängda  svarta  fjädrarna  på  h vardera  sidan 

af  hjessan  längre,  än  hos  honan.  Den  svarta  fläc- 
ken på  framhalsen  större,  än  has  den  sednare, 

och  i  allmänhet  den  svarta  färgen  mera  intensiv. 

Hannen  skiljes  från  honan  i  alseende  på  färgen 
lättast  genom  den  rostbruna,  i  rosenrödt  stötande 
nacken,  bakre  halsen  och  framryggen.  Honan  är 

på  dessa  delar  gråbrun  med  mörkbruna  fläckar, 
med  svag  rosenröd  anstrykning.  Hos  henne  äro 
äfvenledes  de  öfre  mindre  vingtäckarne  rostbruna, 
skiftande  i  rosenrödt.  Enligt  Landbeck  skall  den 
i  sällskap  med  Emheriza  nivalis  under  vintren 
stundom  förekomma  i  Siebeiibiirgen  och  Sirmien, 
förmodligen  kommande  från  de  norra  delarne  af 

europeiska  Ryssland. 
Parus  borealis,  De  Sei.ys  Longchamps, 

Bullet.  des  seances  de  PAcademie  des  sciences  de 

Bruxelles,  Tom.  X.  N:o  7.  Reviie  Zool.  184:'!.  p. 
213.  Degland,  Ornilhologie  europeenne  1849,  Tom. 

I.  p.  293').  Förekom  vid  Archangel  icke  sällsynt. 
Någon  annan  Parus,  än  denna,  observerarle  jag 
icke.  Den  står  onekligen  närmast  P.  palustris  Nilss. , 
men  är  ganska   märkbait  skild,  såväl  från  denna, 

Då  Linnés  Parus  palustris  kan  vara  så  väl  den,  som 
under  detta  namn  blifvit  upptagen  af  De  Selys,  som 
dennes  P.  borealis^  emedan  Linné,  och  de  flesta  efter 
honom,  utan  tvifvel  förvexlat  båda  arterna,  så  synes 
det  väl,  som  del  vore  behöfligt  alt  förkasta  detta 
namn  helt  och  hållet,  och  tilldela  äfven  den  sydliga 
formen  {P.  palustris  De  Selys)  ett  nytt  namn,  t.  ex. 
P.  meridionalis,  i  motsats  mot  P.  borealis;  men  dels 
aktningen  för  den  auktoritet,  som  ursprungligen  gif- 
vit  detta  namn,  och  dels  den  omständigheten,  att  det 
redan  för  längre  lid  sedan  af  Nilsson  (Skand.  Fauna , 
Foglarna,  2:dra  edit.  L  p.  339)  blifvit  tilldeladt  samma 

.  form,  som  De  Selys  sålunda  benämnt,  har  föranledfc 
mig  att  bibehålla  detsamma. 
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som  från  P.  sihiricus,  och  ar  särdeles  intressant 

derigeiiom,  att  den  utgör  en  mellanform  mellan 
båda,  med  karakterer,  som  till  dels  sjuns  hem  tade 

från  dem  båda.  Sa  har  den  ungefär  samma  näbh- 
form,  som  P.  sihiricus,  och  hufvudsakligen  samma 

färgteckning,  som  P.  polustris,  med  några  modifika- 
tioner, som  antyda  på  den  förre,  samt  stjerten  mera 

lik  den  hos  den  sednare.  Den  af  De  Sei;ys  gifna 

beskrifningen  på  P.  borealis  öfverensstämmer  så  no- 
ga med  den  här  af  mig  uppgifna  fogeln,  särdeles 

nngfogelns  sommardrägt,  att  jag  icke  kan  betvifla, 
att  ju  de  äro  identiske,  ehuru  beskrifningen  icke 
är  så  fullstänflig,  som  man  skulle  kunnat  önska. 

Med  P.  sihiricus  kan  den  ej  rätt  gerna  förblandas, 
ehuru  Schlegel,  1.  c.  tyckes  förmoda,  attdenblolt 
är  en  varietet  af  denna.  För  att  bidraga  till  dess 

närmare  kännedom,  lemnar  jag  härmed  en  beskrif- 
ning  såväl  öfver  dess  vinterdrägt,  som  öfver  den 

gamla  och  unga  fogeln  i  sammardrägten.  Den  eger 

så  mj^cket  mera  väide  för  oss,  som,  sedan  jag  nu 
funnit  den  i  Skåne  och  på  andra  ställen  i  Sverige, 
det  är  afgjordt,  alt  den  äfven  tillhör  vår  Svenska 

Fauna.  Differ.  specif.^):  Petrus  borealis  Selys.  Mag- 
nitudine  et  hahilti  P.  palustris  Nii.ss.;  supra  cine^ 

rascens,  capite  colloque  supra  nigerrimis,  absque  nito- 
re;  temporibus  låter ibusque  colli  pure  albis;  subtus 

albidus,   gula   nigricante;  ala   composita  {a  flexura) 

')  Uti  min  skrifvelse  lill  Prof.  Loven  bar  jag  yttrat, 
alt  stjcrtens  Iringd  lomiiade  eii  lui fviulsak lig  karakter 
for  dess  sk  i  I  ja  tid  e  från  P.  palusfris;  men  sodan  jag 
lätt  tilKHIle  all  undersöka  ett  större  antal  aF  denne, 
samt  liera  individer  af  P.  borealis,  liar  ja^  fiinnil  att 
sljerlens  längd  varierar  ganska  helvdligt  hos  dem  bå- 

da, ocij  alt  nian  olta  tralHir  sådane,  snrtlcles  hannar, 
af  P.  palustris,  som  bafva  stjerten  lika  lång,  som 
den    af   P.  l>orcalis.    På  samma  sätt  har  jag  funnit 
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2i".  Descr.:  A)  hahttu  hiemali,  e  Scania.  Longit. 

corporis,  ab  apice  roslri  ad  apiceni  caudae,  5|"  1. 
130  mm.;  ala  couiposita  2|"  1.  62  mm.;  caada 
2tV'  i.  58  mm.;  tarsus  |V'  1.  17  mm.;  rostrum  a 

fronte  tV'  1-  H  mm.  Roslrum  prorsus  forma  ejiis- 
dem  P.  sibirici,  &  eodem  vix  majiis,  porrectius- 
culum,  aciitum,  eodemque  P.  palustris  gracilius, 

maxilla  mandibula  longiore,  cuhiiine  sensim  deor- 
sum  indi  na  Lo,  mandibula  gonyde  reda,  naribus 

dense  pbmiis  obleclis.  Pedes  iisdem  P.  palustris 

similes,  acrotarsiis  6-sculellalis,  ballucis  ungue  va- 
lidiore;  alae  brcves  oblusae,  remige  l:ma  brevi, 

tecLricibus  superioribus  proximis  duplo  longiore, 
remige  2:da  &  10:ma,  3:Lia  6z  7:ma,  4:ta  &  5:ta, 

a^qualibus,  his  omnium  longissimis;  cauda,  si  ex- 

plicata,  rolundata,  duabus  rectricibus  extimis  utriii- 
que  brevioribus;  rectricibus  omuibus  acuminatis. 

Color:  Caput  collumque  supra  a  ter  r  i  ma  absque  ni- 
tore;  dprsum,  bumeri  et  uropjgium  cinereo-grisea, 

subtilissime  olivascente  tincla  ̂ );  remiges  nigrae, 
cubitales  late,  ceterae  subtibter  exLus  albomarginatie; 

rectrices  remigibus  concolores,  duae  exteriores  utrin- 

que  secundum  totam  longitudinem,  ceteraeque  api- 
cem  versus  albido  extus  marginatae,  mediae  ambo 

apice  cano;  latera  capitis  collique  pure  alba;  men- 
tum, gula  collumque  anticum  ex  j)arte  nigra,  in 

boc  plumce  albo-margiiuiLae;  pectus,  latera  corpo- 
ris tectricesque  caudae  iuferiores  albida,  rufo  di- 

lutiore  tincta;  collum  inlerius,  abdomen  lecUices- 
que  alarum  iuferiores  alba.  Femiua  paullo  minor, 

circ.  5"  longa,  colore  vero  mari  similis.  B)  ?  ad. 

habitu  cestivo  [Archangel,  Juliy  Ala  comp.  2l";  cauda 
2^\;  tars.  |^";  rostrum  a  fronte  tV'*    Colore  prae- 

stjeitens   längd   variera   hos  P.  sibiricus.    De  äldre 
hafva  den  i  allmänhet  längre  än  de  yngre. 

^)  Hoe  partes  paullo  dilutiores,  quam  apud  P.  palustrem. 
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cedenti  sat  similis,  dorso  obscuriore  et  sordide  co- 

lorato,  marginibus  albis  remigum  rectricumque 

subtilioribas,  macula  nigra  gulaii  majore,  fere  to- 
tum  collum  anticiim  tegente,  sed  proeterea  subtus 
magis  a  I  bida.  C)  ef  hornotinus  (^Archangel,  Juli). 

Ala  comp.  2^";  cauda  2|";  tars.  rostrum  a 
froiite  ,  maxilia  magis  arcuata.  Supra  obscurior, 

dorso  fuscescenti-cinereo;  remigibus  rectricibusque 
ciiierascenti-albido  raarginatis;  macula  gulari  nigra 
totum  collum  anticum  occupante;  praeterea  subtus 
sordide  albus,  lateribus  vix  saturatioribus. 

Näbbet  synes  i  allmänhet  vara  något  olikt  det 

af  P.  palustris,  spensligare,  med  mera  utdragen 

spets.  Hos  några  äldre  individer  bar  det  i  det  när- 
maste företett  samma  form,  som  hos  P.  sibiricus. 

Hos  andra,  förmodligen  yngre,  dem  jag  skjutit  i 
Skåne  under  förliden  vinter,  har  näbbformen  der- 
emot  visat  den  mesta  öfverensstämmelsen  med  den 

hos  P.  palustris.  Häraf  följer,  att  den  icke  alltid 

lemnar  någon  säker  ledning  för  distinklionen  mel- 
lan den  och  den  sednare,  ehuru  den  stundom  fö- 

reter betydliga  olikheter  dem  emellan.  I  öfver- 
ensstämmelse  med  dylika  af  åldern  beroende  form- 

förändringar hos  andra  species  skulle  jag  vilja  tro, 
att  det  i  allmänhet  är  de  yngre,  som  förete  en 
kortare  och  trubbigare  näbbform.  Härmed  vill 

jag  dock  ingalunda  hafva  bes  t  rid  t,  att  ju  äfven  in- 
dividuella, af  åldern  oberoende  vaiiationer  i  detta 

hänseende  kunna  förekomma.  Vingarne  äro  märk- 
bart kortare  än  såväl  hos  P.  palustris  som  P.  si- 

hiricus.  Till  färgen  kommer  den  närmast  P.  pa- 
lustiHs,  och  kan  aldrig  förblandas  med  P.  sibiricus, 

men  dock  hnner  man  vid  närmare  påseen<le,  att 
den  äfven  med  den  förre  der  uti  företer  ulikheter, 

nemligen:  att  hufvudet  och  halsen  ofvan  äro  svarta 

utan  glans,  att  ryggens  färg  är  ljusare  (i  vinterdr.). 
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alt  arm  pennorna  liafva  breda  hvita  kanter;  att 
den  svarta  hakfläcken  är  större  samt  att  liufvudels 

och  halsens  sidor  äro  lenl  hvita.  Hos  den  i  vin- 

terdräkten har  jag  icke  funnit  den  skillnaden  i 

färgen  på  de  undre  kroppsdelarne,  som  De  Se- 

lys  nppgifvei".  Åtskilliga  af  dessa  färgskillnader 
häntyda  på  färgteckningen  hos  P.  sibiricus.  Att 
det  svarta  på  hufvudet  och  halsen  är  ulan  glans, 

häntjder  på  den  ännu  dunklare  färgen  på  dessa 
delar  hos  denna,  och  sammaledes  erinra  de  rent 
hvita  kinderna  och  halssidorne  samt  den  större 

strupfläcken  om  dessa  delars  färg  hos  densamma. 
Dess  flesta  karakterer  synas  derföre  vara  lånade 

från  dessa  båda  ar  ler  (P.  palustris  &  P.  sibiricus), 
och  föga  återstår,  som  man,  alt  jag  så  må  säga, 
kan  kalla  för  fogehis  egen  tillhörighet.  För  sin 
frändskap  med  båda  är  den  emellertid  en  högst 
intressant  form,  som  i  sin  mån  bidrager  till  att 

visa  huru  stor  rikedomen  på  närstående  former 

inom  vissa  djurgrupper  stundom  är.  Man  behöf- 

ver  härvid  blott  tänka  på  slägtena  Salicaria,  Phyl- 
lopneuste,  Sylvia,  Ånthus  m.  fl.,  för  att  icke  tala 
om    de  exotiska  formerna  TrocMlus,  Psittacus  o.  a. 

Vid  Archangel  förekom  den  icke  sällsynt,  så- 
väl i  barrskogen,  som  bland  löfträd  och  buskar. 

Dess  läte  föreföll  mig  något  olikt  det  af  P.  palu- 
stris, skarpare,  sträfvare  och  mera  långdraget.  Det- 

samma har  jag  funnit  förhållandet  vara  med  dem, 

som  jag  sedermera  IräffiU  i  Sverige.  S.  M.  Adjunkten 
Wallengren,  som  äfven  skjutit  den  i  Skåne,  säger 

sig  hafva  funnit  samma  egenheter  uti  dess  läte*). 
I  medlet  af  Juli  voro  ungarne  alldeles  fullvuxne, 

och  hade  aflagt  nästdräglen,  men  åtföljdes  af  för- 
äldrarne.    Den  förekommer  troligtvis  genom  hela 

*)  Öfversigten  af  K.  Vet.  Akatl.  Förh.  1849,  p.  all. 
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Sverige,  och  har,  förmedelst  sin  likhet  med  P,  fa- 
lustris,  blifvit  förbisedd  eller  förvexlad  med  denna. 

Wallengren  har  funnit  den  icke  sällsynt  i  trak- 
ten af  Trolle-Ljungby,  der  den  förekommer  i  barr- 

skogarne, samt  i  sådan  skog,  som  är  blandad  af 

björk  och  tall.  Sjelf  har  jag  funnit  den  såväl  i 
nordöstra  Skåne  som  i  Calmare  Län,  men  blott  i 

barrskog.  Den  är  funnen  på  Island,  och  De  Selys 
säger  sig  hafva  sett  ett  exemplar  från  Norge.  Den 
P.  falustris,  som  Prof.  Middendorff  säger  sig  hafva 
funnit  talrik  i  Ryska  Lappland,  är  troligtvis  denne. 
Den  Parus  frigoris,  som  De  Sei.ys  äfven  omnämner, 
synes  vara  P.  borealis  i  vinterdrägt. 

Turdus  viscivorus,  Lm.,  Pall.  Allmän 

i  de  stora  skogarne  från  Ladeinopole  till  Dwinan. 

T.  pila  ris,  Lin.,  Pall.  Ladeinopole,  Schu- 
retskaja;  allmän. 

T.  iliacus.  Lin.  T.  lilas,  Pall.  Wuitegra, 

Schuretskaja;  allmän. 
T.  musicus.  Lin.?  Pall.  Här  och  der  från 

Ladeinopole  till  Archangel. 

T.  torquatus,  Lin.,  Pall.  Schuretskaja; 
tern  ligen  allmän. 

O  riolus  galbula,  Lin.  Turdus  oriolus,  Pall, 

Ladeinopole,  Wuitegra;  sällsynt. 
Coracias  garrula,  Lin.,  Pall.  Nowaja 

Ladoga,  Ladeinopole;  sällsynt 
Garrulus  infaustus  (Lin.)  Cor vus  Mim us, 

Pall.   Ladeinopole,  Dwinan;  sällsynt. 

Cor  v  US  pica.  Lin.,  Pall.  Petersburg,  Ar- 
changel. 

C.  corax.  Lin.,  Pall.  Nowaja  Ladoga,  Schu- 
retskaja. 

C.  cor  o  ne,  Gmet.,  Pall.  Observerades  blott 

en  gång  vid  Ladeinopole. 
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C.  cornix,  Lin.,  Pall.  Petersburg,  Ar- 
changel. 

C.  frugilegus,  Ltn. ,  Pall.  Förekom  en 
gång  i  Archangel.  Middendorff  har  äf  ven  sett  den 
derstädes. 

C.  monedula.  Lin.,  Pall.  Petersburg,  Ar- 
changel. 

Fri n gilla  coccothraustes  (Lin.)  Cocco- 
thraustes  vulgaris,  Pall.  Observerades  blott  en 

gång  mellan  Nowaja  Ladoga  och  Ladeinopole, 

F.  montana  (Lin.)  Passer  montanina,  Pall. 
Petersburg,  Archangel. 

F.  domestica  (Lin.)  Pass.  domesticus,  Pall. 
Petersburg,  Archangel. 

F.  (Er  y  throspiza  Bonap.)  erjthrina 

(Pall.)  Pyrrhula  erythrina,  Pall.  Wuitegra,  Ar- 
changel; temligen  sällsynt.  Flera  par  häckade  på 

ett  med  smärre  barrträd  och  buskar  af  löfträd  tätt 

bevuxet  ställe,  nära  en  ström  vid  Wuitegra.  Ho- 
norna höUo  sig  på  marken,  och  dolde  sig  mycket 

skickligt,  samt  visade  sig  mera  skygga  än  han- 
narne.  Dess  sång  bestod  af  några  få,  mycket 
skarpa  toner,  och  var  särdeles  egen.  Stundom  lät 
den  höra  en  lockton,  touit,  något  liknande  den, 
man  ibland  får  höra  af  Fr  ing.  chloris.  I  dess 

mage  fann  jag  endast  vegetabilier. 

F.  coelebs,  Lin.  Passer  Spiza.  Pall.  Pe- 
tersburg, Archangel. 

F.  mon  tif  rigilla,  Lin.  Pass.  montifringilla. 

Pall.  ̂ ).   Kargopol,  Archangel;  ej  sällsynt. 
F.  spill  US,  Lin.  Passer  Spinns.  Pall.  Ar- 

changel; icke  sällsynt. 

^)  Pallas  beskrifver  den  äldre  fogeln  i  början  af  öfver- 
gången  tilT  vinterdrägten  såsom  en  varietet. 
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F  r  i  n  g  i  1 1  a  linaria,  Lin.  Pass.  linaria,  Pall. 

Archangel,  Schuretskaja j  allmän.  I  sommardräg- 
ten  är  den  vida  mörkare  än  i  vinterdrägten. 
Näbbet  är  märkbrunt,  den  svarta  hakfläcken  större, 

de  ljusa  fjäderkanterna  på  ryggen  äro  för  det  me- 
sta försvunna,  och  den  gamle  hannen  har  den 

röda  färgen  på  framhalsen  och  frambröstet  högre 

och  renare.  Hannarne  lära  icke  antaga  den  ro- 
senröda färf^en  å  bröstet  förr  än  efter  fällnin£:en 

i  andra  året,  d.  v.  s.  2:dra  vintern.  Åtminstone 

anträffade  jag  under  sommaren  i  Juli  flera  han- 
nar, som  på  halsen  och  frambröstet  hade  för  det 

mesta  samma  färgteckning,  som  honorna,  med  blott 

högst  svag  röd  anstrykning.  Hoi>bölt.  torde  en- 
dast hafva  påträffat  djhka  yngre  hannar,  och 

deraf  hemtat  anledning  till  sitt  påstående  ̂ )  att 
hannarne  i  Juni  förlora  den  röda  färgen  på  brö- 

stet. Att  de  likväl  icke  göra  detta,  har  jag  erfarit, 

då  jag  i  Juli  anträffat  gamla  hannar,  som  på  brö- 
stet haft  högre  och  renare  röd  färg,  än  under  vin- 

tern. Dessutom  tyckes  det  vara  ganska  säkert, 
att  de  icke  genom  brämfällningen  kunna  förlora 
den  röda  färgen,  h vilken  tvärtom  genom  deniia 
blir  renare. 

P  y  r  r  h  u  1  a  s  a  n  g  u  i  n  e  a  -  (Klein)  ').  Cocco- 
thraustes  sanguinea,  Klein,  Historiae  avium  Prodro- 
mus,  1750,  p,  95.  Loxia  ptjrrhida,  Lm.  Pyrrhula 

ruhicilla,  Pat.l.  P.  vulgaris,  Tiimi.  nec  Briss.  No- 
vs^aja  Ladoga,  Archangel.  Vid  sednare  stället  fann 

jag  den  19:de  Juli  ulflugne  ungar,  fullkomligt  öf- 

^)  Ornitlioloi^MsKe  Bidiaj^^  till  l]cu  i^iöiilandske  Fciiina, 
NaUirliisl.  Tidskrilt  aV  Kr.övKR,  iV.  p.  397. 

^)  Då  denna  nr  don  aldsla,  och  dorji  inlc  den  mest  pas- 
sande speoillka  benämningen,  har  jag  ansett  mig  böra 

åt  densamma  vindicera  dess  prioritet. 
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verenssläm  mande  med  den  beskiifning  Gloger 

lera  na  t  ®). 
Loxia  leiicoptera,  Gmel.  Loxia  bifasciata, 

Brehm.,  Sundevall.  Öfversigt  af  Vet.  Akad.  Förh. 

1846,  p.  37.  Förekommer  icke  hos  Patj.as.  Ar- 
changel;  allmän.  Några  mil  från  Archangel  såg 
jag  i  Juli  flera  smärre  flockar  af  denna  Loxia. 

Dess  läte  tycktes  vara  något  skarpare,  än  det  af 
L.  curvirostra,  alldeles  sådant,  som  det  an  föres  i 

Skandinavisk  Fauna.  Barrskogen,  der  den  förekom, 
bestod  för  det  mesta  af  gran,  och  intet  lärkträd 

var  der  synligt.  Vid  Archangel  fångas  den  ofta, 

samt  säljes  lef vande,  de  gamla  hannarne,  för  de- 
ras vackra  färgs  skull,  till  ganska  högt  pris.  1 

A  natomiska  Museum  i  Helsingfors  såg  jag  ett  exem- 
plar från  Sitcha,  endast  skiljande  sig  genom  något, 

fast  obetydligt  spenslioare  näbb.  Detta  varierar 
för  örri<^t  något  hos  Loxierne  såväl  som  hos  en 
del  Fringiller,  t.  ex.  F.  carduelis  &  linaria,  Äfven 

torde  de  till  en  del  skiljaktige  Pinus-arter,  h vari- 
från den  hemtar  sin  föda,  kunna  hafva  förorsakat 

någon  olikhet  uti  näbbets  storlek.  Från  Amerika 
till  Siberien,  eller  vice  versa,  har  den  utan  tvifvel 
kommit  öfver  de  deremellan  varande  öarne.  En- 

ligt Cii.  L.  Landbeck  ^)  förekommer  den  icke  sällan 
i  Ungern.  Det  synes  derföre,  som  om  den  inom 

Gamla  Verlden  egentligen  voro  en  östlig  fogel. 

Emberiza  citrinella,  Lin.,  Fall.  Pe- 

tersburg, Archangel;  allmän. 

®)  Domherren  förekommer  under  sommaren  utan  tvif- 
vel i  de  flesta  landskaper  i  Sverige.  I  början  af 

Augusti  har  jag  träffat  honom  med  sina  ungar  i  sö- 
dra Småland.  Under  denna  tiden,  då  den  håller  sig 

uti  täta  och  stora  skogar,  är  det  ej  lätt  att  finna  den. 

')  Isis  1843,  p.  86, 
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Emberiza  aureola,  Pall. ,  Temm. ,  Keys. 

&  Blas.  Kargopol,  Arcliangel;  här  och  dei  ganska 
talrik.  Den  gamle,  fullt  utfärgade  hannen,  beskrifven 
af  Pallas  och  Temminck,  är  ofelbart  den  vackraste 

af  alla  sina  samslägtingar.  Honan  är  deremot  icke 

utmärkt  genom  några  prunkande  färger.  Honorna 
voro  i  allmänhet  vida  svårare  att  anträffa,  dels 

derföre,  att  de  undangömde  sig  bland  de  täta  bu- 
skarne,  der  de  likväl  stundom  läto  höra  en  lock- 

ton, som  något  liknade  den  af  Sylvia  ruhecula,  och 
dels  derföre,  att  de  icke  gåfvo  sig  tillkänna  genom 

sången.  Då  jag  icke  sett  honan  i  någon  samling, 

och  icke  heller  funnit  den  beskrifven  '°),  och  jag 
haft  lyckan  erhålla  flera,  såväl  äldre,  som  yngre, 
förmodligen  i  andra  året,  lemnar  jag,  för  att  fylla 
denna  lucka  uti  kännedomen  om  arten,  härmed 

en  beskrifning  efter  naturen.  Hon  är,  som  ofta  |! 
händer  bland  Emberizerne,  mycket  olik  den  gamle 
hannen.  F e  m  i  n  a  senior  E  m  b  e  r  i  z  ce  a  u  r  e  o  I  as, 

Pat-l.:  Magniludine  fere  mari  axjualis. .  Supi  a  fusco- 
cinerea,  olivaceo  tincta,  pileo  dorsoque  maculis  lon- 

gitudinalibus,  nigro-fuscis,  illo  linea  mediana  dilu- 
tiore  canescente,  sincipite  et  nucha  subtilissime 

rufo  indutis,  uropygio  tectricibusque  cauda;  supe- 
rioribus  obsolete  rulis,  fusco-maculatis;  genis,  loris, 
lineis  superciliaribus,  ad  nucham  extensis,  mento  \ 

gulaque  sordide  albidis;  regione  parotica  albida, 

circulo  nigricante  cincta ;  reniigibus  icctricibusque  * 

')  Den  beskrifning  som  förekommer  lios  Temminck  (Man. 
III.  p.  233)  passar  ini^^a lunda  för  honan,  men  stäm- 

mer deremot  ful Ikomlii^t  öfviMens  nied  den  yngre 
hannen,  förmod  I  ii^cn  från  löroi^ående  året,  såtlan,  som 
jag  ofta  funnit  den.  Hvad  Pallas  anförer  om  lionan 
kan  liksåval  liliäM)pas  på  den  nämnde  yni>re  lian- 
nen.  Den  diagnos,  som  förekommer  lios  Keys.  6l 
Blasius,  passar  endast  för  hannen. 
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fiiscis  albido  extiis  inarginatis,  harum  l:ma  utrin- 

«|iie  macula  magiia  obliqiia,  2:cla  iiiinore,  longitu- 
dinali,  in  pogonio  interno,  alba;  tectricibus  alaram 

SLiperioribus  mediis  fiisco-nigris,  apice  late  albis, 
iinde  fascia  obliqua  alba,  inFerioribus  albis;  sublus 

sordide  flava,  fascia  jugidari  oiiiniiio  destitula,  la- 
te ri  bus  antice  riifo,  poslice  fusco-niaculatis,  abdo- 

niine  imo  crissoqiie  albidis.  Uti  min  skrifvelse 
till  Prof.  LovÉN  har  jag  besk rif vit  en  yngre  hona, 

förmodligen  i  2:dra  året,  som  skiljer  sig  från  den 

gamla  genom  följande:  Sincipite  &  nucha  non  rufo 

indntis;  tectricibus  alarum  super,  mediis  apice  te- 

nuiter  albis;  collo  anteriore  rufescente  induto,  pe- 
ctore  antico  maculis  minutis,  longitudinalibus,  fus- 
cis;  colore  flavido  om  ni  no  obsoletiore;  macula  alba 

in  rectrice  2:da  vix  conspicua.  Den  yngre  han- 
nen, förmodligen  i  2;dra  året,  hos  h vi! ken  jag  fann 

testes  uppsvällde,  liknar  mycket  den  gamla  honan, 
men  skiljes  dock  derigenom,  att  den  har  början 
till  bandet  på  nedre  delen  af  framhalsen,  att  den 
kastaniebruna  färgen  på  öfre  delen  af  hufvudet 
redan  är  ganska  märkbar,  samt  att  den  rödbruna 
på  öfvergumpen  är  starkare.  Dess  näbb  är  starkt, 

och  gomknölen  ganska  tj^dlig.  I  magen  fann  jag 
lemningar  af  insekter.  I  slutet  af  Juli  voro  un- 

.garne  flygfärdige.  Den  höll  sig  på  öppna  fuktiga 
fält  med  strödda  buskar,  isynnerhet  af  vide-arter. 
Här  och  der  fann  jag  den  icke  sällsynt  redan  in- 

nan jag  kom  i  närheten  till  Dwinan.  Sålunda 

var  den  ganska  talrik  på  ett  ställe  vid  floden 

Onega.  Från  toppen  af  något  träd  eller  buske 

lät  den  höra  sin  fåtoniga,  men  dock  ganska  be- 
hagliga och  melodiska  sång.  I  allmänhet  var  den 

icke  säideles  skygg.  Under  sina  migra tioner  skall 
den  förekomma  vid  Moskva. 
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Emberiza  schoeniclus,  Lin. ,  Pall.  No- 

waja  Ladoga,  Archangel;  allmän'). 
E.  pusilla,  Pall.,  Schleg.  Wajmugskaja, 

Archangel;  ganska  allmän.  En  hona  har  bHfvit 

omständligen  beskrifven  af  Schlegel  Den  be- 
skrifning  som  förekommer  hos  Pallas,  synes  äf- 
ven  referera  sig  till  honan.  Den  gamle  han- 

nen är  henne  föafa  olik.    Mas  senior  hahitu  cestivo: o 

Feminse  fere  similis,  distinguitur  taraen:  capitis 
colore  rufo  obscuriore,  in  castaneum  vergente,  et 

mento  gulaque  rufis,  quoe  apud  feminam  albent. 
Longitudo  corporis  ad  apicem  caudae  1.  135 

mm.;  cauda  2-f  1.  60  mm.;  tarsus  |"  1.  19  mm. 
Rostrum,  tuberculo  palatino  carens,  nigricans;  iris 
obscure  fusca;  pedes  dilute  carnei.  3Ias  junior, 

sina  dubio  hiennis,  gula  albicante,  tantummodo  ca- 
pitis colore  rufo,  obscuriore,  a  femina  distinguitur. 

PuUus,  in  medio  mensis  Jnlii,  colore  pullo  Emh. 
schoenicli  valde  similis,  distinguitur:  cauda  breviore, 

loris  regionibusque  paroticis  &  linea  .  mediana  ca- 
pitis superioris  rnfescerUibLis,  et  rectrice  2:da  abs- 

que  albedine.  De  honor,  jag  erhållit  midt  under 
sommaren,  öfvei ensslämma  niistan  fullkomligt  med 

den  af  Schlegel  gifna  beskrifnimjen.  Detla  anty- 

der, att  fo^elns  sommar-  och  höstdrägt  i  det  när- 
maste äro  hvarandra  lika.  Näbbet  synes  endast 

vara  mörkare  på  den  i  sommardrägten.  Redan 
vid  Wajrniigskaja,  i  närheten  till  Dwiiian,  och  jn\ 
vestra    sidan  om  deima,    var    den  gnnska  tahik. 

')  Den  iVirckomuuM-  s^ikerli^^iMi  i  de  flesta  l.uidskaper  i 
Sverige,  der  lokalen  är  passande.  Jaij;  liar  fiiniiil  den 
liäckande  hå(te  i  de  östra  delarne  af  Skåne  och  i 
Blekinge. 

^)  Wn.soNs  Emberiza  pusil/a  l)ör,  da  den  ej  är  identisk 
med  denna,  eilialla  ell  annat  namn. 
Kril.  Ucbersieht  der  Eiirop.  Vöi,'el,  84. 
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Vid  ArchaiiQel  var  den  allmännast  af  alla  sina 

samslä^tingar.  Det  är  således  intet  tvifvel,  att  ju 
den  bör  räknas  till  de  i  nordöstra  delen  af  Eu- 

ropa normalt  förekommande  foglarne.  Af  alla  Em- 
berizer  i  Gamla  Verlden  lärer  denna  vara  den  min- 

sta, och  utan  tvifvel  den  lifligaste.  Ofta  hördes 
dess  lockton,  liknande  den  af  Sylvia  ruhecula,  men 

det  var  dock  svårt  att  fa  se  fogeln,  emedan  den 
dolde  sig  i  de  täta  busksnåren  med  en  stundom 

yppig  vegetation  af  Spiroea  och  Yeratrum.  Den 

höll  sig  gerna  på  fuktiga,  med  buskar  tätt  bevuxna 
ställen.  Dess  sång  var  omvexlande  och  liflig,  samt 

ganska  vacker,  och  hade  mycken  likhet  med  den 
af  en  Sylvia.  I  magen  funnos  endast  lemningar 

af  insekter.  D.  8:de  Juli  hade  den  flygga  ungar, 

några  dagar  tidigare,  än  E  am^eola 
E.  ni  v  a  Ii  s,  Lin.,  Pall.  Schuretskaja  i  slu- 

tet af  Juli.  Den  åtföljdes  af  sina  nyligen  utflug- 
na ungar. 
C  u  c  u  1  u  s  c  a  n  o  r  u  s ,  Lin.,  Cuc.  horealis,  Pall. 

Nowaja  Ladoga,  Archangel;  aUmän.  Middendorff 
har  icke  träflat  den  i  Ryska  Lappland. 

Picus  marlius,  Lin.,  Pall.  Wuitegra,  Xr- 
changel. 

P.  leuconoLus,  Bi.chst.  P.  Cirris,  Pall. 

Wuitegra,  Kargopol. 
P.  major,  Lin.  P.  Gissa,  Pall.  Wuitegra, 

Kargopol. 
P.  minor,  Lin.  P.  Pipra,  Pall.  Wajmugskaja. 

*)  Vid  naturforskaremöti^t  i  Stockholm  1851  uppgaf 
Prof.  NiT.ssoN,  att  Emb.  pusilla  en  gång  af  honom 
blifvit  skjuten  i  Skåne.  Den  mindre  varietet  af  Emb. 
schoenicliis,  som  beskrifves  i  Ornithologia  Svecica, 
och  som  sedermera  i  Skandinavisk  Fauna,  foglarne, 
2:dra  uppl.  blifvit  upptagen  såsom  Emb.  rustica,  är 
neniligen  E.  pusilla. 
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Columba  palumbus,  Lix.  C.  palumbes, 

Pall.   ̂ ^' ajmugskaja,  Arcbangel. 
Tetrao   bonasia,   Li>-. ,   Pall.  Arcbangel. 
Lagopus  su balpina,  Nilss.  Tetrao  Lagopus, 

Pall.  excepta  var.  /3.  Arcbangel.  D.  13:de  Juli 
liade  den  nvli2:en  utkläckta  un^ar. 

Gbaradrius  apricarius,  L.iy.,  Pall.  Ar- 
cbangel, ScbureLskaja. 

C.  mor  in  el  lus,  L\y.,  Pall.  Scburetskaja. 

D.  3():de  Juli  voro  dess  ungar  ännu  knappt  flvg- 
färdiga. 

C.    bialicula,  Förekommer   icke  bos 

Pallas,  såvida  icke  denne  är  den  större  ocb  vack- 

rare formen,  från  de  nordliga  trakterna,  af  bans 

C.  biaticuia,  \  id  Nowaja  Ladoga  samt  Scbu- 
retskaja. 

C.  minor,  Mey.  (Sc  W.  C.  Hiaticula,  Pall, 

Förekom  vid  Ladoga ns  strand» 
V  a  n  e  1 1  u  s  c  r  i  s  t  a  t  u  s ,  Mey.  &  W.  Chara- 

drius  Vanellus,  Pall.    ̂   id  Ladogan;  tab^ik. 
H  a  e  m  a  t  o  p  u  s  o  s  t  r  a  1  e g  u  s ,  Ll\.  H.  hijpo- 

leuca,  Pall.  Arcbangel. 

Scolopax  gallinago.  Lin.,  Pall.  Det  enda 
individ,  jag  erböll,  stämmer  fullkomligt  öfverens 

med  Kaups  Scolopax  Brehmii^).  Med  denJia  an- 
ser jag  den  dörföre  fullt  identisk;  men  då  den, 

med  luiilantao:  af  de  af  Kaup  ans^ifna  obetvdlisra 

skiljaktigbeterne,  alldeles  liknar  den  vanliga  S.  gal- 
linago, anser  jag,  med  Temminck  ocb  Schlegel, 

densamma  for  alt  vara  en  blott  tillfällig  varietet 

af  denna,  ocb  upptager  den  derföre  under  detta 
namn.  Emedlcrtid  synes  Kaups  förmoilan,  att  S. 
Brebmii  skulle  bebo  den  bögsta  noiden,  bärigenom 
besannas.     Likväl   förekommet    icke  endast  denna 

  formen 

'j  1m>  lNi3,  1^  1147. 
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formen  i  dessa  trakter.  I  Norrska  Finnmarken 

skjöt  jag  flere  individer,  som  alla  fullkomligt  öf- 
verensstämde  med  den  vanliga.  Den  erhölls  d. 
13  Juli,  och  var  en  hanne  i  fällning.  Benen  äro 

något  mörkare,  än  på  den  vaidiga,  den  ytlersla 
stjerlpennan  har  yttre  fanet  hvitt  med  2:ne  mörka 
band  mot  spetsen,  af  hvilka  det  öfre  knappt  är 
märkbart,  och  hon  är  ungefär  lika  lång,  som 
de  medlersta,  så  att  stjerten,  när  den  utbredes, 

verkligen  företer  2:ne  inskärningar.  Dimensioner- 
na öf verensstämma  alldeles  med  de  vanhga.  När 

den  uppflög,  lät  den  höra  det  vanliga  lätet. 
Limosa  cinerea  (Gli ld.)  Lim.  recurvir östra, 

Pall.  L.  cinerea  Keys.  &  Blas.  L.  Terek  Temm. 

på  Ryska  Kulik  Wajmugskaja,  Archangel  (Juni 
&  Juli);  här  och  der  talrik.  Den  höll  sig  vid 
stränderna  af  Dw^inan  och  smärre  i  denna  utfal- 

lande strömmar,  der  den  ofta  förekom,  i  sällskap 

med  Totanus  hypoleucos.  I  flygt  och  åtbörder  vi- 
sade den  mycken  likhet  med  en  Totanus.  Då  man 

nalkades  dess  ungar,  som  gömde  sig  i  det  höga 

gräset  nära  stränderna,  och  mot  slutet  af  Juni  un- 
gefär voro  halfvuxne,  samt  då  hade  rakt  näbb, 

närmade  den  sig  under  häftigt  skrik,  flygande  på 
samma  sätt,  som  Tot.  glareola.  Hannen  höll  sig 
likväl  på  längre  afstånd.  Äfven  hos  honom  fann 

jag  dock  liggfläckar.  Den  vai-  äfven  i  rörelse  un- 
der de  ljusa  nätterna.  Ofta  träffades  flera  par 

tillsamman  vid  flodstranden,  under  det  de  sökte 

sin  föda.  I  dess  mage  fann  jag  grus  och  lemnin- 
gar  af  vatten-insekler.   Mellan  könen  finnes  knappt 

^)  Blasius  Lippgifver,  att  Ryssarne  benämna  de  flesta 
strandfoglar  Kuliki.  Middendoeff  nppgifver  namnet 
Trawnik;  men  detla  namn  hörde  jag  icl^e  omnämnas. 

K.  V.  A.  Handl.  1850.  IL  20 
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någon  märkbar  skillnad  i  dimensionerna.  Honan 
har  endast  nä})bet  något  längre.  För  öfrigt  har 

jag  observerat,  att  den  varierar  såväl  till  storle- 
ken som  till  näbbets  längd.  Förmodligen  är  detta 

en  följd  af  olika  ålder.  En  gammal  hanne  hade 

följande  dimensioner:  längden  från  spetsen  af  näb- 

bet till  den  af  stjerten  9^'  1.  234  mm.,  näbbet 
från  mun  viken  2"  1.  50  mm.,  tarsen  1^'  1.  27 

mm.,  den  hoplagda  vingen  5tV'  1-  131  mm.,  och 
stjerten  1.  56  mm.  En  gammal  hona  öf ver- 

ensstämde med  honom  i  det  närmaste,  men  hade 

näbbet  från  munviken  2^'.  Alla  tre  framtårna 
äro  förenade  genom  en  hinna,  som  på  de  2:ne 
inre  sträcker  sig  till  första,  och  på  den  yttre  till 
andra  leden.  Näbbet  var  svart,  underkäken  vid. 

roten  grönaktig,  benen  gulgröna,  och  iris  svartgrå. 

I  färgteckningen  var  ingen  märkbar  skillnad  mel- 
lan båda  könen,  och  den  öfverensstämde  fullkom- 

ligt med  den  af  Temminck  gifna  beskrifningen  på 
sommardrägten.  Enligt  Pallas  förekommer  den 

sporadiskt  i  de  nordliga  delarne  af  Siberien.  Mid- 
DENDORFF  har  likväl  icke  funnit  den  der.  Blasius 

har  träffat  den  i  trakten  af  Ustjug.  Då  den  är 
funnen  i  Oslindién,  och  Kongl.  Vet.  Akademiens 

Zoologiska  Museum  i  Stockholm  eger  ett  exemplar, 
genom  Ingeniör  Wahlberg  erhållit  från  södra  Afrika 
(der  anträffadt  under  hösten,  i  September),  så 

kan  man  häraf  finna,  att  denna,  egentligen  ark- 

tiska fogcl,  utsträcker  sina  migrationer  vida  så- 
väl på  längden  som  på  bredden.  Samma  förhål- 

lande eger  rum  med  Liniosa  rufa,  som  under  sina 
migrationer  äfvenledes  förekommer  i  Ostindien. 
Mod  denna  öfverensstämmer  den  äfven  mest  till 

sin  habilus.  L.  niclaniuu  är  den  deremot  så  olik, 

att  man  lätt  kan  anse,  att  den  icke  bör  med  den- 
samma generiskt  sammanställas.    Delta  har  legat 
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till  grund  för  hvad  jag  i  min  skrif velse  till  Prof. 

Lo\ÉN  yttrat.  Men  då  sålunda  L  rufa  tyckes  bilda 
en  föreningslänk  dem  emellan,  har  jag  nu  icke 

velat  frångå  dess  hittills  antagna  placerande  inom 
slag  tet  Limosa. 

Totanus  glottis  (Lin.).  Limosa  G  lott  is.  Pall. 

Wajmugskaja,  Archangel;  aHmän. 

T.  fuscus  (Briss.)  Limosa  /t/.sca  Pall.  Waj- 
mugskaja; sällsynt. 

T.  glareola  (Lin.)  Trynga  littorea,  Pat.l. 
Wajmugskaja,  Schuretsknja;  temiigen  sällsynt. 

T.  ochropus  (Lin.)  Trynga  ochropus,  Pall. 
Nowaja  Ladoga,  Wajmugskaja;  ej  sällsynt. 

T.  hypoleucos  (Lin.)  Trynga  leucoptera, 
Pall.   Wajmugskaja,  Archangel;  allmän. 

T  r  i  n  g  a  ni  a  r  i  t  i  m  a ,  BrIjnn.  ?  Trynga  arqua- 
tella,  Pall.  Schuretskaja. 

Numenius  ai-quata  (Lin.)  Pall.  Nowaja 
Ladoga,  Archangel;  ej  sällsynt. 

N.  phoeopus  (Lin.)  Pall.  Archangel;  säll- 

synt. ' 
Ardea  c  i  ne  rea.  Lin.  ,  PÅll.  JNowa  ja  Ladoga. 
A.   Stella  ris,   Lin.,  Pall.   JNowa  ja  Ladoga. 
Grus  cinerea,  Bechst.  G.  vulgaris,  Pall. 

Nowaja  Ladoga,  Kargupol. 
Gallinula  porzana  (Lin.)  Ballus  Porzana, 

Pall.   Nowaja  Ladoga,  Kaigopol;  allmän. 

G.  crex  (Lin.)  Piall.  Crex,  Pall.  Nowaja  La- 
doga, Ladeinopole;  sällsynt. 
Golymbus  articus,  Lin.  Cepphus  arcticus, 

Pall.  Nowaja  Ladoga;  icke  allmän. 

C.  s  e  p  t  e  m  t  r  i  o  n  a  1  i  s ,  Lin.  Cep ph .  septe ntrio- 
nalis,  Pall.  Ladeinopole,  Schuretskaja;  högst 
allmän. 

Uria  t r olle,  Temm.  Cepph.  Lomvia,  Pall. 
Schuretskaja;  ej  sällsynt. 
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U  r  i  a  g  r  y  1 1  e  (Lin.)  Cep ph  Col u  mha,  Pall. 

Schuretskaja ;  allmän. 
Al  ca  t  or  da,  Lin.,  Pall.  Sehurelskaja  j  talrik. 
M  o  r  m  fj  n  a  r  c  t  i  c  u  s  (Lin.)  Lunda  arctica, 

Pall.  Schuretskaja;  ganska  talrik.  Förekommer 

Således  vid  Rjska  Lapplands  kuster  vida  längre 
i  öster,  än  Middendorff  uppgifver. 

Anas  b  oschas,  Li.\. ,  Pall.  Nowaja  Ladoga, 

Archangel;  allmän. 

A.  crecca.  Lin.,  Pall.  Nowaja  Ladoga,  Ar- 
changel; allmän. 

K.  q  u  e  r  q  u  e  d  n  1  a ,  Lin.  ,  Pall.  Nowaja  La- 
doga; icke  särdeles  allmän. 

A.  p e  n  e  1  o  p e ,  Lin.  ,  Pall.  Archangel :  allmän. 
A.  a  c  u  t  a ,  Lin.  A .  c  a  u  d  a  c  u  t  a ,  Pall.  No- 

waja Ladoga,  Archangel;  allmän. 
A.  cljpeata.  Lin.,  Pall.  Nowaja  Ladoga, 

Archangel;  temligen  allmän. 
Somateria  moll  is  si  ma  (Lin.)  Anas  Cut- 

berti,  Pall.  Schuretskaja. 

Fuligula  ni  g  ra  (Lin.)  Anas  atra,  Pall.  Ar- 
changel. 

F.  fusca  (Lin.)  Anas  carho,  Pall.  Archangel. 

F.  elan  gula  (Lin.)  A.  clangula,  Pall.  AVui- 
tegra,  Archangel;  allmän.  D.  15  Juni  hade  den 
nyligen  utkläckta  ungar. 

F.  c  ris  ta  ta,  Steph.  A.  Fuligula,  Pall.  Wui- 
tcgra,  Dwinan. 

F.  marila  (Lin.)  .1.  Marila,  Pall.  Nowaja 
Ladoga,  Dwinan. 

F.  fe  r  i  na  (Lin.)  A.  fcrina,  Pall.  Nowaja  La- 
doga; tendigen  talrik. 

G  r  a  c  u  1  u  s  c  a  r  b  o  ( L i n.)  Phalacrocorax  Ca rlto, 

Palt-.    Schuretskaja;  talrik. 
Sula  bassana  (Lin.)  Pall.  01)scrverades 

en  gang,  d.  3  Augusti  i  närheten  till  farlvget  un- 
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der  seglingen  öfver  ishafvet  mellan  Schurelskaja 
och  Nordkap  under  en  temligen  stark  storm. 

?Procellaria  glacialis,  Lin.  Vid  samma 
tillfälle,  som  föregående,  observerades  midt  under 

den  ljusa  natten  flera  foglar,  som  jag  anser  antin- 
gen hafva  varit  af  detta  species  eller  Pufjinus 

major,  Faber.  Hvad  Graba  ̂ )  yttrar  om  olikheten 
uti  flygten  mellan  Puffimts  anglorum  och  Pr^oc.  glacialis 
styrker  mig  i  min  förut  utlalaile  förmodan,  att  de 
varit  Puffmus  major.  De  förekommo  nästan  att 

vara  mindre,  än  Proc.  glacialis,  och  näbbet  tyck- 
tes vara  ganska  stort,  och  vingarne  mycket  länga 

och  spetsiga.  Bland  dem  var  en,  förmodligen  yn- 
gre, som  var  helt  och  hållet  mörkgrå.  De  andre 

voro  ofvan  gråaktiga,  med  hufvudet,  halsen  samt 
de  undre  kroppsdelarne  mest  rent  hvita.  De 

kommo  så  nära  fartyget,  att  jag  skjöt  den  ene, 
som  dock,  förniedelst  den  pågående  stormen,  och 

fartygets  starka  fart,  icke  kunde  erhållas.  Deras 

flygt  var  utmärkt  stark  och  snabb,  samt  fullkom- 
ligt lik  den  af  Cypselus.  Oaktadt  stormen  flögo 

de  med  stor  lätthet  i  alla  riktningar.  De  höllo 

sig  ganska  länge  invid  fa i tyget,  och  flögo  i  cirklar 

omkring  detsamma.  Ryssarne  benämnde  den  Glu- 

■pys.  Enligt  Palt.as  benämna  ryssarne  i  Kamt- 
schatka  Proc.  glacialis  Glupyscha. 

La  rus  marinus,  Lin.,  Patx.  Hvita  Hafvet, 

Schuretskaja ;  sällsynt. 
L.  fuscus,  Lin.  IL.  marinus,  Pall.  Archan- 

gelj  högst  allmän. 
L.  a  r  g  e  n  t  a  t  u  s ,  Brunn.  Förekommer  icke 

hos  Pallas.   Schuretskaja;  sällsynt. 

L.  glaucus.  Brunn.,  Pall.  Utanför  myn- 
ningen af  Hvita  Hafvet;  ej  talrik. 

')      c.  p.  140. 
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L  a  r  u  s  c  a  n  u  s ,  Lin.  Förekommer  ej  hos 
Pallas.  Den  fogel  som  han  tilldelat  detta  namn, 

är  följande  species  i  vinterdrägt.  Nowaja  Ladoga, 
Schuretskaja ;  alhiiän. 

L.  t r  i  d  a  c  ty  1  a  s ,  Li^v.  L.  Rissa,  Pall.  habit u 
aestivali.  L.  torquatus,  Pall.  jun.  L.  Gavia,  Pall. 
jun.  L.  canusVk\Ä..  hab.  hiem.    Schuretskaja;  talrik. 

L.  ridibundus,  Lin.  L.  Atricilla,  Pall.  hab. 
tiestiv.  L.  cinerarius,  Pall.  ad  hab.  hiem.  L.ncevius, 

Pall.  jun.  Nowaja  Ladoga;  lemligen  sällsynt. 

L.  min  ut  US,  Pall.  Nowaja  Ladoga,  Ar- 
changel;  på  förra  stället  talrik.  Här  träffades  den 

fl.  7  Juni  i  stort  antal  häckande  på  en  liten  fly- 
tande holme  uti  ett  större  träsk.  Mellan  båda  kö- 

nen är  en  märkbar  skillnad  i  dimensionerna.  Han- 

jien  är  större,  samt  har  den  rosenröda  anstryk- 

ningen på  bröstet  starkare.  Aggen,  mei'endels  3:ne 
till  antalet,  voro  endast  omgifne  af  några  få  för- 

vissnade grässtrån.  De  likna  mycket  dem  af  L. 
ridibundus,  men  äro  mindre,  samt  variera  både  till 

slorlek  och  färg,  samt  t.  o.  m.  form.  Ån  äro  de 
trubbigare,  än  spetsigare;  än  hafva  de  talrikare,  än 
glesare  fläckar,  än  äro  de  mörkare,  än  ljusare, 

fl)  Längden  1.  42  mm.;  tjockleken  1|"  1.  31 
mm.;  h)  längd  1|"  1.  40  mm.;  tjocklek  1^";  c) 
längd  l^V'  1.  39  mm.;  tjocklek  1^"  1-  30  mm. 
Färgen  gulbrunaktig,  litet  gulgrönaklig,  med  stöi  re 
och  mindre  gråaktiga  och  mörkbruna  Hackar,  ofta 

sammanflytande  kring  tjockare  ändan.  Flera  hun- 
drade af  dessa  fosriar  höUo  sij:  i  närheten  till  den 

nämnda  liolmen,  och  sökte,  då  jag  nalkades,  att  locka 

mig  bort  derigenoni,  att  de  alla  på  en  gång,  efter 

ett  gifvet  tecken  —  ett  ängsligt  skrik  —  af  en  af 
skaran,  allägsnade  sig.  När  cle  märkte,  att  detta 
icke  ville  lyckas,  åtcrkonmio  de  snart,  och  voro 

då   ganska    närgångne.     Besynnerligt  var  det,  alt 
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de  flestn,  som  aiilriiOades  i  granskapet  af  näst- 
plalsen,  voro  hannar.  På  elt  annat  ställe,  ganska 

långt  derifrån,  träffades  deremot  endast  honor.  I  ma- 
gen hos  denna  art  funnos  endast  lemnmgar  at  insekter 

(Neuroptrer).  Dessa  fångade  den  stundom  i  hiften 
under  de  snabbaste  och  ledigaste  svängningar,  hvari 

den  nästan  tycktes  täfla  med  Caprimiägus.  I  lef- 
nadssättet  tyckes  den  såhinda  komma  närmast  fö- 

regående art.  Sedei  mera  observerade  jag  den  blott 
på  ett  annat  ställe  nära  x\rchangel,  der  endast 
några  få  individer  voro  synlige.  Förmodligen  hade 
den  här  sin  noidliga  gräns.  Ryssarne  benämnde 
den  Scheik,  en  kollektiv  benämning,  som  de  äfveii 
tilldelade  de  andre  Måsarterne. 

Sterna  hirundo,  Gmel.,  Temm.  —  S.  hi- 

rundo  Pall.  synes  omfatta  både  denna  och  den  föl- 
jande.   Nowaja  Ladoga,  Archangel;  allmän. 

St.  arctica,  Temm.  Schuretskaja. 

Amphibia. 

Lacerta  vivipaia,  Jacqu.,  Nilss.  No  vaja 
Ladoga.  Liknar  till  alla  delar  vår  vanliga,  med 
undantag  af  lårporernes  antal.  De  äro  12.  Hos 
vår  har  jag  merendels  funnit  11. 

Ra  na  tern  poraria,  Lin.,  Nilss.  Now^aja 
Ladoga,  Schuretskaja. 

R.  a  r  v  a  1  i  s ,  Nilss.  R.  oxyrrhinus,  Steenstrup. 

Nowaja  Ladoga,  Archangel  ®). 

®)  Att  R.  arvalis  har  en  vidsträckt  utbredning  äfven 
hos  oss,  är  säkert.  I  Skåne  träffas  den  ganska  all- 

män; och  hos  Brukspatron  C.  Löwenhjelm  har  jag 
sett  ett  exemplar  från  Arvidsjaur  i  Lappland.  Ett 
särdeles  konstant  och  lätt  i  ögonen  fallande  skilje- 

märke mellan  den  och  R.  temporaria  lemnar  knölen 
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B  u  f  o  v  u  1  g  a  r  i  s ,  Laur.  ,  Ni lss.  Rana  Bufo, 
Päll.  Archangel. 

Triton  punctatus,  Cuv.,  Nilss.  Nowaja 
Ladoga. 

PiSCES. 

Sal  1110  salar,  Lin.  S.  nohilis,  Pall.  Pe- 

tersbmg,  Schuretskaja. 

O  s  m  e  r  u  s  e  p  e  r  1  a  n  u  s  (Lin.)  Salmo  Ejoei^la- 
nus  &  S.  Spirinchus,  Pall.  Archangel;  blott  den 
st(jra  formen,  eller  S.  Spirinchus,  Pall. 

Coregonus  clupeoides  (Pall.)  Archangel; 
temligen  sällsynt.  Från  Coreg.  alhula,  som  icke 

observerades  vid  Archangel,  synes  den  vara  spe- 
cifikt skild.  Hufvudet  är  längre,  utgörande  un- 

gefär \  af  kroppslängden,  dess  främre  del  mera 

långdragen  derigenom,  att  underkäken  är  vida  län- 
gre; öfverkäken  nästan  tvärt  afhuggen,  och  vida 

kortare  än  den  undre,  samt  dess  maxillarben  mj  c- 
ket  större  och  längre  än  hos  Sik  löjan,  räckande 

bakom  midten  af  ögat;  särdeles  små  och  fina  tän- 
der såväl  på  främre  delen  af  underkäken,  som  på 

intermaxillarbenen,  vomer  och  gombenen;  hufvu- 
tlets  öfre  kontur  rät,  pannan  plattad,  och  orbit^e 
sträcka  si";  närmare  öfre  kanten  af  hufvudet.  Allt 

delta  gör,  att  hufvudets  utseende  mycket  liknar 

det  af  Clupea,  hvaraf  också  Pallas  hemtat  anled- 
ningen till  dess  namn.  Fenornas  form  liknar  den 

af  C.  alhula,  men  till  strålarnes  antal  s^nias  de  till 
en  del  olika.    P.  dors.  15,  an.  17—18,  ventr.  12, 

på  undre  sidan  vid  roten  af  innersta  tån  på  bakfoten. 
Den  iir  hoptryckt  och  nngelär  dubbelt  så  stor,  soni 
den  hos  den  sednare.  I  detta  hänseende  tyckes  deu 
slå  niidt  emellan  II.  ivmporaria  och  R.  csculcnla. 
Den   sedn;.ire   har  dcnnu  knö!  annu  lucrn  hoptryckt. 
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pect.  16.  Äppendices  p.  v.  små  och  fjällike.  Gäl- 
hinnan har  9  stiålar.  Till  kroppsformen  synes 

den  mera  långsträckt,  än  C.  alhula.  De  största 

individer,  jag  anträffade,  voro  ungefär  12^'  långa. 
C.  1  a  v  a  r  e  t  u  s  (Pali..)  Salmo  Lavaretus,  Pall., 

på  Ryska  Sig.  Nowaja  Ladoga,  Archangel;  allmän^). 
Esox  lucius,  Lin,,  Pall.  Nowaja  Ladoga, 

iVrchangel;  allmän. 

Cyprinus  rutilus,  Lin.,  Pall.  Nowaja 
Ladoga,  Archangel;  allmän. 

C.  i  dus,  Lin.,  Pall.  Nowaja  Ladoga,  Ar- 
changel. 

C.   alburnus,  Lin.,  Pall.   Nowaja  Ladoga. 
C.  blicca,  Bloch.  C.  gibbosus,  Pall.  Nowaja 

Ladoga. 
C.  bräma.  Lin.,  Pall.  Nowaja  Ladoga. 
C.  vimba.  Lin.,  Pall.   Nowaja  Ladoga. 

C.  ballerus.  Lin.,  Pall.   Nowaja  Ladoga. 
Gadus  navaga,  Pall.  Archangel;  allmän. 

Den  skulle  lätt  kunna  anses  för  en  pygmeform  af 

G.  morrhua  1.  callarias,  men  en  del  af  dess  pro- 
cessus träns versi  förete  en  egen  konstruktion,  som 

blifvit  anmärkt  af  Baer  ̂ '^j,  och  hvarigenom  den 
skiljer  sig  såväl  från  den  sednare  som  från  alla 
andra  fiskar.  Dessa  processus  transversi,  som  äro 

särdeles  langa,  äro  neruligen  på  undre  sidan  ur- 
hålkade,  och  slutas  med  ka  viteter,  som  till  formen 

Hos  ett  individ  obsej-verade  jag  den  besynnerliga 
abnormiteten,  att  den  saknade  bukfenor,  samt  ej  en 
gång  hade  spår  derlill.  Den  som  erhölls  vid  Archan- 

gel är  ej  identisk  med  C.  lavaretus  Valenciennes  eller 
Nilsson  Prodromus  etc,  men  synes  i  det  närmaste 
öfverensstämma  med  C.  maraena  (Bloch)  Nilss.  (Efter 
benäget  meddelande  af  Prof.  Nilsson). 

^)  BiiUet.  scientif  par  TAcad.  Imp.  des  Sc,  de  S:t  Pe- 
tersbourg,  Tom.  3,  1838,  p.  359. 
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likna  nedre  ändan  af  elt  pennrör,  med  den  skill- 
nad, att  deras  yttersta  spets  är  rundad  och  tät. 

Till  dessa  kaviteter  utgå  från  simmblåsan  laterala 

förlängningar,  fästade  på  processernas  undre,  ur- 
hålkade  sida.  Till  kroppsformen  synes  den,  sedd 
frän  sidan,  något  mera  långsträckt,  än  G.  moiThua, 
och  de  långa  samt  utstående  proc.  transversi  göra, 

att  den,  sedd  uppifrån,  synes  bredare.  Äfven  tyc- 
kes fenstrålarnes  antal  förete  någon  skiljaktighet. 

l:sta  ryggfenan  har  13,  2:dra  22,  och  3:dje  23 
strålar 3  samt  l:sta  anaifenan  24  och  2:dra  21  d.:o. 

Lota  vulgaris,  Cuv.  Gadus  lota,  Pall.  No- 
waja  Ladoga. 

Platessa  flesus  (Lin.)  Pleiironectes  Flesus, 
Pall.    Archangel;  allmän. 

Pia  t.  d  winensis,  n.  sp.  Tah.  XX,  fig.  1  et  2. 

Habitu  et  forma  corporis  fere  omnino  P.flesi;  latitu- 
dine,  sine  pinnis,  ad  longitudinem  =  1:  2f;  longit. 
capitis  ad  eandem  corporis  =  1:  4^;  longit.  pinnan 
caud.  ad  eandem  corporis  circiter  =  1:  6.  Corpus 
supra,  in  latere  oculato,  etiam  in  radiis  mediis  pinncu 
dorsalis  &  analis,  abdomine  vero  excepto,  scalDrum, 

squa m u lis  sparsi6%  margine  posteriore  ciliato-spinosis, 
spinulis  3 — 5;  non  vero  tuberculis  spinosis  prav 
ditum.  Rictus  parvus,  raaxilla  inferiore  longiore, 
adscendente,  utraque  serie  simplici  dentium,  forma 

iisdem  PL  vulgaris  auct.  similiuni,  configuorum  api- 
ceque  (cqualiter  truncatoriun.  Oculi  dextri,  vix 
obliquis,  septo  interorbitali  eminente,  acutiusculo, 
pone  ociilos  sursum  vergente  et  carina  obsoleta 
glabrinscula,  in  tubercula  duo  obtusa  tlesinenti, 
continualo,  unde  Ymew  latcralis  recta,  laevis  et 

dorso  jxuillo  vicinior  incipit.  Pinna  pectoralis  obli- 
que  acnminala,  ratlio  l:mo  dimidiam  parlem  radii 
2:di  a;([uantc,  et  r.  3:tio  brev  iore,  (juam  4:to  et  5:to, 

qui  ceteris  longioros  sunt.  Pinna  caudulis  ferca:qualis. 
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Spina  aiialis  adesl.  Color:  Supra  iutescente-fusca, 
aliquantuin  nebulösa,  pinna  dorsali  &  anali  interdum 
fusco-maculatis;  subtus  albida,  laevis.  Pinna  dor- 

salis  supra  medium  orbitae  incipiens,  radiis  50 — 57; 

p.  an.  r.  36 — 41;  p.  pect.  r.  9 — 11;  p.  venlr.  vix 
anle  pect.  si  ta,  r.  6;  p.  caud.  r.  18.  Magnitudine 

minuta.  Inter  multa  individua,  quae  vidi,  longi- 

tudineni  7f"  et  altitudinem  superantia  non 
inveni.  In  flumine  Dwina  prope  ejus  ostium  ad 
Archangel  una  cuni  P.  fleso  vulgaris.  Uti  min 
förut  nämnda  skrifvelse  til  Prof.  Loven  har  jag 

anfört  denna  flundra  under  benämningen  Pleuro- 
nectes  cicatricosus?  Pallas.  I  flera  hänseenden  sy- 

nes den  visserligen  komma  denna  ganska  nära; 

men  dock  utvisar  den  hos  Pallas  ̂ )  förekommande 
beskrifningen  öfver  denna  sednare  så  betydliga 
skiljaktigheter  dem  emellan,  att  de,  i  förening  med 

den  stora  skiljaktigheten  uti  lokalerna  svårligen 
medgifva  antagandet  af  deras  specifika  identitet. 
P.  cicatricosus  är  mera  långsträckt,  och  har  bakom 

ögonen  en  mycket  sträf  kant  eller  köl,  "ruga  ossea 
lonfjitudinalis  scaberrima",  hvilken  e:ifvit  Pallas 
anledning  till  dess  benämning.  Då  jag  icke  heller 
funnit  den  beskrifven  af  någon  annan,  föranlåtes 

jag  att  anse  den  för  ett  n3'tt  species,  och,  åtmin- 
stone tills  vidare,  att  upptaga  den  under  det  här  fö- 

reslagna namnet.  Af  våra  flundror  komma  Plat. 

flesus  och  Plat.  vulgaris  den  närmast,  isynnerhet 

den  varietet  af  den  sednare,  som  Kröyer  ̂ )  anfö- 
rer  under  namnet  Sia^tskrubbe.  De  dem  emellan 

befintliga  skiljaktigheterna  äro  imellerlid  lika  stora, 

^)  Zoographia  Rosso-Asiatica  3.  p.  424. 
^)  Pallas  har  erhållit  P.  cicatricosus  från  hafvet  mel- 

lan Kamtschalka  och  Amerika. 

Danmarks  Fiske,  2.  p.  267, 
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om  icke  slörrc,  än  de,  som  skilja  den  frän  P. 
cicatricosus.  Från  P.  flesus,  som  den  vid  första 

påseendet  till  den  grad  liknar,  att  man  kunde  vara 
böjd  för  att  taga  den  för  en  varietet  af  denna, 
skiljes  den  genom  följande:  att  tänderna  hafva 
samma  form,  som  hos  P.  vulgaris,  äro  tätt  slutne 
och  alldeles  tvärt  afhuggne;  att  den  saknar  de 

taggiga  knölarne  vid  roten  af  rygg-  och  analfe- 
norna;  att  den  har  sljerten  något  kortare,  utgö- 

rande ungefär  I  af  kroppslängden,  då  den  hos  P. 

flesus  ulgör  nära  i  af  densamma;  att  rygg-  och 
anal-fenornas  längre  strålar  äro  kortare,  samt  på 

ögonsidan  försedde  med  skarpa  fjäll;  att  bröstfe- 
nan företer  en  annan  form  derigenom  att  3:dje 

strålen  är  kortare  än  4:de  och  5: te,  då  den  hos 

P.  flesus  är  lika  med  eller  längre,  än  dessa.  Från 
Plat.  vulgaris  auct.  skiljes  den  derigenom:  att  den 
saknar  de  uppstående  benknöla rne  på  hufviidet 
bakom  ögonen;  att  fjällen  äro  glesa,  sa  att  de  på 
långt  när  icke  betäcka  kroppsytan,  samt  i  bakre 

kanten  taggiga;  att  den  saknar  de  orangegula  fläc- 
karna på  ögonsidan;  att  sidolinien  är  mera  rät, 

än  såväl  hos  denna  som  P.  flesus  etc.  Jemle  P. 

flesus  förekom  den  till  salu  i  Archangel  i  betyd- 
lig mängd.  Ehuru  jag  undersökte  ett  stort  antal, 

kunde  jag  dock  icke  finna  någon  öfvergång  dem 
emellan.  Den  synes  bilda  en  mellanform  mellan 

Plat.  vulgaris  och  Plat.  flesus,  1  anseende  till  tan  I- 
bildningen  sluter  den  si^  till  den  förra,  och  till 

kroppsbetäckningen  och  färgen  närmar  den  sig  den 
sed  na  re 

*)  Uli  Dkmiooffs  "Voyage  dans  la  Riissic  Meridionnle" 
Tom.  3.  p.  53'J,  heskrifvcr  Prof.  Nordma>n  en  Pla- 
Icssa  från  Svarta  Mafvcl,  untter  namn  af  Pl.  Iuscu>, 
som  synes  koinmj  lcmliij[cn  nara  lill  IM.  dwineusis. 
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Pia  t.  lim  and  a  (Lin.)  Förekommer  icke  hos 

Pallas.  Schuretskaja, 

Mur  as  na  anguilla,  Lin.,  Pall.  Nowaja 
Ladoga. 

A  m  m  o  d  3'  t  c  s  1  a  n  c  e  a ,  Cu  v.  A.  hexapterus, 
Pall.  Schuretskaja. 

Perca  fluviatilis,  Lin.,  Pall.  Nowaja 
Ladöga,  Archangel. 

P.  lucioperca,  Lin.,  Pall.  Nowaja  Ladoga. 
Acerina  cernua  (Lin.)  Perca  Cernua,  Pall. 

Nowaja  Ladoga. 
Gaste  roste  US  aculeatus,  Lin.  Gäster  acan- 

thus  aculeatus,  Pall.  Archaiigel.  Sidosköldarnes 
antal  var  25. 

G.  p  u  n  g  i  t  i  u  s ,  Lin.  Gasterac.  Pungitius,  Pall. 

Nowaja  Ladoga,  Archangel. 
Gottus  tricuspis,  Reinh.  O  vers.  o  ver  det 

Kongl.  V.  Selsk.  Forh.  1829—30.  Phohetor  tri- 
cuspis,  Kröy.  Naturhist.  Tidskrift,  ny  Raekke,  1844, 

3  h.  p.  263.  Schuretskaja.  Genom  jemföreise  med 
densamma  från  Grönland  har  jag  funnit,  att  den 
med  denne  är  fullkomligt  identisk.  Förmodligen 

förekommer  den  äfven  vid  Norge,  åtminstone  på 

östra  sidan  om  Nord-Gap.  Kröi^er  har  funnit 
den  vid  Spetsbergen. 

MOLLUSCA  TERRKSTRIA  ET  FLUVIATILIA. 

H  e  i  i  X   b  i  d  e  n  t  a  t  a ,   Gm. ,   Nilss.  Wuitegra. 

IL  hispida.  Lin.,  Nilss.  ArchangeL 
H.  ruderata.    Stud.,   Rossm.    //.  rotundata 

var.  /3  Nilss.  Wuitegra. 

LL  pygmaea,  Drap.  ,  Nilss.  ArchangeL 
H.  nitidula,  Rossm.  Sie:viaschivO,  Bullel,  de 

S:t   Petersb.  7,   p.  235.   Zonites  purus,  Gray,  in 
Turt.  MaiL   Wuitegra,  Archangel. 
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"V   -  i 
B u  1  i  m  u  s   i  u  b  r  i  c  u  s ,    Brug.  ,    IN ilss.      å  r- 

changel. 

Succinea  amphibia,  Drap.  ,  Nii.ss.  No- 
waja  Lacloga,  Archaiigel.  } 

Pupa  edentula,  Dråp.  (Rossm.)  Arcliangel. 
Lymnaea  stagiialis  (Lin.)  Nilss.  rsuwaja 

Ladoga,  Aichangel. 
L.  auricularia  (Lin.)  Nilss.  Archangel. 

L.  o  va  ta,  Nilss.  Nowaja  Ladoga,  Archangel. 
Ill  hoc  loco  magis  stiiata. 

L.  peregra,  Dp.ap. ,  Nilss.  Nowaja  Ladoga. 
Archangel. 

L.  palustris  (Muell.)  Ross3I.  ZSowaja  La- 
doga, Archangel.  In  hoc  loco  var.  L.  fusca, 

Pfeiff.,  Nilss.  : 

L.   min u ta,   Lam.,  Nilss.   Archangel.  | 
Planorbis  corneus,  (Lin.)  Nilss.  Nowaja 

Ladoga,  Archangel. 
P.  hispidus,   Drap.,  Nilss.  Nowaja  Ladoga. 
P.  spiror  bis  (Lix.)  Nilss.  Archangel. 

P.  margin  a  t  US,  Drap.,  Nilss.  Nowaja  La- 
doga, Archangel. 

Val  va  t  a  piscinalis.  Lam.,  Nilss.  Ar- 
changel. 

Paludina  Listeri,  Forbes  &  Hanley,  Hi- 

story  of  British  Mollusca,  Vol.  III,  p.  8.  P.  vivi- 
para,  La>l,  Nilss.   Nowaja  Ladoga. 

P.  vi  vi  para  (Lin.)  Forbes  &  Hanley,  1.  c. 
p.  11.  Helix  vivipara,  Lin.,  Fn.  Svec.  p.  529.  Pal. 

achatina,  Brug.,  Rossm.  —  No  va  ja  Ladoga.  Att  denna 
och  icke  föregående,  är  Linnés  Helix  vi\>ipar(u  kan  \ 
man  finna  såväl  af  de  lokaler,  der  den  förekom- 

mer, som  af  diagnosen  i  Fauna  Svccica,  der  det 

heter  bland  annat:  'lesla  iinperforala  . .  .  .  cornea",  ' 
och  i  beskrilninqon :  "tesla  pallida''  etc.  Don  är 
mycket   allmän  i  Fyris-än  \id  Upsala.     Der  har 
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jag  deremot  icke  träffat  föregående.  Forbes  och 

Hanley  ̂ )  hafva  dessutom  härom  blifvit  öfverty- 
gade  genom  jemförelse  med  Linnés  originalexemplar. 

Paludina  impura,  Lam. ,Nilss.  Archangel. 

Gyclas  cornea  (Lin.)  Nilss.  Nowaja  Lado- 

ga,  Archangel. 
Unio  pictorum,  Lam.,  Nilss.,  Rossm.  No- 
waja Ladoga. 
U.  tumidus,  Retz. ,  Nilss.,  Rossm.  Nowaja 

Ladoga,  Archangel. 
Anod  011 1  a  cygnea  (Lin.)  Forbes  &  Hanl. 

1.  c.  II,  p.  155.  A.  anatina  var.  /3.  Nilsson,  Hist. 

Moll.  Sv.  —  Nowaja  Ladoga,  Archangel.  —  A.  com- 

'planata,  Ziegl.  ,  Rossm.  Iconogr.  Nowaja  Ladoga. 
Varietas  crassiuscula. 

Dessutom  observerade  jag  vid  Schuretskaja  i 

Ryska  Lappland  följande. 

Crustacea  : 

Hippolyte  Ga  i  mardi,  M.  Edw.  Hist.  des 
Crust.;  Kröy.  Monogr.  Fremst.  af  sl.  Hippolytes 
nord.  arter. 

Mysis  inermis,  H.  Rathke,  Beiträge  z.  Fau- 
na Noi  wegens,  Acta  Leop.  Tom.  XX,  p.  20. 
G  a  m  m  a  r  u  s  1  o  c  u  s  t  a ,  Mont.  ,  Kröy. 

Anonyx  Edwardsii,  KrÖy.  Naturhist.  Tid- 
skrift, Ny  Rfekke,  II,  p.  1. 

Gaprella  lobata  (Muell.);  Kröy.  1.  c.  I 
^ser.  IV  B.  p.  596. 

Nymphon  glaciale,  n.  sp.  Nymph.  bre- 
vitarsi  Kröyer  admodum  simile,  lamen  species 
diversa.    Corpus  lineare   pilis  sparsis  longioribus 

Hislory  of  British  MoUusca,  III^  p.  9. 
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hirsutum,  dorso  iioii  carinato.  Rostrum  annulo 

oculifero  wquale.  Collum  longiusculum,  rostro  fere 

gracilius.  Protuberaiilia  ocularis  altiuscula  &  acu- 
minata.  Maxilla  prioris  paris  circiler  tertiam  lon- 
gitudiais  totalis  partem  aequans,  parumve  minur; 

secundus  articulus  tertio  loncjior.  Pedes  oviferi  aiii- 
malis  longitudinem  multo  siiperant,  non  tanien 

dimidia  parte.  Pedes  graciliores,  triplam  anirna- 
lis  longitudinem  parum  superantes;  articulo  ultimo 

&  penultimo,  unguibus  exceptis,  fere  cequalibus;  ma- 
nus duplara  unguis  robusti  longitudinem  non  su- 

perans, rectiuscula,  serie  aculeorum  marginis  inte- 
rioris  armata;  unguiculi  auxiliares  graciles  dirni- 

diam  unguis  longitudinem  fere  aequantes.  Pro- 
cessus annulorum  thoraclcorum  laterales  medio  an- 

nulo vix  breviores,  longiores  quam  lati,  invicem- 
qve  late  discreti.  Uti  min  sednare  skrifvelse  till 

Prof.  LovÉN  bar  jag  upptagit  ifrågavarande  species 
under  benämningen  Nymfh.  hrevitarse,  Kröyer. 

Denne  kommer  den  onekligen  ganska  nära,  hvil- 
ket  ofvanstaende  beskrifning  utvisar,  som  med  un- 

dantag af  några  få,  men  väsendtliga,  afvikelser  öf- 
verensstämmer  med  den  nämnde  författare  orifvit 

Öfver  sistnämnda  species.  Men  sedan  ett  original- 
exemplar af  detta  blifvit  mig  benäget  meddeladt 

till  jemförelse,  har  jag  kunnat  förvissa  mig  om 

deras  specifika  skiljaktighet;  och  då  jag  icke  fun- 
nit något  annat  species,  h varmed  ifrågavarande 

form  skulle  kunna  föienas,  har  jag  ansett  mig 
för  densamma  böra  föreslå  ofvanuppgifna  namn, 
som  icke  torde  vara  utan  sin  tillämpning,  då  den 

träffades  i  Ishafvet,  och  1  i toral- faunan  på  detta 
slälle  för  öfriiit  visade  en  karakler,  soni  med  detta 
var  ö f v  e  r c ns s  t ä  m  n  1  a  n  d e. 
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MOLLUSCA  MARINA. 

Triopa  lacer  (Muell.);  Lovén,  Index.  Moll. 
Scaiui  i  Vet.  Ak.  Öfversigt,  1846. 

Li  tor  in  a  litoiea  (Lin.);  Loy.  Forma  mi- 
nula,  el  spira  pierunique  magis  obtiisa. 

L.  groenland  ica,  Moll.  Index  Moll.  Grön- 
landiae  i  KrÖyers  Naturh.  Tidskrift,  IV,  p.  82.  Lov. 

Tritoiiium  cyaneum,  Beck,  Moll. ,  Lov. 
Margarita  helicina  (Fabr.) ;  Lov. 

Skenea  planorbis  (Fabr.);  Lov. 
Rissoa  arclica,  Lov. 

Lacuna  divaricata  (Fabr.)  L.  vinda,  Mant., 
Forb.  &  H. 

L.  pallidula,   (Da  Costa),-  Forb.  &  H. 
PaLella  t es t ud i n a  1  i s,  Fabr. ;  Lov. 

Cjprina  is  land  i  ca  (Lin.);  Lov. 
Asta r te  arctica  (^Gray);  Forb.  &  H.  =  A. 

corrugata  (Brown);  Lov.  Margo  lunularis  minus 

sinuatus,  et  lunula  angiistior,  quam  apud  speci- 
mina  e  Tromsö. 

Mytilus  edulis,  Lin.;  Lov.  Forma  minor. 
T  u  r  t  o  n  i  a  m  i  n  u  t  a  (Fabr.)  ;  Forb.  &  Hanl.  ; 

=  Cyamium  mmutum,  Lov. 

ECHINODERMATA. 

Echiniis  neglectus,  Lmk;  v.  Duben  &  Kor. 
Öfversigt  af  Skandinaviens  Echinodermer,  Vet.  Ak. 

Handl.  1844,  p.  277.   Specimina  majora,  praelerea 
||  vero  iisdem  e  Norvegia  meridionali  similia. 

Då  större  delen  af  den  korta  tiden,  jag  här 

tillbringade,  användes  på  excursioner  å  land,  och 

jag  dessutom   saknade  tjenliga  redskaper  för  un- 
dersökningen  af  hafvet,   blefvo  följaktligen  mina 

K.  V.  A.  Handl  1850,  IL  21 
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iakttagelser  öfver  liloral- faunan  härstädes  högst 
ofullständiga. 

II.  Norge. 

Inom  Norska  Finmarkens  skärgård  vester  oni 

Nord-Kap,  med  sina  särdeles  höga  och  brania 

berg,  upplifvades  hafvet  af  en  ofantlig  mängd  sjö- 
fogel,  isynnerhet  i  närheten  till  den  beryktade 

Fugelön.  Stora  skaror  af  Alca  torda,  Mormon  arcti- 
cus  och  Larus  tridactylus  kringflögo  fartyget,  och 
betäckte  stundom  betydliga  sträckor  af  hafvet. 

Som  oftast  fick  man  se  3 — 4  st.  Lestris  farasitica 
anställa  jagt  bland  de  sednare,  som  med  ängsliga 
läten  tillkännagåfvo  sin  förskräckelse.  Längre  in 

uti  skärgården  syntes  en  och  annan  Uria  troile 
med  sin  unge  på  hafvet.  Den  tycktes  på  långt 
när  icke  vara  så  talrik,  som  Alca  och  Mormon. 

Litoral-faunan  tycktes  i  trakten  af  Tromsö 
i  allmänhet  vara  mindre  rik  på  former,  än  den 

vid  Norges  sydligare  kuster,  h vilket  synes  af  ne- 
danstående förteckning.  I  synnerhet  är  detta  märk- 

bart med  alseende  på  Echinodermerne.  Inoni  vissa 

afdelningar  af  Crustaceerne,  Macroura  och  Amphi- 

poda,  synes  förhållandet  vara  annorlunda.  Af  Ma- 
crourerne  är  det  företrädes\  is  slägtet  Hippolijte, 
som  synes  egentligen  tillhöra  den  högre  norden. 
Amphipoderna  äro  öfvervägande  både  i  antalet  af 
släglen  och  arter.  För  det  närmare  utredandet  af 
dessa  förhållanden  äio  dock  de  forskningar,  som 

jag  under  den  korta  tiden  hade  tillfälle  att  an- 
ställa, ingalunda  tillräcklige.  Det  är  emellertid 

bekant,  att  liafvet  såväl  som  landet  har  sina  zoo- 

logiska zoner,  som  h vardera  hafva  sina  utmärkande 
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former,  livilkn,  om  de  än  icke  uteslutande  tillhöra 

någon  viss  zon,  likväl  genom  sin  större  mängd 
och  sina  hetydligare  dimensioner  visa  sig  derstädes 
hafva  sitt  egentliga  hem.  Om  man  derföre  i  den 
hös^re  norden  i  allmänhet  tiäfFar  en  mindre  rike- 
dom  af  särskilda  former,  så  linner  man  der  en  så 

mycket  större  rikedom  af  indi  vider  af  de  densamma 

egentligen  tillhörande  arterna.  Sålunda  t.  ex.  träf- 
fade jag  bland  de  här  på  särskilde  former  fattige 

Echinodermerna  ofantliga  massor  af  Ophiolepis  sco- 
lopendrica  och  Echinus  ne^lectus.  Både  den  betyd- 

liga mängden  och  de  betydliga  dimensionerna  ut- 
visade, att  de  här  hade  sitt  egentliga  hem. 

Litoral-faunan  vid  Norges  kuster,  isynnerhet 

den  nordliga,  synes  visa  mycken  öfverensstäm- 
raelse  med  den  gröidändska;  en  naturlig  följd  af 
den  allmänna  konformiteten  i  faunistiskt  hänseende 

inom  hela  den  arctiska  zonen  af  såväl  gamla  som 
nya  verlden.  De  för  båda  faunerne  gemensamma 
arterna  äro  redan  ganska  många;  men  deras  antal 
synes  skola  blifva  ännu  större  i  samma  mån,  som 
kännedomen  om  bådas  former  hinner  utvidgas. 

Till  bestyrkandet  af  denna  öfveiensstänimelse  har 
äfven  jag  haft  tillfälle  att  bidraga  med  några 

nya  facta. 

I  grannskapet  af  Tromsö  träffades  snäckban- 
kar  ungefär  40 — 50  fot  öfver  hafvet.  De  deruti 
befintliga  snäckorne  voro  af  samma  species,  som 
de  i  hafvet  nu  lefvande,  t.  ex.  Litorina  litorea, 

Pur  pura  lapillus,  Cyprina  islandica,  Åstarte  arctica, 

A.  compressa,  A.  elliptica,  Mytilus  edulis,  Tellina  so- 
lidula,  Cardium  edule,  Pecten  islandicus,  Saxicava 

arctica,  Mya  truncata  m.  fl.  JNågra  visade  större 
dimensioner,  än  de,  som  nu  förekomma  lefvande 

i  trakten.  Så  var  förhållandet  med  Litorina  lito- 
rea och  Saxicava  arctica. 
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Hafvet  var  rikt  pä  fisk  och  fisket  var  lö- 
nande, ehuru  man  icke  gjorde  sig  särdeles  slort 

besvär  dermed,  och  de  methoder,  man  der  vid  be- 

gagnade, voro  ganska  enkla.  Man  nyttjade  nästan 
uteslutande  krok,  såsom  långref,  ståndkrokar  med 

vakare,  och  mete.  De  fisksorter,  som  utgjorde 
den  hufvudsakliga  fångsten,  voro:  Gadus  callarias, 
G.  carhonarius,  G.  aeglefnus,  Lotci  molva,  Brosmius 

vulgaris,  Pleuronectes  hippoglossus  och  Clupea  harengus. 
Vid  sillfångsten  begagnades  vadar  med  temligen 

grofva  maskor. 
De  af  mig  i  trakten  af  Tromsö  observerade 

däggdjur,  foglar  etc.  finnas  upptagne  i  nedanstå- 
ende förteckning. 

Förteckning  öfver  de  af  mig  i  trakten  af 

Trorrks'6  i  Norge  observerade  Däggdjur, 
Foglar  etc. 

Mam:vialia. 

Mustela  erminea,  Lfn.,  Nilss.  Ska nd. Fauna. 

På  stället  Röskatt.    Allmän,  äfven  på  öarne  *^). 
H  a  I  i  c  h  o  e  r  u  s  g  r  y  p  u  s  ( Fabr.)  jN  u.ss. 
Lem  mus  ag  rest  is  (Li.\.)  Nilss.  Endast  på 

fasta  landet. 

Lepus  timidus.  Lin.  var.  borealis,  Nilss. 

Äfven  på  öarne. 
Cervus  tarandus.  Lin.,  Nilss.  Förvildad. 

Delphi  nus  phocaena.  Lin.,  INilss.  På 
stället  Nis.  Allmän. 

Balas  na  rost  ra  ta,  Fabr.,  Nilss.  Man  be- 

rättade, att  den  ,som  oftast  blir  drifven  på  grund 
af  de  förföljande  Vagnhundarne  (^DelpJunus  orca?). 

Ursiis  arctos  sndes  äfven  förekom  nia  i  trakten. 
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AVES. 

F  a  1  c  o  g  y  r  fa  I  c  o ,  Lm. ,  Nilss.  Den  obser- 
verades på  flera  ställen  i  närheten  till  hafvet,  och 

tycktes  icke  vara  sällsynt.  Blott  den  mörka  va- 
rietelen,  eller  F.  gyrfalco,  Schleg.  var  synlig.  Den 
visade  sig  ganska  skygg. 

F.  t  i  n  n  Li  1 1  c  u  1  u  s ,  Lin.  ,  Nilss.  Förekom  på 

fjellen. 
F.  albicilla,  Lin.  Allmän. 

F.  lagopus,  Brunn.,  Nilss.   På   fjellen  icke 
sällsynt. 

Sylvia  trochilus  (Lin.)  Nilss.  Allmän. 
S.   schoeno bae n US  (Lin.)  Nilss.  Temligen 

allmän. 

S.  suecica  (Lin.)  Nilss.  Allmän. 
Saxicola  oenanthe  (Lin.)  Nilss.  Allmän. 
Motacilla    al  b  a,   Lin.,  Nilss.  Allmän. 

Anthus  obscurus  (Penn.)  A.  rupestris, 
NiLss.  Allmän.  Hannen  är  större  än  honan,  samt 
har  benen  mörkare.  De,  som  förekomma  i  den 

högre  norden,  synas  något  afvika  både  till  dimen- 
sioner och  färgteckning  från  dem,  som  träffas  vid 

Sveriges  sydligare  kuster  samt  stränderna  af  Öster- 
sjön. De  förra  äro  i  allmänhet  större  och  mör- 

kare till  färgen,  samt  öfverensstämma  med  forma 

genuina  för  A.  obscuru$  (Penn.),  Temminck.  De  sed- 
nare  synas  deremot  både  genom  sina  mindre  di- 

mensioner, och  sin  ljusare  färg,  den  mindre  fläc- 
kiga framhalsen  och  bröstet,  samt  den  hvita  spet- 

sen på  den  2:dra  stjertpennan  ̂ ),  närma  sig  till 
Anthus   aquaticus,    Bechst.,   Temm.     Denne  torde 

*)  Den  mer  eller  mindre  rent  hvita  färgen  på  den  yt- 
tre stjertpennan  synes  bero  af  årstiden,  och  fjädrar- 
nas urblekning,  emedan  den  längre  fram  på  somma- 
ren är  renare,- än  på  våren,  eller  under  vintren. 
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derföre,  i  enlighet  med  GlogePvS  påstående,  blolt 

vara  en  synlig  furni  af  .4.  obscurus.  Thie>-ema>-n 
synes  äfven  böjd  för  alt  a  nia  ga  delta  Vid 
jemförelsen  af  skånska  exen:jnlar  af  A.  rupestris 
NiLSs.  med  .4.  aquaticus  Bechst.  från  del  inre  af 
Tyskland,  har  jag  funnit  deras  dimensioner  vara 
failkomligl  Hka,  och  endast  färgteckningen  förete 
skiljaktigheler,  då  den  sednare  i  allmänhet  varit 

ljusare,  samt  haft  den  hvita  S}3elsen  af  2:dra  sljert- 
pennan  starkare  markerad.  Således  synes  samma 
förhållande  ega  rum  med  denna,  som  det  Pallas 
observerat  hos  Alauda  cdpestris:  att  de  från  de 

nordligare  trakterna  äro  större  och  äfven  till  fär- 

gen något  olika  dem  från  de  sydligare.  Vid  Sveri- 
ges sydligare  kuster  träffas  stundom  en  och  annan 

under  vintren,  troligtvis  härstammande  fran  den 

högre  norden.  Ungens  utbildning  har  jag  funnit 
i  Finmarken  infalla  mer  än  en  månad  sednare, 

än  i  södra  Sverige.  På  förra  stället  har  jag  träf- 
fat nyligen  flygga  ungar  i  slutet  af  Juli,  och  på 

sednare  något  före  slutet  af  Juni. 
An  t  hus   praten  sis   (Lin.)  Nilss.  Allmän. 
A.   cervinus   (Pall.).  Sällsynt. 
Cinclus  aqua  t icus,  Bechst.,  Nn.ss.  Sällsynt. 
T  ur  dus  pila  ris,  Lln.,  iSn.ss.  Allmän. 
T.  iliacus,  Li.\. ,  Nn.ss.  Allmän. 

Gorvus  pica,  Lix. ,  Nilss.  Allmän. 
C.  cornix,  Ltn.  Allmän. 
C.  corax,  Lix.  Allmän. 

F  r  i  n  g  i  1 1  a  f  I  a  v  i  r  o  s  t  r  i  s,  Lin.,  Nn.ss.  AUmän. 
F.  linaria.  Lin.,  Nilss.  Allmän. 
Emberiza  schoeniclns.  Lin.,  Nilss.  Här 

och  dei'. 
E.  ni  val  is,  Lln.,  Niiss.  Allmän. 

^)  Rlica  '2.  h.,  p.  171. 
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L  a  g  o  p  u  s  s  u  b  a  I  p  i  n  a ,  Nilss.  All  män.  Den, 

liksom  följande,  har  en  höstdrägt,  som  geoom  fjä- 
drarnes  vältrade  teckning  skiljer  sig  från  som  ma  r- 
drägten,  ehuru  den  icke  är  så  skarpt  markerad, 
som  hos  den.  Den  sista  höstdrägten,  i  slutet  af 

September,  skiljer  sig  från  sommardrägten,  utom 
med  de  hvita  undre  stjerttäckarne,  derigenom,  att 

de  bredare  rostgula  tvärstrecken  på  ryggen  till  en 

del  blifvit  efterträdde  af  en  finare  rostgul  vat- 

tring;  och  på  ryggen,  men  isynnerhet  på  skul- 
drorna och  öfvergumpen,  framstå  talrika  fjädrar, 

som  äro  vattrade  med  brunt,  rostgult  och  svart; 

på  frambröstet  och  sidorna  af  bröstet  äro  fjädrarne 
bruna  med  svart  vatt  ring.  Äfven  årsungens  sista 

höstdrägt,  vid  sistnämnde  tid,  är  olik  den  före- 
gående drägten.  De  undre  stjerttäckarne  äro  hvita, 

och  ryggen,  skuldrorne  och  de  öfre  stjertläckarne 
äro  tecknade  med  tätt  stående  svarta  och  rostgula 

vågformiga  tvärlinier.  Men  den  har  blott  få  vat- 

trade fjädrar.  Vid  samma  tid  fann  jag  på  fjell- 
ryggen  en  del,  som  voro  i  öfvergång  till  vinter- 
drägten.  Inom  björkskogens  region  var  den  öf- 
ver  allt  högst  allmän. 

L.  alpina,  Nilss.  Sällsynt.  I  den  sista  höst- 
drägten, i  medlet  af  September,  då  den  åter  er- 

hållit de  hvita  undre  stjerttäckarne,  är  hannen 

mycket  ljusare  till  färgen,  än  i  föregående  drägten. 
De  fint  vattrade  fjädrarne  på  ryggen,  skuldrorne 

och  öfvergumpen  äro  blågrå.  Hufvudet  och  hal- 
sen synas  vara  de  delar,  som  först  blifva  hvita. 

De  äldre  ikläda  sig  tidigare,  än  årsungarne,  både 
den  sista  höstdrägten  och  vinterdrägten.  I  slutet 

af  September  har  jag  träffat  dem,  som  för  det 

mesta  varit  hvita.  De  synas  derföre  tidigare  an- 
taga vinterdrägten,  än  föregående,  af  samma  orsak, 

som  de  antaga  sommardrägten  sed  na  re,  nemligen 
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vinterköldens  tidigare  början  och  sednare  slut  i 
de  högre  fjelllrakterna,  der  de  vistas.  Ungfogelns 
sista  höslfjädrar  äro  icke  så  ljusa,  eller  så  fint 
vattrade,  som  de  gamles.  Fjädrarne  på  framhalsen 
och  frambröstet  äro  knappt  vattrade,  och  hafva 

svarta  och  rostgula  tvärstreck,  och  visa  sig  deri- 
genom  olika  de  gamles  i  samma  drägt.  Genom 

jemförelse  mellan  individer  af  både  detta  och  fö- 
regående species,  som  blifvit  skjutne  på  olika  tider 

under  senhösten,  har  jag  funnit,  att  hos  båda  äf- 
ven  de  sista  höstfjädrarne  fällas  och  efterträdas  af 
hvita  fjädrar,  samt  att  de  således  genom  fällning, 
och  icke  genom  fjädrarnes  afblekning,  erhålla  sin 

vinterdiägt.  De  sisla  höslfjädrarne,  som  ännu  sut- 
tit qvar,  sedan  foglarne  till  betydlig  del  hade 

blifvit  hvita,  hafva  sultit  så  löst,  att  de  varit 

färdige  att  alfalla.  I  September  träffade  jag  Fjell- 
Ripan  på  spetsarne  af  de  högsla  fjellen,  uppe  bland 
den  eviga  snön,  i  samma  trakt,  der  den  häckat  i 
en  vida  lägre  region.  Det  la  är  så  mycket  mera 
anmärkningsvärdt,  som  den  här  ingalunda  hade 

rik  tillgång  på  föda.  Längre  ned  på  fjellen,  t.  o. 
m.  ofvan  björkskogens  region,  hade  den  deremot 
kunnat  finna  bär  af  Empetrum  nigrum  m.  £1.  i  stor 

myckenhet.  I  trakten  kring  Tromsö  var  den  säll- 
synt. Ingenstädes  har  jag  funnit  den  så  talrik, 

som  föregående.  Man  berättade,  att  en  gång  un- 
der en  stark  ihållande  östlig  storm  hade  en  stor 

mängd  Fjel I-Ripor  blifvit  väderdi  ifne  från  de  inre 
delarne  af  landet  till  öarne  i  yttre  skärgården 
utanför  Tromsö.  Dei  af  skulle  man  kunna  föi  nioda, 
att  den  förekommer  mera  allmän  i  de  inre  delarne 

af  Norge,  än  vid  kusten.  På  Dovrefjell  har  jag 
funnit  den  icke  så  sällsynt.  Äfven  på  Årcskulan 

har  jag  träflat  den,  men  ej  talrik.  Enligt  Mu^den- 
DORFF  skall  den  i  Hyska  Lappland  mot  Tlvila  llafvet 
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blifva  alll  sällsjaitare,  så  att  han  häraf  synes  för- 
moda, att  dfii  här  skulle  hafva  sin  östliga  gräns. 

Sedermera  har  han  likväl  träffat  den  i  Siberien 

på  Taimyrlandet. 

Charadrius  apricarius  Lin.,  Nilss.  Här 
och  der 

C.  hiaticula   Lin.,   Nilss.  Allmän. 

vS  t  r  e  p  s  i  1  a  s  i  n  t  e  r  p  r  e  s  (Lin.)  S.  collaris, 
Nilss.  Sällsynt. 

Haematopus  ostralegus  Lin.,  Nilss. 
Allmän. 

Numenius  phaeopus  (Lin.)  Nilss.  På  stäl- 
let Gårspof.  Under  flyttningen,  som  fortvarade 

nära  en  månad,  tills  d.  6  å  7  September,  visade 
den  sig  högst  talrik  på  öarne  i  skärgården. 

Tota  n  US  fuscus  (Briss.)  Nilss.  Tern  ligen 
sällsynt. 

T.  ca  lid  ris  (Lin.)  Nilss.  Allmän. 

Machetes  pugnax  (Lin.)  Nilss.  Allmän. 

Tringa  maritima  Brunn.,  Nilss.  Allmän. 

Endast  gamla  observerarles.  Arsungarne  komma 
troligen  sednare  ned  till  hafstränderna.  I  slutet 

af  Augusti  och  början  af  September  hade  den  re- 
dan börjat  ikläda  sig  vinterdrägten. 
T.  islandica  Lin.,  Nilss.  Allmän.  Endast 

under  flyttningen,  i  början  af  September,  och  blott 

yngre  individer.  De  gamle  hade  troligtvis  redan 
flyttat  åt  söder,  då  de  tidigare,  än  de  yngre,  visa 

sig  under  sina  migrationer  i  Skåne  '"). 

^)  I  början  af  September  har  jag  en  gång  på  fjellen 
mellan  Gulbrandsdalen  och  Österdalen  i  södra  Norge 
blott  sett  yngre  individer.  De  gamle  hade  då  sä- 

kerligen flyttat  åt  söder. 

')  Se  Skand.  Fauna,  Foglarne,  2,  p.  202. 
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T  ringa  subarquata  Guld.,  Nilss.  Säll- 

synt. Under  fly  Ilningen  d.  24-  Augusti  blott  ett 

yngre  individ. 
T.  alpina  Ln.,  Nilss.  Här  och  der  under 

ilyttningen,  äldre  individer. 
T.  Temminckii  Leisl.  ,  Nilss.  Sällsynt, 

under  flyttningen. 
T.  minuta  Leisl.,  Nilss.  Sällsynt,  under 

flyttningen  i  början  af  September,  blott  yngre. 
Calidris  aren  aria  (Lin.)  Nilss.  Sällsynt 

under  flyttninoen  i  slutet  af  Aucrusti,  blott  yn£:re. 

P  halar  opus  hyperboreus  (Lix.),  ZSilss. 
Sällsynt  under  flyttningen  i  medlet  af  xAugusti. 
Blott  en  gäng  träffade  jag  2:ne  stycken  som  sutto 
på  flytande  Tång  långt  frän  landet,  af  hvilka  den 

ene  åtminstone  var  en  yngre.  Då  den  blef  skju- 
ten, flög  den  andra  blott  ett  litet  stycke  bort, 

och  slog  ned  och  simmade  på  ha  (Vet.  Dess  fjä- 
derbetäckning på  bröstet  är  fullkomligt  lik  den 

hos  Lari. 

Scolopax  gallin ago  Lin.,  Nilss.  Allmän. 
S.  gallinula  Lin.,  Nilss.  Sällsynt. 
S  ter  na  aret  i  ca  Temm.,  Nilss.  Allmän. 

Blott  denna  Tärna  observerades,  och  ingen  enda 
S.  hirundo  var  synlig. 

Lams  t  rida  et  yl  US  Lin.,  Nilss.  Allmän. 
D.  7  Augusti  var  den  under  fällning,  och  d.  19 

Ang.  hade  den  redan  allmänt  antagit  vinterdrägten. 
L.  canus  Lix. ,  Nilss.  Allmän. 

L.  argentatus  Brunn.,  Nilss.  Här  och  der. 
L.  marinus  Lin.,  Nilss.  Allmän.  På  en 

liten  ö,  Lilla  Skorön  kallad,  med  ett  'ieggeva^r", 
häckade  hundradetals  jemte  följan'le.  Omkring  d. 
20  Augusti  voro  dess  uuizar  tlv£?2:a. 

L.  fuscus  Lin.,  Nilss.  Allmän.  Mellan  kö- 

nen  är   cn  ganska   märkbar  skillnad  i  tlimensio- 
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neriia.  Hannen  är  större  än  honan.  Dess  ungar 

voro  icke  flygga  förr,  än  ungefär  14  dagar  sedna- 
re,  än  den  förres. 

Lestris  parasita  Brunn.,  Boie.  L.  para- 
sitica  NiLSS.  Allmän.  En  gång  såg  jag  en  Lestris, 
som  förmedelst  sin  särdeles  ljusa  färg,  och  de 

mj^cket  långa  medlersta  stjertpennorne  föreföll  mig 
att  vara  L.  Buffonii. 

Anser  segetum  (Gmel.)  Nilss.  Temligen 
allmän;  häckade  på  öarne. 

Anas  boschas  Lin.,  Nilss.  Sällsynt.  Ob- 
serverades blott  en  gång. 

A.  acuta  Lin.,  Nilss.   Temligen  allmän. 

A.  Penelope  Lin.,  Nilss.  Allmän  under 

flyttningen  i  September. 
A.  crecca,  Lin.,  Nilss.  Temligen  allmän 

under  flyttningen,  i  slutet  af  Augusti. 
Fuligula  mar  ila  (Lin.)  Nilss.  Temligen 

allmän  under  flyttningen  i  September. 

F.  glacialis  (Lin.)  Nilss.  Häckande  här  och 

der.  D.  26  Augusti  träfl^ades  flygga  ungar  vid färskt  vatten. 

F.  mollissima  (Lin.)  Nilss.  Allmän.  D. 

10  September  fann  jag  gamla  hannar,  som  ännu 
till  större  delen  voro  i  sommardrägten.  De  nya 
vingpennorna  voro  likväl  fullkomligt  utvuxna.  En 

sådan  hade  följande  utseende:  Hufvudet  och  hal- 

sen svartbruna  med  inströdda  smäire  hvita  fjä- 
drar på  kinderna,  nacken  och  bakre  halsen;  ögon- 

brynen hvitaktige,  och  ofvan  hvardera  af  dem  en 

aflång  svart  fläck,  som  från  pannan  sträcker  sig 

till  nacken;  på  frambröstet  äro  fjädrarne  hvi- 
ta med  rosenröd  anstrykning  och  svarta  bräm; 

skuldrorne  brokiga  af  svart  och  hvitt;  för  öfrigt 
ofvan  och  under  såsom  i  vinterdrägten.  En  och 
annan  syntes,  hvars  vinterdrägt  var  mera  utbildad. 
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I  den  rena  sommarilrägten,  efter  slutad  första 

fällning,  i  första  hälften  af  September,  äro  hufvu- 
det  och  halsen  rent  svartbruna  eller  sotbruna, 

endast  ögonbrynen  nå^ot  ljusare  eller  hvitaktige; 
men  äfven  i  denna  drägten  äro  de  förlängde  inre 
armpennorne  hvita,  h varigenom  den  alltid  skiljes 
fi  ån  den  j  ngre  hannen  D.  19  September  hade 
de  flesta  ijarala  hannarne  fullkomligt  anta2:it  vin- 

terdrägten;  men  dock  syntes  en  och  annan,  som 

ännu  var  i  öfvergångsdrägten.  Genom  jemförelse 
med  exemplar  frän  Bohusländska  skärgården  har 

jag  funnit,  att  de  vid  Norges  nordligare  kuster 
förr  antaga  vinterdrägten.  Under  vintren  skulle 
Ful.  spectabilis  icke  sällan  förekomma  i  trakten 
vid  Tromsö;  men  man  kände  icke,  att  den  häc- 

kade, och  förmodade,  att  den  kom  från  Spetsber- 
gen, der  den  skall  vara  talrik.  Den  benämndes 

Hafoire,  eller  den  Spitsbergensiske  Eifugl. 

Mergus  ser  ra  tor  Lin.,  Nilss.  Allmän  un- 
der flyttningen  i  September. 

Graculus  carbo  (Lix.)  P  h  a  la  c  rocora  x 

carbo,  Nn.ss.  På  stället  Q\ itlårs-Skarv.  Allmän. 

I  slutet  af  Augusti  skjöt  jag  en  hona,  som  forme- 
delst den  hvitakliga  färgen  på  bröstet  och  magen 

tycktes  vara  en  årsunge,  men  som  dock  hade  en 
särdeles  utbildad  dubbel  äggstock,  af  hvilken  den, 

som  låg  på  den  ordinära,  venstia  sidan,  var  dub- 
belt störie,  än  den  på  den  högra. 

G.  c  1  i  s  t  a  t  u  s  (GuNN.,  Nilss.).  På  stället  Topp- 
Skarv.    Mindre  allmän,  än  föregående. 

')  So  Oniilliol.  Ijidiiii;  till  ilen  Grönländska  Fauna,  af 
Iloi.mli.L,  i.  c.  II.  iiji|>gil MM-  d(M-,  lö'nntdi'LNl  tii  för- 
vcxlini^  af  fnii^oina,  hannens  {\\y^  i  denna  drai;l  för 
alt  vaia  blågrå. 
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Colymbus  glacialis  Lin.,  Nilss.  På  stäl- 
let Öra  mer.  Sällsynt.  Häckade  vid  Skibsf  jorden 

på  Wannön.   D.  26  Augusti  var  dess  unge  flygg. 
C.  arcticus,  Lin.,  Nilss.  Sällsynt.  Blott 

ett  par  träffades  häckande  på  en  ö. 
C.  septemtrionalis  Lin.,  Nilss.  Högst 

allmän.  Annu  d.  4  September  voro  ungarne  icke 

fullt  flygga.  Deras  drägt  under  hösten  och  vin- 

tren  skiljer  sig  från  de  gamles  vinterdrägt  derige- 
nom,  att  de  små  ljusa  fläckarne  på  ryggen  äro 
h  vitgrå,  då  de  hos  de  sednare  äro  rent  b  vi  ta. 

Uria  grylle  (Lin.)  Nilss.  Allmän.  I  slulet 

af  Augusti  voro  ungarne  flygge.  Dessa  hade  da  ving- 
spegeln hvit  med  flera  svarta  ränder;  de  undre 

kroppsdelarne  hvita  med  smala  svarta  fjäderrän- 
der, som  på  sidorne  voro  bredare. 

U.  troile  Temm.,  Nilss.  På  stiillet' Langvie. Allmän.  Redan  vid  ankomsten  till  Tromsö,  d.  8 

Augusti,  träffades  den  på  hafvet  med  sin  unge. 
Detta  oaktadt  erhöll  jag  ännu  en  månad  derefter, 
eller  d.  8  September  ungar,  som  till  en  del  voro 

i  dundrägten,  och  bio! t  hade  början  till  vingpen- 
nor. Att  de  äro  helt  små,  med  alldeles  outbil- 

dade vingar,  och  icke  halfvuxne,  såsom  Faber 

påstår,  då  de  lemna  fogelberget,  är  således  ganska 
säkert.  Då  vi  d.  7  Augusti  passerade  Fuglön, 
kunde  vi  märka,  att  Alca  och  Mormon  ännu  icke 

hade  lemna  t  fogelberget  derstädes.  Dess  ungar 
träffade  vi  då  icke  på  hafvet.  Det  synes  derföre, 
som  U.  troile  lemnade  fogelberget  tidigare,  än  dessa. 
Men  långt  förut  torde  det  icke  ske,  emedan,  då 
vi  sedermera  d.  25:te  s.  m.  besökte  Fuglön,  hade 

de  alla  öfvergifvit  den.  Deras  flyttning  från  fo- 
gelberget inträffade  således  mellan  den  7:de  och 

25:te,  förmodligen  omkring  den  15:de  emedan  d. 
19:de   träffade   jag  på  hafvet  fullvuxna  ungar  af 
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Mormon,  och  folkel  i  trakten  berättade,  att  de  då 

för  ett  par  dagar  sedan  hade  lemnat  fogelberget. 
Vid  Carlsöarne  vid  Gotlland  skall  Törreden,  Alca 

torda  och  Uria  troile,  lemna  fogelberget  omkring  d. 

10  Augusti.  Det  är  troligt,  att  deras  fortplant- 

ning på  sednare  stället  infaller  något  tidigare.  Fa- 
ber  nä  in  ner,  att  de  på  Island  öfvergifva  sina  häck- 

ställen på  fogelbergen  i  början  af  Augusti.  Enligt 

de  underrättelser,  jag  erhöll  af  sakkunnige  perso- 
ner, skall  Langvien  i  fogelberget  inlaga  en  högre 

region,  än  Mormon,  således  den  5: te  regionen 

Alberg  Hoi.m  ̂ )  uppgifver,  att  den  på  fogelbergen 
på  Färöarne  intager  3:dje  regionen  jemte  Alca.  Om 
än  det  sednare  skulle  vara  det  rätta,  så  hafva  dock 

dess  häckplatser  på  de  stora  fogelbergen,  t.  ex. 
Norra  Fuglön  mellan  Tromsö  och  Hammerfest, 

hvars  lodräta  bergvägg  synes  hafva  en  höjd  af 

omkring  2—3000  fot,  ett  så  högt  läge  öfver  haf- 
vet,  troligtvis  stundom  lOOO — 1500  fot,  att  det 
synes  föga  sannolikt,  att  ungen,  som,  enligt  hvad 
jag  ofvan  visat,  lemnar  fogelberget  redan  medan 

den  ännu,  åtminstone  till  betydlig  del,  är  i  dun- 
drägten,  och  således  är  i  fullkomlig  saknad  af 
flygförmågan,  då  den  lemnar  boet,  skulle  störta 

sig  i  hafvet,  såsom  Fa  ber  påstår  Deremot  vSy- 
nes  det  mera  sannolikt,  hvad  man  berättade  i 

trakten  af  den  nämnda  Fuglön,  att  modren  med 

näbbet  fattar  sin  unge  om  halsen,  och  sålunda  bär 

^)  l:sta  regionen  tillhör  Gracuhis  iPhalacrocorax^,  2:dra 
Larus  tridactylusy  3:å\e  Alca  torda,  4:de  Mormon 
arctictis,  5:te  således  Uria  troile,  och  6:te  Lan^s 
glaucus  &  argcntatus. 

')  Naturhist.  Tidskrift  af  Kröyer,  ny  Raekke,  2:dra 
band.,  p.  502. 

*)  Prodromiis  der  Island.  Ornilhologie,  p.  44. 
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honom  lill  hafvet  °).  Pa  Lilla  Carlson  vid  GoU- 
land  har  jag  observerat,  att  den  innehade  en  egen 

plats  i  fogelbergets  ena  anda.  Men  fogelbeiget  der 
var  så  lågt,  att  det  icke  medgaf  någon  egentlig 
skiljaktighet  uti  häckplatsernes  höjd  mellan  den 
och  följande.  Folket  i  denna  trakt  kände  icke, 
huruvida  modren  bär  sin  unge  till  hafvel;  men 
de  berättade  något  dylikt  om  Hälskräckan  [Mergus 
merganser)^  som,  såsom  bekant  är,  stundom  har 

sitt  bo  uti  ihåliga  träd  temligen  högt  öfver  mar- 
ken. D.  8:de  September  hade  de  gamla  Langvi- 

erna  börjat  ikläda  sig  vinterdrägten,  och  hade  fått 
hvita  fjädrar  bland  de  svarta  på  Iramhalsen.  Dä 
hade  de  äfven  fällt  vingpennorna,  så  att  de  icke 

kunde  flyga.  Langvien  från  trakten  af  Tromsö, 

jemförd  med  den  från  Carlsöarne,  (Var.  L.  inter- 
media  Nilss.)  liknar  denna  fullkomligt,  utom  det, 
att  den  svarta  färgen  på  de  öfre  kroppsdelar  ne  är 

mörkare,  än  bos  den  sednare.  Näbbets  höjd  va- 
rierar hos  båda,  förmodligen  efter  åldern. 

Al  ca  t  ord  a.  Lin.,  Nilss.  Allmän.  Den 

tycktes  hafva  börjat  ikläda  sig  vinterdrägten  nå- 
got tidigare,  än  föregående.  Dock  träÖade  jag 

gamla  individer,  som  vid  samma  tid,  som  denna, 

d.  8  September,  voro  under  fällning,  och  hade 
förlorat   vingpennorna.    Det   är   bekant,   alt  vid 

')  Ungarne  af  Alca  och  Mormon  sägas  störta  sig  i  haf- 
vet,  emedan  de  äro  större,  då  de  lemna  boet.  Det 
synes,  som  åtminstone  den  sednares  fortare  utbildas. 
De  ungar  af  denne,  som  jag  d.  19  Augusti  träffade 
på  hafvet,  voro  fullvuxne,  då  jag  deremot,  som  of- 
van  nämndt,  d.  8  September  träffade  sådane  af  Uria 
troile,  som  ännu  till  en  del  voro  i  dundrägten,  och 
blott  hade  början  till  vingpennor.  Att  de  icke  sed- 

nare, än  de  af  U,  troile,  aflägga  dundrägten,  såsom 
Faber  påstår,  är  således  säkert. 
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fogel bergen  förekomma  en  mängd  individer  både 
af  denna,  den  föregående  ocb  de  följande  arterne, 
som  icke  häcka,  och  som  Faber  derföre  kallar 

"Ueberzählige".  Härom  har  jag  haft  tillffille  alt 
sjelf  förvissa  mig,  dä  jag  vid  de  nämnda  Carls- 
öarne,  under  häcktiden,  i  medlet  af  Juli,  skjutit 
flera  individer  af  såväl  Åka  torda  som  Uria  troile, 

som  saknade  liggfläckar,  och  hade  så  små  och 
outbildade  tesles  och  ovaria,  att  de  säkerligen  icke 

parat  sig.  Orsaken  härtill  synes  vara  helt  enkel 
och  naturlig,  ehuru  Faber  icke  sökt  att  förklara 
den.  Af  näbbforraen  hos  dem,  som  tillhörde  Alca 

torda,  kunde  jag  nemligen  finna,  att  de  voro  yn- 
gre foglar,  förmodligen  från  föregående  året.  JNäb- 

bet  var  lägre,  och  saknade  det  hvita  tvärstrecket, 
eller  hade  det  åtminstone  mycket  otydligt.  I 

Norge  har  jag  äfven  en  gäng  förut  (1843)  i  Juli 

månad  skjutit  en  Ålca  torda,  som  saknade  liggfläc- 
kar och  hvars  näbbform  utvisade  en  yngre  fogel. 

Det  kan  clerföre  knappast  betviflas,  att  de  öfver- 
taliga  individer  af  Ålca  torda,  som  under  häckti- 

den förekomma  vid  fogelbergen  utan  att  häcka, 
eller  åtminstone  sjelfve  värpa,  äro  yngre  foglar 

från  föregående  åiet  som  ännu  icke  blifvit  fort- 
plantningsskicklige, ehuru  de  redan  antagit  den 

de  fortplantningsskicklige  tillkommande  drägten, 
och  endast  förete  någon  olikhet  uti  näbbformen; 

fastän  Faber  påstår  sig  efter  häcktidens  början  icke 

hafva  kunnat  upptäcka  någon  sådan  skilnad  i  näbb- 
formen, och  derföre  synes  benägen  för  att  antaga, 

att  ungarne  af  Uria  troile,  Ålca  och  Mormon  redan 

efter  första  vintren  äro  fortplantningsskicklige '). 
  Att ' 

•)  Graba  (Tagebuch  etc.)  yttrar  äfven  denna  åsiglcn, 
ehuru  han  ej  närmare  motiverar  den. 

')  Det  år  märklitjt  alt  denne  skarpsinnige  observatör 
icke  af  den  stora  olikheten  mellan  Uria  troile  och 
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Att  de,  oaktadt  de  Tcke  häcka,  likväl  under  häck- 

tiden  förekomma  vid  loge  1  bergen,  och  icke  långt 
skilde  från  häckställena  och  de  gamle,  såsom  en 
del  andra,  som  tillbringa  flera  år  innan  de  blifva 

fortplantningsskicklige,  t.  ex.  Lari,  åtminstone  till 
större  delen,  bör  säkerligen  tillskrifvas  dels  deras 
stora  sällskaplighet,  och  dels  att  det  slumrande 
fortplantningsbegäret  redan  till  en  del  hos  dem 

vaknat.  Derföre  har  jag  sett  dem  flj^ga  fram  och 
tillbaka  vid  fogelberget,  eller,  som  Gottländningarne 
benämnde  det,  draga,  med  samma  intresse,  som  de 
gamle,  eller  de  med  liggfläckar.  Och  derföre  torde 
invånarne  vid  Grimsös  och  Lautrums  fogelberg 
hafva  rätt  uti  sitt  påstående,  enligt  Faber,  att  de 

icke  häckande  öFvertaga  vålden  af  ägget  eller  un- 
gen, när  de  häckande  omkomma.  Man  kan  svår- 

ligen på  annat  sätt  förklara,  huru  Faber,  på  en 

dag,  från  ett  och  samma  bo,  efter  hvarandra  kun- 
nat borttaga  sex  stycken  af  Mormon  arcticus,  som  alla 

hade   legat   på  det  dervarande  ägget.    Felet  var, 

U.  grylle  i  detta  hänseende  blifvit  föranlåten  till  nå- 
gon tvekan.  Han  påstår  nem ligen  att  f/.  grylle  icke 

häckar  förr,  än  då  den  är  tre  år  gammal,  eller  efter 
trenne  vintrar.  En  så  stor  olikhet  häruti,  mellan 
Ivenne  hvarandra  så  nära  stående  foglar,  kan  svårli- 

gen existera  i  verkligheten.  Denna  skillnad  dera 
emellan  lärer  derföre  redan  hafva  reducerat  sig  till  noll, 
emedan  Holböll,  I.  c,  påstår,  alt  U.  grylle  i  Grön- 

land blott  öfverlefver  tvenne  vintrar  innan  den  fort- 
plantar sig,  eller  då  den  är  2  år  gammal;  och  hvad 

jag  erfarit  om  U.  troile  gifver  mig  anledning  förmo- 
da, att  den  icke  är  fortplantningsskicklig  förr  än  ef- 
ter samma  tid.  Det  är  utan  tvifvel  öfverensstäm- 

melsen  uti  sommardrägtens  färgteckning  mellan  un- 
garne i  2:dra  sommaren  och  de  gamle  af  U.  troile, 

Alca  och  Mormon,  som  gifvit  Faber  anledning  till 
detta  påslående. 
K,  V.  A.  Handl.  1850.  IL  22 
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atl  han  icke  eftersåg,  om  de  hade  liggfläckar,  el- 
ler icke.  Liksom  man  således  har  anledning  alt 

antaga,  att  de  vid  fogelbergen  förekommande,  icke 
häckande  individerna  af  Alca  torda,  äro  yngre 
foglar,  förmodligen  i  andra  sommaren,  så  anser  jag 
det  för  analogiens  skull  vara  sannolikt,  att  det  är 
samma  förhållande  med  dem  af  Uria  troile,  som 

äfvenledes  förekomma  vid  fogelbergen  utan  att  häc- 
ka, ehuru  jag  icke  uti  deras  näbbform,  såsom  uti 

den  andras,  kunnat  finna  något  stöd  för  denna 

förmodan  ®).  Troligtvis  är  det  enahanda  förhål- 
lande med  Mormon  arcticus,  och  kanske  äfven  med 

Mergulus  alle.  Allt  detta  synes  således  tala  för  den 

åsigten,  att  Urta  troile,  Alca  torda,  Mormon  arcticus, 

och  kanske  äfven  Mergulus  alle,  icke  blifva  fort- 
plantningsskicklige förr,  än  efter  tvenne  vintrar, 

liksom  Uria  grylle. 

Mormon  arcticus  (Lin.)  Nilss.  Allmän.  Fö- 
rekom i  ännu  större  mängd,  än  föregående.  Man 

påstod,  att  den  brukade  med  näbbet  fatta  sin  unge, 
och  störta  den  utför  berget  i  hafvet;  men  detta 
likväl  icke  förr,  än  den  blifvit  tiära  fullvuxen,  så 

att   den    med   vingarne  kunde  moderera  sitt  fall. 

Då  den  ofvan  omnämnda  Fuglön  är  beskrif- 
ven  af  W.  v.  Wright  så  vill  jag  blott  nämna, 
att  antalet  af  de  foglar,  som  der  årligen  fångas, 

isynnerhet  af  Lappar,  som  uppklättra  på  de  branta 
bergväggarnes  afsatser,  är  så  stort,  att  den  fjäder, 
som  af  dem  erhålles,  stundom  belöper  sig  till  43 

®)  Alberg  Holm,  I.  c,  säger  likväl,  alt  alla  de,  han 
på  Färöarne  Irälfat  utan  liggfläck,  ocli  som  han  der- 
förc  anser  lör  alt  hafva  varit  yngre,  haft  en  näbb- 

form, som  närmat  sig  den  lios  U.  Briinnichii. 

^)  Jäg.  Förbundets  Tidskrift,  1832,  p.  296. 
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norska  våg  eller  86  sv.  LM.  '^).  Då  man  vanligen 
beräknar  20  Ibglar  för  ett  skålpund  fjäder,  for- 

drades således  till  denna  qvantitet  fjäder  34,400 

foglar.  Det  redskap,  som  man  vid  fångsten  huf- 
vudsakligen  begagnar,  är  en  lång  smal  stång  med 
en  krok  på  b  vardera  ändan. 

Man  berättade,  att  Procellaria  glacialis  (Havbest) 

under  bos  ten  ocb  vintren  ofta  träffas  ute  på  baf- 
vet.  Under  samma  tid  skola  äfven  Larus  glaucus, 

L.  ehurneus  (Quitmås)  ocb  Mergulus  alle  ("den  mind- 
ste  söfugl")  förekomma  inom  skärgården.  Alca 
impennis  skulle  för  längre  tid  sedan  bafva  bbfvit 

skjuten  i  trakten,  ocb  var  känd  under  benämnin- 
gen: den  store  Ömmer. 

Af  Amphibia  träffades  blott  Ra  na  tempo- 
raria,  Nilsson. 

PiSCES. 

Cottus  scorpius.  Lin.,  Nilss.  Prodromus 
Icbtbyol.  scand.  Allmän. 

Sebastes  norvegicus  (Mull.)  Nilss.  Här 
ocb  der. 

Tracbypterus  vogmarus,  Valenc.  Gym- 
nogaster  arcticus,  Nilss.  Sällsynt.  Den  var  all- 

mänt känd  under  v^SiXnuti  Sölv-Qveite.  Flera  fiskare 

sade  sig  bafva  fångat  den.  Likväl  är  det  inga- 
lunda  ofta,   den  erbålles;   man  bade  på  flera  år 

*)  Detta  var  likväl  blott  hvad  den  Handlande,  vid 
namn  Dreyer,  som  egde  ön,  hade  erhållit.  Ehuru 
detta  belopp  säkerligen  utgjorde  större  delen  af  af- 
kastningen,  så  är  det  dock  troligt,  att  Lapparne  hade 
erhållit  ännu  mera. 
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icke  selt  någon  i  Tromsö.  Den  jag  erhöll,  var 

ungefär  3^  alnar  lång.  Den  hade  blifvit  på  ett  ovar- 
samt sätt  uppskuren,  så  att  intet  spår  till  bukfe- 

norne  var  förhanden.  Då  jag  fick  den,  hade  den 

legat  en  längre  tid  i  salt,  så  att  den  var  hopfal- 
len, och  hade  till  en  del  förlorat  sin  vackra  färg. 

Färsk  skulle  den  haft  en  utomordentligt  vacker 

silfverglans,  samt  varit  ungefär  6"  tjock  något  bakom 
hufvudet.  Högra  ögat  skulle  haft  vackrare  glans, 
äa  det  venstra.  Då  den  fångades,  hvilket  skedde 

med  en  dragg,  låg  den  pä  flata  sidan  på  hafsbott- 
nen,  på  2 — 3  famnars  djup.  Man  påstod,  att  den 
simmade  med  kroppen  i  en  sned,  icke  fullt  vertikal, 
riktning,  sålunda,  i  det  hänseendet,  bildande  en 

öfvergång  till  flundrorne  Troligtvis  är  det  detta, 
som  gifvit  anledning  till  dess  namn,  som  utvisar, 

att  man  anser  den  för  en  slags  flundrefisk,  ty  Häll- 
flundran  [PL  hippoglossus)  kallas  i  Norge  Qveite. 
Då  den  kan  fångas  med  dragg,  samt  stundom  blir 

uppkastad  på  stranden  af  storm,  synes  det,  som 
om  den  skulle  vara  en  dålig  simmare.  En  fiskare 

berättade,  att  han  en  gång  funnit  3:ne  stycken 

uppkastade  på  stranden.  En  af  dessa  skulle  varit 

ungefär  5  alnar  lång.  Man  kände  äfven  Gymne- 
trus  Grillii  (^Regalecus  Glesne,  Nilss.),  och  benämnde 

den  Sild-Konge  och  Sild-Störje.  Den  var  dock 
vida  mindre  känd,  än  Söl  v-Qveiten,  och  man  kunde 
icke  lemna  någon  tillfredsställande  beskrifning  på 
den.  Man  sade  blott,  att  den  hade  silfverglans, 

och  var  lång,  samt  till  kroppsformen  något  lik- 
nande den  sednare.  Man  omnämner  äfven  en  fisk, 

som   en   gång  skulle  blifvit  funnen  uppkastad  på 

')  Hancock  och  Embleton  (Ann.  and  Mag.  of  Na  t.  Hist. 
1849,  Tom.  IV,  p.  1)  berälla,  att  Gyninetrus  Banksii 
simmar  med  vertikalt  vågiga  rörelsei",  således  på  sidan. 



333 

stranden,  och  som,  enligt  den  beskrifning,  man 

öfver  den  afgaf,  icke  kunde  hafva  varit  någon  an- 
nan än  Lampris  guttatus. 
Lumpen  US  nebulosus  (B.  Fries).  Clinus 

nebulosus,  B.  Fries,  K.  Vet.  Akad.  Handl.  1837. 

Blennius  gracilis,  Stuvitz,  Nyt  Magaz.  for  Natur- 
vid.  I  p.  406.  Den  tycktes  vara  temligen  allmän. 
Med  bottenhåfveii  fångade  jag  tvenne  exemplar, 

som  fullkomligt  öfverensstämma  med  Clinus  nebu- 
losus, B.  Fries,  med  undantag  af  stiålarnes  antal 

i  bukfenorne,  h  vilket  jag,  efter  noggrann  under- 
sökning blott  funnit  vara  3.  Genom  jemförelse 

mellan  de  2:ne  individerna,  som  äro  af  olika  stor- 

lek, har  jag  funnii,  att  hufvudets  och  bröstfenans 
längd,  såväl  som  afståndet  mellan  nosspetsen  och 
anus,  i  förhållande  till  kroppslängden,  varierar  i 

mån  af  storleken.  Det  större  individet,  af  8l" 
längd,  har  kroppslängden  större  i  förhållande  till 
dessa  delar,  utan  att  dock  förete  samma  förhål- 

lande, som  den  af  Stuvitz  beskrifne  Blennius  gra- 
cilis, som  varit  ännu  större.  Endast  detta  torde 

vara  orsaken  till  dessa  proportioners  olikhet  hos 
den  sed  na  re  och  Clinus  nebulosus. 

Gun  el  lus  vulgär  is,  Cuv.  &  Valenc.  Cen- 
tronotus  gunellus,  Nilss.  Allmän. 

Zoarcaeus  vi  vipa  rus,  (Lin.)  Nii.ss.  Allmän. 

Anarrhicas  lupus,  Lin.,  Nilss.  På  stäl- 
let: Stenbit.  Allmän. 

Lophius  piscatorius,  Lin.,  Nilss.  Icke 

sällsj^nt. 
C^clopterus  lumpus,  Lin.,  Nilss.  På 

stället:  Rognkexa.  Sällsynt. 
Pleuronectes  hippoglossus,  Lin.,  Nilss. 

På  stället  Qveite.  Allmän. 
P.  lim  and  o  i  des,  Bloch.,  Nilss.  Allmän. 
P.  lim  and  a,  Lin.,  Nilss.  Allmän. 
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Pleuronectes  microcephalus,  Do^ov,  B. 
Fries.   Icke  sällsynt. 

Brosmius  vulgaris,  Penin.  Gadus  hrosme, 
NiLss.  Allmän. 

Lota  molva  (Lin.,  Nilss.)  Allmän. 
Gadus  carbonarius,  Lin.,  C.  U.  Ekström. 

Allmän. 

G.  caUarias,   Lin.,  C.U.Ekström.  Allmän. 

G.  a  eg  le  fin  US,  Lin.,  Nilss.  På  stället:  Hyse. 
Allmän. 

Clupea  b  a  ren  g  US,  Lin.,  Nilss.  Allmän. 

Salmo  eriox,  Art.,  Alctor.  —  S.  pu nota- 
tus,  Cuv. ,  Nilss.;  en  mindre  fjellform.  iMindre 
allmän,  än  S.  alpinus. 

S.  salar,  Lin.,  Auctor.  Allmän. 

S.  alpinus,  Lin.  Allmän.  Förekom  uti  eu 
slröm,  som  utföll  i  bafvet,  b  vadan  den  sades  äf- 
ven  förekomma  i  detta  sed  na  re. 

Squaltis  glacialis,  Fabr. ,  Nilss.  Temligen 
allmän. 

Ra  ja  rad  i  a  ta,  B.  Fries.  Vet.  Akad.  llandl. 
1838,  p.  146. 

R.  batis,  L.,  B.  Fries,  I.  c.  p.  158. 

Crustacea. 

Hyas  a  ra  ne  US  (Lin.)  Bef-l,  Hisl.  of  Brit. 
Crustacea.  —  H.  coarctaUis,  Leach,  Bill.  — 

Pagurns  Bcrnbardus  (Lin.);  Bell.  —  P.  pu- 
bescens,  Kröy.,  freq  ven  tior.  —  Gal  a  t  Ik?  a  slri- 

gosa  (Lin.);  Bell.  —  Crangon  boreas  (I^hipps); 
M.  r^DW.  —  P  a  11  d  a  I  u  s  a  n  n  ii  I  i  c  o  r  n  i  s ,  Leach.  ; 

M.  Enw.  —  llipj^olyte  Gaitnardi,  iM.  Edw.; 
Kröy.  —  II.   So  \v  or  by  i,  Leach;    Kuöv.   —  H. 
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turgida,  Kröy.;  margo  inferior  rostri  interdum 

dentibus  8.  —  H.  pusiola,  Kröy.  —  H.  Phipp- 
sii,   Kröy.  —  H.   gracil  is,   n.  sp.   (vide  Tab. 
XX  fig.  3).    Forma  corporis  eidem  H.  Gaimardi 
similis,  sed  gracilior.    Scutum  dorsale  antice  acu- 
leorum  duobus  paribus,  uno  infra  oculum  et  altero 

ad  angulum  lateris  anterioris  &  inferioris,  et  su- 
pra  pone  rostrum  front,  duobus  aculeis,  armatum; 

roslrum  froiitale  hoiizontale,  cultellatum,  longitu- 
dine  scut.  dors.  brevius,  apicemque  appendicis  an- 

tennarum exter.  foliilormis  non  attingens;  margo 

ejus   superior   dimidia    parte   posteriore  dentibus 
duobus  validis,  et  anteriore  octo  minutis,  et  inferior 

tribus  instruclus;  pedes  maxillares  externi  apicem 
appendicis  foliiformis  antennanim  exteriorum  fere 

asspquuntur;   quattuor  aculeorum   appendicis  cau- 
dalis   intermedias  latera  I  ium   paria.     H.  Gaimardi 

valde  aflinis,  vix  nisi  rostri  forma  distinguenda.  — 
G  a  m  m  a  r  u  s   1  o  c  u  s  t  a  ,    Mont.  ;    Kröy.    Va  rietas : 

Antennoe    superiores  inferioribus  longiores,   et  ea- 

rum  pedunculi  articulum  penullimnm  pedunc.  an- 
tenn,  infer.    excedentes.  —  Pardalisca  cuspi- 

data,  Kröy,  —  Pontoporeia  fem  orata,  Kröy. 
—  A  m  p  b  i  t  h  o  e  a  I  b  o  m  a  c  u  1  a  t  a ,  K  rö  y.  —  A  n  o- 

n  y  X  a  m  p  u  1 1  a  (Phipps)  ;  K  rö  y.  —  Iscbyrocerus 
min  ut  US,  n.  sp.    A^ntennse  superiores  inferioribus 

insigniler  longiores,  flagello  uUimum  pedunculi  ar- 
ticulum aequante,  circiter  6-articulato,  articalis  elon- 

gatis,   flagello   appendiculari  vix  dimidiam  primi 

articuli  flagelli  proprii  longitudinem  requante;  ul- 
tinius  pedunculi  antennarum  inferiorum  articulus 

flagellum  circ.  5-articulatum  aequans;  manus  primi 
et   secundi  pediim   paris  fere    Oiquales,  suhangustm. 
Forma  minima.     Tantummodo   specimen  unum, 

feminam    oviferam,   circ.   4  mm.  longam,  c  })ro- 
fn ndo  ma  jore  accepi .  —  L  e  u  c  o  t  b  o  c  n  o  r  v  e  g  i  c  a  , 
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n.  sp.  (Tab.  XX  fig.'  4),  L.  clypeatce  Kröy.  saL  af- 
finis.  Aiitennse  supeiioies  inferioribus  longiores, 

flagello  pedunculo  longiore,  articulo  prinio  secuii- 
dum  superanle,  et  art.  tertio  minimo;  fiagellum 
antenn,  infer.  ultirao  pedunculi  arliculo  brevius 

vel  aequale;  manus  pedum  secundi  paris  maximae, 
dilatatae,  apice  vero  acuminatce,  aculeoque  niarginis 

posterioris  njedii  validissimo  et  ungui  cequali;  epi- 
mera  quarti  annuli  thoracici  maxima,  latitudine 

vero  altitudine  parum  majore.  —  P  r  a  n  i  z  a  m  a  c  u- 
1  a  ta  ,  Westwood,  Guér.  —  H  e  n  o  p  o  m  u  s  ra  u  t  i- 
cus,  Kröy.  —  Idotea  pelagica  (Leach.);  M. 
Edw.  —  Aega  psora  (Lin.)  Mus.  Ad.  Fred.; 
Fn.  Suec.  —  Ae.  e  margin  a  ta,  Leach.;  M.  Edw. 
—  Ae.  affinis,  M.  Edw.  tantummodo  varietas 

hujus  specici  esse  videtur.  Utramque  in  eodem 

loco  obtinui.  —  Caprella  lobata  (Muei.l.);  Kröy. 
—  Pycnogonum   litorale  (Ström);  Kröy. 

MOLLUSCA. 

Doris  obvelata,  Muell.;  Lov.  —  D.  to- 
rn en  t  os  a,  Cuv.;  Lov.  —  Dendronotus  a  r bo- 

res  cens  (Muell.);  Lov.  —  Aeolis  salmona- 
cea,  CouTfL  —  Akera  bulla  ta,  Muell.;  Lov. 

—  Tritonium   antiquum    Lin.),   var.  j3,  Lov. 
—  Triton,  un  da  tum  (Ll\.);  Lov.  —  T.  cya- 
n  e  u  m  (Brug)  ;  Lov.  —  T.  c  1  a  t  b  r  a  t  u  ni  (Li.\  ) ; 
Lov.  —  T.  G  u  n  n  e  r  i ,  Lov.  —  C  o  I  u  m  b  e  1 1  a 

Holbölli  (MÖLL.,  Lov.).  =  Mangeba  Holbölli 
Moll.  Ind.  Moll.  Groenl.  I.  c.  p.  8o.  —  Defran- 

c  i  a  p  3^  r  a  m  i  d  a  I  i  s  (Ström  ;  Lov.).  —  D.  c  v  I  i  n- 
d  r  a  o  a  ,  Möi  -l.  —  D.  s  c  a  I  a  r  i  s ,  IMöll.  —  D. 

Iiarpularia  (Couth.;  Lov.).  —  D.  nobilis  Möll. 

—  Admclc  viridula  (O.  Fabr.;  Lov.).  —  Pur- 
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pura  lapillus  (Lin.);  Lov.  —  Trichotropis 
borealis,  Sow.;  Lov.  —  Velutina  haliotoi- 

dea  (O.  Fabr.);  Lov.  —  Aporrhais  pes  Pele- 
cani  (Lin.);  Lov.  —  Scalaria  groen landica 
(Chemn.);  Lov.  —  Natica  clausa,  Sow.j  Lov.  — 
N.  helicoides,  Johnst. ;  Lov.  —  N.  g r o e  11 1  a n- 
dica,  Beck;  Lov.  —  Trochus  cinerarius, 

Lin.;  Lov.  —  Marga  rit  a  ciiierea,  Couth.;  Lov. 
—  M.  u  n  cl  u  I  a  I  a ,  Sov^. ;  Lov.  —  M.  h  e  I  i  c  i  n  a 

(Fabr.) ;  Lov.  —  Rimula  noachina  (Lin.) ;  Lov. 
—  Litoriiia  litorea  (Lin.) ;  Lov.  —  L.  r u d i s 

(Mont.)  ;  Lov.  —  L.  g  r  o  e  n  1  a  11  d  i  c  a ,  Moll.  ,  Lov. 
—  Lacuna  divaricata  (Fabr.).  —  L.  palli- 
dula  (Da  Costa);  Forb.  —  Rissoa  arctica. 
Lov.  —  R.  interiupta,  Ad.  Mont.;  Lov.  — 

Skeaea  planorbis  (Fabr.);  Lov.  —  Patella 
testudinalis,  Muell.;  Lov.  —  P.  caeca,  Muell.; 
Lov.  —  P.  rubella,  Fabr.;  Lov.  —  Chiton 
al  bus  Lin.;  Lov.  —  C.  ruber.  Lin.;  Lov.  —  C. 

laevis,"  Penn.;  Lov.  —  Dentalium  entalis. 
Lin.;  Lov.  —  Anomia  aculeata,  Mlell.;  Lov. 

—  A.  squamula,  Lin.;  Lov.  —  Pecteii  is- 
land  i  c  u  s ,  Muell. ;  Lov.  —  P.  opercularis 
(Lin.);  Lov.  —  P.  ligrinus,  Muell.;  Lov.  —  P. 
striatus,  Muell;  Lov.  —  Crenella  decussata 

(Mont.);  Lov.  —  Modiolaria  laevigata  (Gray.); 
Lov.  —  M.  nigra,  (Gray.);  Lov.  —  Modiola 
vulgaris,  Flmg;  Lov.  —  Mytilus  edulis,  Lin.; 
Lov.  —  Leda  pernula  (Muell.);  Lov. —  Yol- 
dia  arctica  (Gray.);  Moll.  Taiitummodo  valvu- 
lam  unam  oblinui.  —  Cardiura  edule,  Lin.;  Lov. 
—  C.  fasciatum,  Mojnt.;  Lov.  —  C.  nodo- 
suni,  TuRT.;  Lov.  —  C.  fasciatum,  Lin.;  Lov. 

—  Astarte  elliptica,  Brown;  Forb.  o.  H.  — 
A.  semisulcata,  Lov.  —  A.  arctica  (Gray.); 

Forb.  o.  H.  —  A.  com  pressa  Mont.);  Forb.  o.  H. 



338 

—  A.  s  t  r  i  a  t  a ,  Lov.  —  C  y  pri  na  islandica 
(Lin.);  Lov.  —  Lucina  flexuosa  (Mo?st.;  Lov.); 
FoRB.  o.  H.  —  Venus  ovata,  Penn. ;  Lov.  — 

Saxicava  arctica  (Lus.);  Loa'.  —  Tellina  te- 
nuis,  Da  C;  Lov.  —  T.  lata,  Gmel.;  Lov.  — 
T.  solidula,  Lmk;  Lov.  —  Turtonia  minuta 

(Fabr.);  Lov.);  Forb.  o.  H.  —  Kellia  lactea, 
Browin ;  Lov.  —  Syndosmya  alba  ( Wood) ;  Lov. 
—  Mactra  elliptica,  Brown;  Lov.  —  Thra- 

cia  dis  tor  ta  (Mont.);  Lov.  —  Mya  truucata. 
Lin.;  Lov.  &  M.  Swainsonii  (Turt.);  Lov.) 

ECHINODERMATA. 

Astrophyton  La  marek  ii,  Muell.  &  Tr.; 

v.  DuEB.  <&  Kor.  På  stort  djup,  sittande  på  Gor- 

gonia  lepadifera.  —  Ophiolepis  ciliata  (Retz.); 
Muell.  &  Tr.;  v.  Dueb.  &  Kor.  Allmän.  —  O.  scolo- 
peiidrica  (Linck);  Muell.  &  Tr.;  v.  Dueb.  &  Kor. 

Högst  alliiiäii.  —  Ophiacantha  spinulosa, 
Muell.  &  Tr.;  v.  Dueb.  &  Kor.  —  Asteracan- 

t  h  i  0  n  r  u  b  e  n  s  (Lin.)  ;  v.  Dueb.  &  Kor.  Al  1  iiiä n.  — 
Ecbinaster  oculatus  (Linck);  v.  Dueb.  &:  Kor. 

Temligen  aUmän.  —  Ecbinus  esculentus,  Lin.; 
v.  Dueb.  &  Kor.  Tenilioeii  sällsynt.  —  E.  ne^lt^- 
ctus,LMK;  v.  Dueb.  &  Kor.  Deii  tycktes  bär  bafva 
sitt  egentliga  bem,  då  den  var  ylterst  allmän,  ocb 
bär  ocb  der  på  sandiga  ställen  förekom  uti  sådan 

mängd,  alt  den  lill  betydlig  del  öl  vertäekte  baf.sbott- 
nen,  samt  företedde  dessutom  större  dimensioner, 

än  dem,  jag  förut  obsei-verat,  eller  någonstädes  fun- 
nit angifna.  Skalets  diameter  lios  de  största  upp- 

gick till  8o  mm.  eller  3|".  Denna  dess  stoi  a  \  ni- 
nigbcl  gaf  mig  lillfiille  att  observera,  binu  lietvd- 

ligt  tlen  varierar.     \Ln  del  voro  så  olika  den  ty- 
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piska  formen  både  uti  skalets  form  och  färg,  por- 
parens antal,  och  taggarnes  beskaffenhet,  att  man 

derigenom  lätt  kunnat  blifva  förledd,  att  anse  dem 

för  skilda  species,  såvida  man  icke  kunnat  full- 
följa hela  serien  af  deras  variationer.  Det  var 

detta,  som  gaf  mig  anledning  att  uti  min  skrif- 
velse,  intagen  uti  N:o  1  af  Öfversigten  af  K.  Vet. 
Akademiens  Förhandlingar  för  1849,  anföra  en 
form,  som  skulle  vara  skild  både  från  E.  neglectus 

och  E.  lividus,  Lmk.  Men  sedan  jag  nu  närmare 
jemfört  dem  alla,  finner  jag,  att  de  tillhöra  ett 
species,  som  sammanfaller  med  den  af  v.  Dueben 
och  Koren  från  Norges  sydligare  kuster  beskrifne 

E.  neglectus.  Utom  det  att  denna  jemförelse  för- 
anleder ändring  af  åsigterna  om  bestämmandet  af 

artens  diagnos,  då  en  del  af  de  af  v.  Dueben  och 

Koren  såsom  väsenutliga  angifne  karaktererna  be- 
funnits föränderliga,  gifver  den  äfven  aidedning 

till  att  misstänka  den  specifika  sjelfständigheten 
af  E.  lividus,  Lmk,  Forbes,  för  att  icke  tala  om 
den  af  Agassiz  och  Desor  uti  Annales  des  Sc.  nat. 

1846,  p.  368,  så  ofullständigt  beskrifne  E.  Duhe- 
ni,  som  påtagligen  är  identisk  med  en  af  de  af- 
vikande  formerna  med  särdeles  glesa  knölar  och 
taggar.  Att  Agassiz  och  Desor  äro  böjda  för  att 

på  temligen  lös  grund  bygga  sina  species  bland 

Echiniderna,  visa  de,  då  de  skilja  den  af  v.  Due- 
ben och  ICoren  under  benämningen  E.  neglectus, 

Lmk,  Forbes,  beskrifna  arten  från  densamma  af 
Forbes,  och  bibehålla  för  den  förre  Muellers  namn 

E.  Dröbachensis.  Delta  förefaller  så  mycket  mera 
betänktigt,  när  man  tager  i  betraktande  den  mängd 
af  variationer,  som  både  detla  och  en  hel  del  an- 

dra species  äro  underkastade.  Dessa  af  mig  ob- 
serverade variationer  hos  ifrågavarande  species 

neglectus)   äro  följande:  Att  skalets  form  varierar 
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från  ''testa  depressa"  till  "t.  conico-depressa" 
att  porparens  antal  i  h varje  rad  ganska  ofta  på 
den  niedlersta  delen  af  skalet  är  6 — 7,  och  nära 

vid  munnen  4,  och  slutligen  3,  liksom  hos  E.  li- 
vidus;  att  skalets  färg  varierar  från  mörkt  violett 

till  Ijusbrunt  eller  grönaktigt;  att  de  större  knö- 

larnes antal  på  ambulacral-plåtarna  på  skalets 
medlersta  del  varierar  från  1  till  3.  och  det  på 

interambulacral-plåtarna  från  4  till  5  i  enkel  rad 
häraf  följer  naturligtvis,  att  de  större  taggarne  stå 
mer  och  mindre  tätt,  så  att  man  stundom  på  dem 

kan  tillämpa  uttrycket  '"spinis  confertis",  och  stun- 
dom spinis  1.  "aculeis  discretis",  i  h vilken  sednare händelse  der  alltid  är  en  märkbar  skillnad  mellan 

de  primära  ocli  sekundära;  samt  slutligen  att  tag- 
garne variera  både  till  längd  och  form,  så  att  de 

stundom  likna  dem  hos  E,  lividus,  äro  lånea  ̂ ) 
och  spetsiga,  och  stundom  korta  och  trubbiga. 
Häraf  synes,  alt  nästan  alla  de  karakterer,  som 

förut  blifvit  ansedda  för  fullkomligt  konstanta,  in- 
galunda äro  det.  Det  är  tioligt,  alt  variationerna 

i  ta2:garnes  form  och  längd  bero  af  de  lokala  för- 
hållanderna. Af  ofvanstående  svnes,  att  bland  de 

olika  varieteterna  förekomma  äfven  de,  som  genom 

porparens  aftagande  antal  mot  munnen,  samt  tag- 
efarnes  form  och  län^d  i  det  närmaste  öfverens- 
stämma  med  E.  lividus,  Lmr;  Forbes.  Denne 

kan  derföre  svårligen  anses  för  ett  säkert  och 

sjellständigt  species.  Emedlertid  blir  det  häraf 
klart,   alt   det   är   svårt   alt   uppställa  en  skarp 

*)  Äfven  här  gäller  den  regeln,  att  cle  största  i  allmän- 
het äro  de  minst  ne<Jtrvckta. 

')  På  den  öfra  delen  af  skalet  är  denna  skilnad  stun- 
dom ännu  mera  mäikluir. 

*^  Jag  har  någon  gång  funnil  dei»  näia  elt  tum  langa. 
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diagnos  för  arten,  att  finna  några  fullkomligt  kon- 
stanta kännemärken.  Då  porparens  antal  i  h var- 

je rad  är  tillräckligt  utmärkande,  blir  det  likväl 

icke  svårt,  att  skilja  den  från  sina  samslägtingar 
inom  vår  fauna.  Med  afseende  härpå  skulle  jag 
vilja  karakterisera  den  sålunda:  Echinus  neglectus, 
Lmk;  v.  Dueb.  &  Koren:  E.  pororum  paribits  in 

media  testce  depressce  1.  conico-depresscp.  5  —  7.  — 
Echinocyamus  angulosus,  Leske;  v.  Dueb.  & 

Kor.  Allmän.  —  Amphidetus  ovatus  (Leske); 
v.  Dueb.  &  Kor.  Sällsynt.  Gulhvit  med  svag  ro- 

senröd anstrykning.  —  Cucumaria  frondosa 
(GuNN.);  v.  Dueb.  &  Kor.  Sällsynt. 

Tab.  XIX.  Sylvia  magnirostris  n.  sp. 

»  XX.   Platessa  dvinensis  n.  sp.  fig.  1,  2  (squama). 
»  »      Hippolyte  gracilis  n.  sp.  fig.  3  (spina  frontalis). 
»  »     Leuchothoe  norvegica  n.  sp.  fig.  4  (chela). 





Om  några  definita  integraler; 

AF 

C.  F.  LINDMAN. 

Inlemnad  d.  31  Juli  1851. 





Differenlal.iou    och    integration    under    tecknet  f 

i  afseencle  på  en  der  förekommande  arhiträr  kon- 

'  stant,  utgör,  såsom  bekant  är,  en  bland  de  frukt- 
baraste methoder  för  alt  af  redan  kända  definita 

integraler   tinna  nya.    Ingenrlera  niethoden  är  vis- 
serligen   generelt   giltig;   men    viikoren  för  deras 

giltighet   äro  så  allmänt  kända,  att  jag  tror  mig 

icke   behöfva    uppehålla    mig  vid  framställningen 
deraf.     Det  är  dessa  methoder  jenite  theoremet 

X                  A.  —  00  Q 

Jf{x)dx=Jf{X-x)dx  (ci), 

som  jag  i  det  följande  begagnat.  Hvad  differen- 
tiationen  beträffar,  har  jag  likväl  användt  den  på 
annat  sätt  än  förut  skett,  så  vidt  jag  vet.  Såsom 
bekant  är,  erhålles  den  allmännaste  hithörande 

formel  genom  att  antaga  integrations -giänsorna 
vara  funktioner  af  den  qvantitet,  i  afseende  hvarpå 
dilFerentiation  sker.    Man  får  då 

a  a 

Om    man  för  större  enkelhels  skull  gör  ne- 
dra    gränsen    =  o,   öfra    gränsen    =         =  F  och 
betecknar   dennes    successiva    deri  valör    med  Y\ 

.  .  .  .  F'')  samt  derivatorna       f(x,  y)  i  afseende 
K.  V.  A.  HandL  1850.  II.  23. 
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på  y  med  f[x,y),  f"  {x,y) , ,  . ,  f-''^  {x,y)^  så  fås  läll 
genom  att  differentiera  n  gånger 

Y  Y 

^Jfi^,y)dx^JtWj)dx^f(Y,y)Y'  +/^{/(F.  y)Y'} 'o  O  ^  ^ 
/72      (w-3)  fjn-i 

+  ̂{lV'y)n+---  +  ̂{RY,y)Y'} ....  (13) 

hvarest  en  dylik  serie  af  termer,  men  alla  nega- 
tiva erhålles,  om  nedre  gränsen  äfven  är  en  funk- 
tion af  y.  Har  öfre  gränsen  icke  varit  funktion 

af  y,  utan  =  C,  så  har  nian  fått 

D;fhx.y)da,  =  fD;fix,y)dx  ....  (y) O  O 

Denna  formel  (r)  har  ofta  hlifvit  använd  för  att 
finna  definita  integraler,  men  icke  formeln  (/3), 
h vårföre  jag  ansett  det  löna  mödan  att  försöka 

densamma.  Oftast  äro  likväl  gränsorna  icke  funk- 
tioner af  en  arbiträr  konstant,  utan  den  undre  är 

=  O,  den  öfre  =  1  eller  —  eller  oo  .  Om  den  öfre 2 
är  finit,  så  kan  alltid  en  sådan  konstant  införas 

och  denna  gräns  blir  då  funktion  deraf.  Är  der- 

emot  öfre  gränsen  =  oo  ,  så  förbli  gränsorna  oför- 
ändrade, om  nx  eller  något  dylikt  insättes  i  stäl- 

let för  X. 

Efter  denna  inledning,  som  blifvit  gjord  för 

att  undvika  upprepningar,  öfvergår  jag  till  sjelfva 
saken. 
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I. Legendre  har  bevisat,  alt 

r  v 
1 Sin  a  dy 

0 
i=n  - 1 

hvarest  är  a  =  ̂ ,  m  och  n  hela  tal,  m  +  n  =  ett n 

udda  tal.     (Med  |  betecknas  här  log.  nat.).  Om 

i   denna   formel   gör  m—\,  n  =  2,  ,T  =  n,  så 
man 
er  hålles 

1 

o 

då  man  enligt  Legendre  gör  ̂^^^  =  Z\a). 

Då  man  i  form.  (1),  som  gäller  för  alla  vär- 

den på  n>— 1,  substituerar  by  i  atället  för  y, 
så  fås 

o 

Om  man  i  följande  kända  formler 

M  Se  Exercices  de  Galc.  Integr.  Tom.  TI,  pagg.  162  — 
165.  Jemf.  Malmsten,  Theoremata  nova  &c.  pag.  7, 
hvarest   ett    hos  Legendre  förekommande  fel  rättas. 
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rf'" 
Cos[(?w  +  rArctg— 1 

sätter  öd,  =  /3=i,  'X'  =  bij  och  differentierar  i  afseende 
pa  />,  så  fås 

rf"'  r     1     1      /     ̂ N,7;    ̂        i\  „;  Sin[(w+1)  ArcCot^J 

rf'"  r  ■)      /    wn-^f  „;  Cos[(??i  +  l)ArcCot6y] 

Sedan  båda  membra  i  (2)  blifvit  dividerade  med 

6""*"',  kan  förra  Formeln  användas;  om  båda  divi- 
deias  med  så  kan  den  sednare  nyttjas.  Efter 
skedd  differenliation  fås  i  föria  fallet 

r  [m  +  1 )  /  dy  + 

r[in)  Sin(?7?  .  ^                  r(w-  r  Sin  c»?  -  I  . +   —  +  1  

(^n+m){ni-m-'\)  •  -  •  (?i+2)r(l)Sin 
+  ...  +  i_  =• 

_(»+m)(»  +  m-1)...(»  +  2)(;?+l) 

Då  man,  et  ter  verkslå  lid  öf  vertly  ttning  och 
division  med  r{m+\),  använder  den  bekanta  re- 
lationen 

(/)  +  ;/7)(N  +  m-1 )  .  .  .     +     =  — ^  



oc h  utbryter  den  gemensam  me  faktorn 

sa  ta; 

f 
y"'"Sin[(m  +  l)ArcCotii/]  ^'J  = 

r(n+m+l)     (     A,,         P^»rwSin(p.-^^^  ̂ 
6— r(m+i)fr(«+i) 

Genom  sednare  forinelns  användning  och  in- 
sättning   at  /i f  l    i  stället  föi"  n  erhåJles  likaledes 

'b 

y""^'"  Cos[(m+l)ArcCot6?/] 

2 

_  r(»+m+i)   j         _ ?'y»r(p)costp.9j 

Summorna  af  de  finita  serier,  som  förekomma  i 

(3)  ocli  (4)  kunna  uttryckas  genom  definita  inte- 
graler, h varigenom  emellan  sädana  erhållas  rela- 

tioner, som  på  annat  sätt  lorde  vaia  svåra  att  få. 
Om  man  nemligen  gör 

så  finner  man  lä tte ligen 

r{n+2y  ̂   '      W4-2  (n+2)(«+3) 
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Genom  att  i  den  bekanta  formeln 

1 
r(r) 

r(/3)(r-i3)  ̂  

,(p.1)-  (p.n-1K^^^^.,  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^^ r(r+l)-  •  -(r+n- 1) 

/3='l,  An—\,  u=Zy  n  =  q,  erhålles 

r(94-i) 

^      i/^       ̂   ̂    ̂   (n+2)(n+3)...(n+^+1) O 

Då  man  här  ger  det  arbiträra  hela  talet  q  värdena 

1,  2,  3  •••771—1  och  besinnar  eqvationen 

\\)  =  [n^\)jl\-.xfdx 

''o 

samt  adderar  de  så  erhållna  resultaterna,  sä  be- 
finnes 

(n+l)  1^ {i-x)^{i+zx-\-(zx)  +  "  ' (zx)^"  )  dx  = 

'o 

Emedan  serien  under  /  är  =   ,  så  blir ^  \  -xz 

Z=—          I  {\-x)^^  —  dx. 

hvaraf  nian  genom  att  antaga 

=  y'(Cos  u  +  i  Sin  u),    (/  =  V—  1), 

')  St'  ScHLÖ.MJLCH.  Anal.  i>ludien  l:.ste  Abtheiliing  p.  148. 
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Lätt  inses,  alt  första  tet  tnerna  inom  pareiilbeserna 

äro  =  Ar,i  A,l^^  resp.,  och  då  man  i  de  sednare 

sätter  ]—2  =  tg-d^y  så  fås  ^ 

S    =  /   ;   CU 

r(n+1)    An+1)y  Cos"^-^';!. 

A  1       /^f^  Si n"'(|  -  -J.)  Cos  (m  ̂  -  a) 

r(n+I)     ri^n+IV  Cos"'-'-4. 

emedan  man  bar 

Cos       —  -J/) 

Cos\j/Sin  —  Sin  (^y-\i/)Sin  ̂   = 

Cos \h Cos    + 1     -  Sin  (—  —  ̂l) Cos ^=r- '4  \  4  4 

Vi Sin(^^-^-4^) 

V2 
Då  man  i  högra  membi'nm  af  (3)  och  ("I")  sub- 
slitiierar  dessa  värden  på  summorna,  och  i  ven- 

sira  7-  — \J/  i  slällel  för  ArcCol%,  så  erhållas 

I*  t(f^'  A'  Si n"'-'    Si n  [{m  +  I )  ( j  -      c/^  = 

=   /  (o 

r{n^■\)I\lu^ \)J  Cos"^'^  ^ 
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71 

r(n+m+l)  /tg%Shr(^j-^p)S[u(^^-^) 
I 

(6), 

hvilka  formler  äro  rikliga,  så  länge  n  är  >—  1 
och  m  =  ett  helt  positivt  tal. 

Om  förra  membrnm  i  (5)  och  (6)  mullipli- 

ceras   med  — — -\  så  lörvandlas  det  till 
71 

71 

Då  man  i  dessa  samt  i  högra  niembrum  af 

(5)  och  (6)  insätter  7i  —  ni+  \  i  stället  för  n,  >iå 
erliållas 

TT 

TT 

r(n^a)  /4''->Sin"'Q-^)Cos(f-^)^ 

r(m+l)r(«-w+2)  '  Cos'"'^^  '  ̂ 
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r(m+ 1  )r(n-/n+2)'{  Cus'"■''^p 

för  h vilkas  riktighet,  utom  ofvannämnde  vilkor 

(5)  ocli  (6),  erfordras,  att  7i  +  2>  ?/i. 

IL 

Om  man  gör  —  =  tg^^^  så  finner  man  utan 

svårighet 

^      rlx  dx       TT  a 

O 

emedan,  enligt  theoremet  (ct),  man  har 
71  71  71 

J  Itgxpdyp  =       |Sin\|/c/\|/  —      |Cosv|/Jvj/  =  o. 

Genom   att   differentiera   /  i   afseende  på  b 

kunde  ancha  integraler  erhållas,  om  de  successiva 

deri vätorna  af  funktionen  ̂   vore   kända.  Dessa o 
hafva  redan  bli  fv  i  t  funne  af  Professor  Schi.ömuxh 

men  som  det  lyckats  mig  att  erhålla  dem  för  dcji 

')  Se   Grunert,   Archiv  ticr  Mathcmalik   nicd  Pliysik, 
Tom.  IV,  pag.  173. 
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allmännare  funklionen  ̂ ,    nrä  deduklionen  deraf 

b" 

här  tinna  plats.    Af  det  bekanta  iheoremet 

D''  (pq)  =        q  +  m,  f'"'  q'  +       f''"^  f  + 

följei",  att 

p—m 
^^^S = {^(^+^)    -  ̂  ̂-.r(n+m-p)r(p)} . 

(rrifi  =       /  »  emedan  i  allmänhet 

Om  man  i  den  bekanta  formeln 

'  r{a)r(b) 

o 

sätter  a  =  p,  b  =  n  +  m  —  p,  sä  befinries 

^>      r(n+m-p)  r(p)  =  r(n+m)  /  ̂   ̂ 

=  r(n+m)  Z^- 

J  oci 
Tj  r:r7zrdx  och 
(1+^1?) 

O 

Gör  man  här  ]+x=zy,  så  blir 
00  00  CO 

o  1.1 
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Emedan  nu 

1111  11  1 
+  —  +  —   +    —T  + 

y-i  '  y     y-     y^  '  y"'~^    y''  '  .y-i  y 
så  erbälles 

J  jj-ly"    J  y  ̂  ̂  y     y-  y-J    J  . 3C 

dy 

o  1  1 

Genom  insäUnins:  häraf  erhålles  liUt 

o 
ill  1 

+  •  •  ♦  + 

=  Z'  'n^m)  —  Z' 
uch  allLså 

Då  man  nu  återvänder  till  inlegralen  /  och 

differentierar  enligt  formeln  (S)  saiiit  bui  tdi\  ide- 
rar gemensamma  [aktörer,  så  finner  man 

/ 

3C  - 

.r"''7xSin         I)  Arctg—J 

-rC  +  Z'im-^\)}  (10), 
hvarest  C  år  den  Eulerska  konstanten  =  0,57721566. 

0\w  man  vidare  multiplicerar  /  nied  h  ocli 

dilTerentierai'  efter  formeln  (C),  så  l^lir 

x'"-'/xCos[(m+l)Arclg£;]  ^  , ■'•4-1 
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Genom  antagandet      =  Arctg  ̂   eihalles  af 

(10)  och  (11) 

2 

1^1* Cos"'"^  Got  vi.  Si  n  {m  + 0 

TT  ,  -  a 

'olvl^  (/vi- 

=  i{|:^  +  C4.Z'(m+l)}, 

I-  /"Co.s"'-VCos(m+'l)U-(/.J/  + 

C0S"'-'vP  GOS  (7»+  ])^p|C0l^P(h=^^, O 

af  hvilka  nian,  genom  all  antaga  a  =  b,  finner 

följande  f3ra  integraler: 

fGos^^-^vP Got.1. Sin (m+ 1  )^p t Col^p =  IL{C+Z\m+ 1 )}  (1 2) 
o 

p0.os''"^pCoi^hS[n{7nA■\)^d^p  =  j      .  .  (13) 

Denna  bar  Liouville  först  funnit  i  Crelles  Joninal 

Tom.  XIII,  pag.  232  och  Schlömilch  äfven  deduce- 
rat den  i  Grunerts  Arctiiv,  Tom.  VI,  pag.  205. 
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J*Cos'''''^hCos{m+\)^p|Col^hcl^l  =:  ......  (14) O 

yCos"'->Cos(m  + i )v|/Jvl.  =  0»)  '  •  {^^) O 

III. 

Om  man  göi"  x  =  Cos\l,  så  blir 
n 

1  T 

l^l'\^x'y-^  Ixdx  =  Sin^"v|//Cos'4/c^v|;. *o  o 

Indefinit  integration  ger 

/Sin^^viz/Cosvl/c/vl/  =  -^^/Sin^^-^vJ.  +  i^Sin^^-^vl.  + 

H  ^'^"'^"^ —  .  \I/ f  CoS\I/ 
2'»w(n-lHn-2)...3.2.  i  ' 

-l/(Sin-g.+^^  Sin' -'>+... + 

2"-Mw-l)(??-2)...  3.2 

+  ̂•3.5...(2n-r ^2''n(n-l\..3.2.1''  ^  i/^  ̂  

'n(n 

Då  integralen  tages  mellan  sina  gränsor,  så  för- 
svinner första  termen  i  högra  membrum,  emedan 

Cos\J/ ICosv^/  =  o  för  \]j  =  ~ .    Vidare  emedan 

')  Denna   integral   är  framställd  af  Kummer  i  Crellf.s 
Journal,  Tom.  XVIT. 
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så  är  andra  och  fjerde  termens  summa  lika  med 

1.3.5...(2n-l) 

som,  laijen  mellan  o  och  g^*' 

emedan  man  enligt  theoremet  (ot)  finner 

^/•lCosx|.J^=-||2. 
Som  man  dessutom  i  allmänhet  har 

1.3.5...(2w-l)  TT 

2T(/>+l)  2  ' 
O 

så  fås  efter  utbrytning 
n 

/  Sin'"viy|Cosvpc/vi/ = 
o 

1.3.5...(2w-l)     TT  f  1         1  1        .  rt^.rtii 

=  — i^v7i;r^ir-Tln+^  +  ---  +  T+^+2«2> 
eller 

1 

o 

=  -  -i^^^rSir'  . .  (16). 
Om  man  nu  härstädes  sätter  x^hy,  så  fås  lätteligen 
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emedan  man  liar 

Differentierar  maii  nu  form.  (17)  i  afseende 
pä  h  enligt  theoremet  (/3),  så  finner  man,  i  följe 

af  Professer  Jacobi's  formel 

.        _j  1.3.5. ..(2n-li  .    .      ̂      ,  . 
 =  (-'')  y  '>ni{nAvcCuskj) 

L 

i4 
O 

eller    om  man    sätter    b  =   1  ,    och  sedan 

y  =  CoSv|/ 

r Cos''-^•4.Sin^j/Sinn■J.|Cos^K/•4^==■^{C+Z\'?^)---t>^>}  (18 

n. 

Om  man  säller  T  =  ?/  (/?  >  o),  så  iinner  m 
utan  svårighet 00 

/^"'"dt^l^  (19) O 

hvaraf  man,  efler  midliplikation  med  da  och  in- 
tegration  fran  a  =  cc  till  a  =  ,3,  erhåller 

ct  o 
  Genom 

")  Se   Crelles   Journal,   To(i).   XV,  pag.  3;  Gfuxert, 
Arcliiv,  Tom.  IV,  pag.  104. 
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Genom  integrations  -  ordningens  ombytande finner  man 

n— 1 t  n— 1 

hvarest  ,/3  >  >  o.  Sättes  f  =  x,  så  erhålles  den 
enklare  foimeln 

Medelst  denna  formel  kan  man  under  vissa 
vi] kor  finna 

00 

dt  =  r. 

Sätler  man  neinlisien  f  —  x,  sä  fås 

dx. 

livilken  expression,  jemförd  med  förra  membrum 

i  (20),  ger  n  =  — och 

Emedan  n  måste  vara  >  o,  så  är  denna  for- 

mel riktig  för  alla  värden  på       och  v,  som  göra 

^         >•  o.    Sättes      =  OJ,  ̂̂ —^  =       så  fås  den 
enklare  formeln 

K.  V.  A.  Handl.  1850.  IL 
24 
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/^-ax  _^-fx  m-m) 
^^f^'"-'^"'}'  ("'<^)-  (21)- O 

Så  länge  m  ar  mindre  än  o,  kunna  de  två 

integraler,  h vilkas  skillnad  nppgifves  i  (21),  er- 
hållas genom  Gamma-funklionens  fiuidamental- 

formel 

f%'-'e-'^  dx  =  ; 

O  
^ 

men  då  ?n  är  =  >  o,  så  blir  båda  oändliga,  ehuru 
deras  skiUnad  är  finit  och  gifves  af  form.  (21), 
som,  mig  veterligen,  icke  förut  blifvit  framställd. 

Genom  att  antaga 

u  =  A-\-ai  =  ̂ ' (Cosio'  +  iSimo'),  /3  =  5  +  6i  =  ̂  (Cos?^;  + 

+  1  Si  n  io),  (i  =  V  —  1), 
finner  man 

=  (i^+a^)i,  IV  =  Arclg     +  A''7r,  ̂   =  {B'-^h')h, 

IV  =  Arets:  —  +  JtTT, 

och  genom  de  reela  och  imaginära  partiernas  jem- 

förande  (emedan  lätt  inses,  att  k'  och  k  äro  =  o) 00 

e~^^Cosöf^c-e~^'"Cos6^c  ,      r(l-m),,_    ,  '  ft> 
(i^c  =   \{B'+h'')  ̂  Cos(/;i  A  rctg^^ 

-  (i^+a^)^Cos(mArctg^)j  (2 

e-^^Sin^?.r-e-"\Sin6a?  ,  ni-???)  'i'..  ,  a\ 
 x/a.  =  A_i{(.i-^+a^VSin(;.Arclg£ 
I!)  I   N  "\ 

-(Z?ViO^Sin(mArclg^-)j  (2. 
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Sältes  m  =  o,  så  fås  af  dessa 

/h-^^^^Sinax-e-^^^Smbx  ,       ,        a  b  dx  =  Arctg—  —  Arctg 
X  A  ° B 

=  Arctg- —  Arctg  — , o  a 

af  kvilka,  om  a  göres  =  b,  man  återfår  de  be- 
kanta 00 

-Ax       ̂ -Bx  ^2^^2 
CosaajJa?  —  hl 

o 

^       ̂        B     ̂   A  Sm  ax  ax  =  Arct^j  Arctsr  — 
x  ^  a  ^  a 

o 





Meteorologiske  Constauter  for  Chrisliaoia; 

AF 

CHR.  HANSTEEN. 

(Härtill  Tab.  XXI,  XXII  och  XXIII.) 

Inlemnad  d.  24  Februari  1851. 





Betegner  9  Barometer-  eller  Thermonieterslanden, 
naar  Solens  Time\inkel  er  =  t,  og  er  9  eii  be- 
kjendt   Funcliun   af  t,  saa  er  den  sande  Middcl- 

stånd  i  Dögnet   =  —  f^dt,    naar   Integralet  tages 

imelleni  Grasiidserne  t  =■  o,  og  t  =  ̂ tt,  og  tt  er 

Cii  kelens  hal  ve  Oinkreds.  Men  da  man  ikke  kjen- 
der  denne  Funclions  Furnj,  saa  maa  man  indskrasnke 

sisf  til  at  iasfttasje  Stånden  i  lio:estore  Tidsmellem- 

rum  ii^jennem  hele  Dögnet,  og  dividere  Summen 

at"  Ia"lta2:elserne   med    Antallet.    Saaledes  bliver I 
Udtrykket  for  Mi<ldelstanden  M  =  —  29,  naar  der 

er  gjort  n  lagttat^eiser  i  24  Ti  mer.  Jo  större  n 
er,  deslo  nöjagtigere  findes  M.  I  ajiledning  af  en 
Opfordri ng  fra  Videnskabernes  Selskab  i  London 

observeredes  her  paa  Observatoriet  Declinations- 
MagnetomeLeret  hvert  10:de  Minut  igjennem  hele 
Dös:nel  fra  10:de  Psovember  1841  til  Slutninsjen 

af  Juni  1843,  og  fremdeles  fra  15:de  August  1846 
til  samme  Dag  1847,  og  ved  deiuie  Leilighed. 

antegnedes  tillige  Thermometer-  og  Barometer- 
standen ved  Begyndeisen  af  hver  Time.  Da  man 

saaledes  har  en  Raekke  af  lagttagelser  igjennem  31 

Maaneder,  af  hvilke  7  Maanedei'  eie  fuldstaendig 
observerede  tre  Gange,  de  övrige  5  to  Gange,  saa 
er  det  rimeligt,  at  den  daglige  Periode  deraf  med 
temmelig  Sikkerhed  kan  bestemmes  og  ved  Hjelp 
af  denne  Middelstanden  udledes  for  andre  Aar,  i 



368 

hvilke  kun  5  daglige  Antegnelser  ere  gjorle.  Fra 
Begyndelsen  af  April  iNJyaiied  1837  antegnedes 

uenilig  Barometer-  og  Theriiiuiiieler-Staiid  ved  Foi  - 
middagstimen  9,  og  Eftermiddagstimerne  2,  4,  10; 

men  fra  Begvndelsen  af  1838  fojedes  hertil  For- 
midda£[stimeii  7.  02:  heraied  er  forlsat  til  Slutnin- 

gen  af  1850,  og  dette  \\\  frenideles  for  Eflertiden 
blive  Regelen.  Paa  Obsers aturiets  flade  Tag  er 

ogsaa  en  Regnmaaler  opstillet,  hsormed  siilen  be- 
Begyndelsen  af  1839  Regnniceiigden  paa  en  ̂ Sorsk 

Quadratfod  udmaales,  ligesom  \  indens  Bt-tniiig  og 
Styrke  og  Himmelens  Udseende  efter  den  Ho^vaid- 
ske  Terminologie  paa  de  fäste  Ohservationstimer 
antegnes.  Da  Christianias  Observatorium  kun  har 
34  Minuter  större  Brede,  end  Slockh(jlms,  saa  kan 

dette  give  Anledning  til  en  Sammenligning  imel- 
lera  disse  to  Hovedstieders  climatiske  Forhold. 

A.  Thermometerstand. 

Thermometerstanden  er  ogsaa,  foruden  i  de 
ovenfor  ntevnte  Aar,  bleven  iaizlta^et  liver  Time 

i  bele  Dögnet  i  Aarene  1827  og  1828  paa  Ho- 

vedvagten  paa  Ai^ershuus  Faestning  vetl  Ch ristia- 
nia ;  men  da  Localiteten  ej  var  saa  frie  som  ved 

Observatoriet,  og  der  desuden  er  nogen  Tvivl  om 

enkelte  af  lagltagerne  njed  den  straengeste  INöjag- 
tigbet  antegnede  Instrumentets  Stånd  i  de  föiste 

Timer  efter  Midnat,  saa  vil  jeg  i  denne  IJndersö- 
gelse  ej  benytte  disse  lagltagelser,  b  vis  Hesullat 

ibrreslen  er  aftrykt  i  "Nyt  Magazin  (or  Natur- 
videnskaberne"  3  Bind,  S.  34 — 47. 

Thermometer-  og  Barometei stånden  bar  tre 
Variationer;  1)  en  daglig  regelmaessig  Periode;  2) 
en  aarlig  Variation,  og  3)  en  uregclnuvssig.  som  er 

alba^ngig  af  Atmospba?rens  Bevjegeise,  större  eller 
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mindre  Klarlied,  og  Vaiiddainpeiies  Udvikling  og 

Praecipitation.  Denne  sidsfes  Indflydelse  v  il  lem- 
nielig  naer  bortfalde  i  Middellallet  for  de  forskjel- 
lige  Tinier  i  en  Mnaned,  Siiasoni  den  ikke  er 
periodisk,  men  dens  Maxima  og  Minima  indtrasffe 

paa  forskjellige  Ti  mer  af  Dögnet,  og  end  mere, 

naar  lagltagelserne  for  samme  Maaned  ere  gjen- 
tagne  i  2  eller  3  foisk  jellige  A  ar.  Den  daglige 
Periode  forudscelter,  at  Stånden  er  den  samme 

ved  Dögnels  Slutning  som  ved  dets  Begyndelse. 

Men  da  Temperaturen  om  Efteraaiet  f.  Ex.  syn- 
ker  fra  Maanedens  Begjndelse  til  dens  Ende,  saa 

maa  Virkningen  af  denne  aarlige  Förändring  eli- 
mineres.  Har  Maaneden  m  Dage  og  betegne  0,, 

9,- •••9^  Temperaturen  ved  Ti  men  O  paa  Maane- 
dens l:ste,  2:den,  m:le  Dag,  og  s^^^  paa  den  förste 

Dag  i  den  fölgende  Maaned,  saa  n)aa  man  til  Tem- 

peraturen i  Ti  men  n  paa  den  förste  Dag  föje  Co- •  W  Ti 
rectionen  ~  (öj  — 9^),  paa  den  2:den  Dag  —  (92  —  93), 

o.  s.  v.  og  paa  den  m:te  Dag  ̂   (9^-9^^^.  Alt- 
saa  vil  Middeltemperaturen  for  .den  n:te  Time  i 

Maaneden  erholde  Correctionen  tt— (9.— 9^+. ):  hvil- 

24m  ̂   ̂   mtijy ken  Correction  altsaa  efter  Omstaendighederne  kan 

bli  ve  positiv  eller  negaliv,  eftersom  9^  er  större 
eller  mindre  end  e^^_^^,  Begjnder  man  Dögnet  ved 

Ti  men  O  og  si  utter  ved  Ti  men  23,  saa  vil  her- 

ved  Maanedens  Middeltemperatur  bave  faaet  Til- 11  5 

laegget         (öj  — ö^^i).    Vil  man  bebolde  den  ufor- 

andret,   saa   kan   man    til  Middeltemperaturen  af 

Timen  n  föje  Correctionen  ̂  (^i  —  ̂ m+i)'  bvil- 
ken  altsaa  for  alle  Vaerdier  af  n  fra  12  til  23 

bliver  at  tillaegge,  og  for  Timerne  fra  O  til  11  at 
fradrage,  naar  9^  er  slörre  end  s^^+j,  i  modsat  Fald 
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oinveiidt.  Disse  siiia;ie  CrJiiectKJiier  eie  ulierede 

arih»ai^4e  ved  de  tblgende,  Middeltemperaturer  for 
de  Torsk  jellige  Ti  mer  i  Dögiicl  i  alle  12  Maaiieder. 

Da  enhver  daglig  periodisk  Funclion  kan  op- 
löses  i  en  Raekke  af  lölgende  Form 

e  =  ̂+<^^S\n  {a^+t)-\-ct^^in(^a^-\-2t)  -f  •  •  •  +  öt„Sin(a^-t-n^),  (I) 
naar  t  er  Solens  Timevinkel,  og  ̂ a,  ä^, 
a^,  o^'''Ct^  ere  Constanter,  saa  har  man  af  de  paa 
ovenanförte  Maade  coi  rigerede  Middeltemperaturer 
i  Reaumurske  Grader  for  de  24  Timer  i  Dögnet 

for  liver  af  de  12  Maaneder  fundet  fölgende  Con- 
stanler 

Januar  (1842—43—47) 

ja=  — 3"8262  (93  Dage) 

öl  =  50"  2'5 45  27,0 
41  4,9 

»4=  31  54,5 
Ö5  —  15  58,1 
a6=:212  12,8 

«!  =  0"43O7 
«2  —  o,  2425 
«3  =  O,  1544 
«4  ==  O,  07  18 
«5  —  0,0205 
«g  =:  0,017  0 

Februar  (1842—43—47) 
=  —  300662  (84  Dage) 

=  103474  ai=  39O20'5 «2  =  0,5  7  89  37  47,8 
0,1202  «= 33  35.8 

0,0301     fl4=:  185  49,5 
=  0,0420    ac  =  177  27,8 

Marts  (1842—43—47) 
^  =  —  000225  (93  Dage) 

April  (1842—43—47) 
^  =  +  2"94  72  (90  Dage) 

«1 

=  2"3036 

«1 

=  40O25'5 

«i 

=  30I393 

ai  = 

460 

«2 

=  0,0537 

«2 

=  40  33,0 

«2 

=  0,3  9  59 
fl2  = 

53  3,2 «3 

=  0,0089 

«3 

=  315  54,9 

«3 

=  0,2035 

«3  = 

207  29.4 «4 
=  0, 1  2  1  1 

»4 

=  200  10,4 

«4 

=  0,0145 

«4  = 

30()  47,0 
«5 

=  0,0308 

«5 

=  192  14,0 

«5 

=  0,OH59 

«5  = 

35  58,4 
«6 

=  0,0!  18 

«6 

=  347  44,1 

«6 

=  0,038  7 

«6  = 

191  47.5 

{Min  1842—43-47) 
=:  +  8'H'.4  7  7 (93  Dage) 
3007  55 

dl 

=  50O  4' 7 Ci-i 0, 1088 

dl 

=  170  10.8 <<3 
0.12  85 

(13 

=  204  6.4 a.i 

0.1  148 

«4 

=  37  19,9 
«5 

0.0152 

«S 

=  143  8,6 
«6 

0.O424 

06 

=  218  7,9 

Juni  (1842—43—47) 
^  =  +  1203684  (90  Dage) 

=  3'^ 

44 
«2  =  0.1980 
«3  =  0.O9  7  9 
cc^  =  0. 1  5  I  4 =  0.0802 

(Yg  =  0.009  4 

ai=  48oi0'2 
ff2  =  210  20.7 
fl,  =  231  25.3 
a,,=  36  12.6 
ffj  =  177  11.6 
rt.=    O  0.0 

')  Dissc  Conslaiilcr  rrc  bcrcgtiecK:  afrir  Obsor  valör  Fe  arnlly. 



Juli  (1842—47) 

^=  -f  1302641  (62  Dage) 
«i  =301641  «!=  510490 
«2  =  0,0858  02  =  335  22,0 
«3  =  0,123  9  03  =  229  47,5 
«4  =  0,0896  a^=  33  36,1 
«5  =  0,0580  ̂ 5  =  167  7,1 
«6  =  0,0292     ffg  =  21 1  41,0 

September  (1842—46) 

!Li=  +  9040275  (60  Dage) 

«l  =20T280     %  =    470  3'7 
«2  =  0,5300    02=  48  22,1 
»3  =  0,2182     ̂ 3  =  207  16,7 
«4  =  0,1150  »4  =  232  46,7 
«g  =  0,0650    05  =  355  40,0 
«6  =  0,0435     06  =    40  48,2 

November  (1841—42—46) 

^  =  -  0061  11  (90  Dage) 

«i  = 
«2  = 
«3  = 
«4  = 
«5  = 
«6  = 

August  (1842— (15— 31)46— (1—14)47) 

ILi  =  -\-  1403038  (62  Dage) 

«,  =305663  öl  =  49026'! 
Ka  =  0,2401  fl2=  36  37,9 
«3  =0,1997  03  =  226  55,3 
«4  =  0,0950  a4=    0  57,3 
«5  =  0,0908  05  =  26  12,1 
«g  =  0,0316     06  =  219  0,8 

October  (1842—46) 

ILi  =  +  602032  (62  Dage) 

«i  =  IO3908  öl  =  49031'6 
«2  =  0,3981  »2=  46  33,0 
«3  =  0,0810  03=  64  9,9 
«4  =  0,0001  »4  =  206  47,8 
«5  =  0,0315  »5  =  248  55,5 
«6  =  0,0 1 3 1  flg  =  40  21,9 

December  (1841-42—46) 
;it  =  — 201004  (93  Dage) 

007  405  «!=  52028'8 
0,4006  »2=    49  7,5 
0,1662  »3  =    35  42,9 
0,0289  »4=  104  46,3 
0,0114  »5=  219  20,0 
0,0265  »6=205  1,0 

«i  =  003420  01  =  45023'5 «2  =  0,1448  »2=  40  27,0 
«3  =  0,1250  »3=    43  10,4 
«4  =  0,0318  »4=    18  59,6 
«5  =  0,0373  Ö5=    19  54,0 
«6  =  0,0132  »6=  197  11,9 

Man  seer,  al  de  tre  löiste  Vaerdier  af  de 

constante  Vinkler  a^,  og  have  en  temmeli^ 
regelniaessig  Gang  iva  Maaned  til  Maaned;  er  i 
hele  Aaret  i  föiste  Quadrant  og  varierer  kuns 

iniellem  Graenciseriie  39*^  og  52'^;  er  i  de  fire 
förste  Maaneder  Jigeledes  i  förste  Quadrant,  gaaer 
i  de  tre  fölgende  over  td  2:den,  3:(Jie  oi^  4:de 

Quadrant,  og  gaaer  i  de  fem  sidste  Maaneder  ät- 
ter tilbage  til  förste  Quadrant;  Ö3  skrider  ved  Marts 

Maaned  fra  l:ste  tilbage  til  4:de  Quadrant,  og  er 
i  Somniermaanederne  i  3:die  Quadrant  (inielleni 

204  og  231  Grader),  hvorpaa  den  ätter  i  de  tie 
sidste  Maaneder  efter  Efteraarsjevndögn  gaaei  (rem 
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til  töisLe  Quadrant.  Disse  ConsLaiiter  afvige  ikke 

betydelig  fra  de  Vaerdier,  som  fandtes  af  de  to- 
aarige  tinievise  lagltagelser  i  1827  og  1828. 

Fölgende  Tabeller  iiuleliolde  Middelvserdierne 
af  Tempel atureii  ved  Begyndeisen  af  hver  Time  i 
Dö2:net  for  hver  af  Aare(s  12  Maaneder  i  Reau- 

murske  Grader,  tillige  med  DifFerentsen  Z\  imel- 
lem  den  observerede  og  den  efter  Formlen  og  de 

oven  anförle  Constanter  beregnede  Vasrdie,  saale- 
iedes  a  t  denne  DifFerents,  tillagt  den  observerede 

Temperatnr,  giver  den  beregnede,  eller  A  =  Reg- 
ning— Observation. 
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DifFerentieiTr  man  Limningen  (I)  iiictl  Hensyn 
(IQ 

paa  Q  og  t,  og  saetter  —  =  o,  saa   Faaer    man  föl- 

gende  Ligning  (II),  hvoraf  Timeviiikeleii  t  og  alt- 

saa  Tiden,  naar  Maxuua  og  Minima  inrlticefi*e  i 
h ver  Maaned,  naar  Maanedens  Coiistanter  indsoettes, 

kan  findes.  DiiTerentierer  man  denne  endnii  eiigang, 

og   sgetler  — -  =  o,  saa  faaer  man  Lign ingen  (III), 

hvoraf  Ti  me  vinkelen  t  og  Tiden,  naar  Tempera- 
turen i  hver  Maaned  hurtigsL  af-  eller  liltager,  söges. 

Saelter  man  e  =  ,<a,  d.  e.  den  af  t  afhaengige  Deel 

af  Ligningen  (I)  =  o,  faaer  man  Ligningen  (IV), 
hvoraf  de  Timevinkler  eller  Tidspunkter  i  Dögnet, 
ved  hvilke  Temperaturen  er  lig  det  maanedlige 
Medium,  kunne  findes. 

o  =^  cL^  Cos  (a^  +  t)  +  2     Cos  (a^  +  2^)  +  •  •  •  + 

+  n  ct^  Cos  ia^^  +  nty  (II). 

o  =      Sin  [a^  -f  ̂)  +  4     Sin  (a^  +  2^)  +  •  •  •  + 

+  n''a^  Sin  [ci^  +  nt),  (III). 

o  —      Sin  [a^  -\-  C)  -v      Sin  (a^  +  2^)  -1-  •  •  •  + 

+  ̂ „SinK  +  nO.  (IV). 

Som  bekjendt  indlraefFer  et  Maximum  af  Tem- 

peraturen et  Par  Timer  efter  Middag,  og  et  Mi- 
nimum kort  för  eller  efter  Solens  Opgang.  Men 

i  Vintermaanederne  indtraelfe  om  Natten  flere 

Maxima  og  Minima;  om  disse  blot  ere  tiUaeldige 

for  de  tre  Aar,  i  hvilke  de  ovenstaaende  lagtta- 
gelser  ere  udförte,  eller  kunne  udledes  af  beständig 
tilbagevendende  Bevaegelser  i  Atmosphasren  i  disse 
Maaneder,  kan  vsere  tvivlsomt.  Jeg  vil  derfor 

först  anföre  det  först  om  talte  Maximum  og  Mi- 
nimum, som  finder  Sled  i  alle  Maaneder.  Af 

Ligningen  (II)  findes  nemiig,  naar  man  indsselter 
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VaerdieruL"  af  ConslaiUerne  for  de  lorskjellio^e  Maa- 
neder,  ni;  ud  irykker  Ti  me  vinkelen  t  i  Tid 

Tabelle  IL 

Maaned. 

Januar  .  . 
Februar  . 
Marts .  .  . 
April  .  .  . 
Mai .  .  .  . 
Juni  .  .  . 
Juli  .  .  .  . 
August  .  . 
September 
October  . 
November 
December 

Maximum. 

Tid.  Temperat. 

U17'2 2  31,6 
2  52,9 53,0 

30,6 
11,2 
55,9 
25,8 
54,5 
5,6 

37,T 
23,9 

(a  +  0"8842 
^4-2,0967 
^  +  2,8T21 ^^  +  3,2636 
^  +  3,5052 
^  +  3,0696 4-3,2369 
(U-f  3,7374 
^4-3,0290 
^+  1,  7639 4-1, 2565 

ja  +  0,6307 

Minimum. 

Tid.  Temperat. 

20/*  10' o 
18  33,4 
18  1,4 
16  49,0 
15  33,7 
15  20,3 
15  27,9 
16  14,4 
17  29,8 
18  11,8 
19  30,3 
20  13,6 

-0*^3637 

-1,4395 
-2, 1933 
-3,2235 -3,8190 
-3,6340 
-3,1662 
-3,4678 -2,7020 
-1,1825 
-0,6379 
-0,2615 

Daglig 

Varia- 
tion. 
1^^2477 

3,5362 
5,0654 
6,4871 
7,3161 6,7036 
6,4031 
7,2052 
5,  7309 
2,9464 
1,8944 0,8922 

Heraf  .sees  1)  At  i  Vintennaanederne  fra  Sep- 
tember til  Marts,  eller  i  de  Maaneder  Solen  har 

sydlig  Declination,  f)g  Natten  er  belydelig  IcCnger, 
end  Dagen,  liijger  Maximum  böjere  over  Medium 
/UL,  end  Minimum  ligger  under  samme;  men  at 
det  forbolder  sig  omvendt,  naar  Solen  bar  nordlig 
Declination,  qg  altsaa  Dagen  er  betydelig  laMiger 

end  Nallen.  At  Juli  og  August  berfra  gjöie  en  liden 

Undlagelse,  ei"  sandsynlig viis  (ilfaeldigt,  da  denne 
[Jndtagelse  fra  Hegelen  ej  (andt  Sled  ved  laglla- 
oelserne  i  1827  oi?  18 '28.  Heraf  löloer,  a  t  man 
ikke  faaer  M;ianedens  sande  Middel temperatur  ved 

at  tagc  et  Middellal  imellem  Maximum  och  Mi- 

nium,  om  end  de  saxlvanlige  Maxijuum-  og  Mi- 
nimum-Tbeiinomelre  vare  fuldkomnere,  end  de  i 

Virkeligbeden  ere.  En  saadan  Middelva^i die  lig- 
ger i  Vinlei  niaanederne  over,  og  i  SommtM  inaa- 

noderne  under  tien  sande  Middeltemperatur.  2)  At 
Maximum 
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Maximum  iiidlraefFer  tidligere  ved  Vinlersolbverv, 

nemlig  lid  t  efler  Kl.  1,  og  sildi^ere  ved  Sommer- 
solhverv,  lidl  efter  Kl.  3  Etlermiddaq.  3)  At  den 
(laglige  midlere  Vaiiation  af  Temperaliiren  ved 

Vinlersolh  vei  vet  er  under  1",  og  ved  Sominersol- 
liverv  omtrent  7". 

Da  Almosphaeren  efter  Solens  INedgang  maa 

afkjöles  formedel.sl  Värmens  Udstraaliiig,  saa  er 

det  sandsynligt,  at  Minimum  maa  indtraeffe  hen- 
imud  Solens  Op<^ang.  Da  Observationstiderne  ere 
regnede  efter  Middeltid,  saa  an  föres  i  nedenstaa- 
ende  Tahelle  Klokkesletlet  i  Middeltid  ved  Solens 

lilsyneladende  0[),L;ang  i  Midten  af  hver  Maaned 
i  (>hrisl iania,  sammenlignet  med  Klokkeslettet  ved 
Minimum.  De  positive  Diflerenlser  angive,  hvor 
raange  Minuter  Minimum  iudtraeffer  efter  Solens 

0()gang,  de  negative,  bvor  mange  for  samme. 

Tahelle  III 

Maaned. Minimum. 
Solens 

Opgang. 
Forskjel. 

20M0' 20^46' 
—36' 18  33 19  38 

—65 

18  1 18  14 

—13 

16  49 16  47 

+  2 

15  34 15  27 

+  7 
15  20 14  40 

+  40 

Juli  15  28 15  4 

+24 

16  14 16  15 

—  1 

17  30 17  32 

—  2 

18  12 18  49 

—37 

19  30 20  7 

—37 

20  14 21  2 

—48 

Imedens   Solen    har    sydlig  Declination  ind- 
IraefFer  altsaa  Minimum  omtrent  en  halv  Time/or 

Solens    Opgang;    i    2   Sommermaaneder,  Juni  og 
Juli,   omtrent    ligasaa    meget   efter   samme.  Ved 

K.  V.  A.  Handl.  1850.  IL  25 
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lai/tlatjelserne  i  1827  02;  28  var  det  alene  disse 

2  Maaneder,  i  hvilke  iMinimum  iiidtraf  iiogle  Mi- 
nuter efter  Solens  Opgang.  Herved  maa  bemaer- 

kes,  at  Christiania  Dalen  er  omgivet  paa  alle  Si- 
der  aT  Bjerge  af  forskjeliig  Höide,  som  bevirke, 

at  Solen  altid  viser  sig  senere  end  efter  den  be- 
regnede  Opgang  over  den  aslronoraiske  Horizont, 
og  at  denne  Forsinkelse  er  forskjeliig  efter  Solens 
Azimuth  ved  Opgangen  og  Bjergets  Höide  paa 
dette  Punkt. 

Foruden  det  oven  anförte  utvivlsomme  Maxi- 

mum og  Minimum  indlraf  ogsaa  i  disse  Aar  föl- 
gende  mindre  betydelige  Maxima  og  Minima. 

December. Januar. 

Minimum  .... 
31aximum  .... 
Minimum  .... 
Maximum  .... 

13/'  3'   1    u  — 0^3040 
15  Q2    1    «  — 0,193  3 
17  45    1   a  —  0,2646 

19  13    1    'fi  — 0,2619 

13M6'  1  ̂ f_0"i8oo 
14  33   1  ̂  —  0,1750 
16  58   1   a  — 0.3251 
18  22   1     — 0,3  os 7 

October. November. 

Minimum  .... 
Maximum  .... 14  38   1   u— 1,1024 

16    5   1  ju  —  l,oin 
9     2    1  0,2454 

10  14    1    ̂  —  0,2294 

Disse  Maxin)a  ocii  Minima  ere  indbyrdes  kun 

lidet  forskjelbi^e,  og  det  kan  va^i'e  tvivlsoml,  om 
disse  smaae  Undulationer  ere  blot  tiifa^ldii^e,  ellei- 

virkebg  ere  begrundede  i  L)eva::'gelser  i  Almos- 
pbanen,  der  ere  en  Foli;e  af  A  a  istiden.  1  De- 

cember og  Januar  indtra^fFe  de  imidlerlid  na\slen 
paa  .samme  Dagstider,  b  vilket  synes  at  antyde,  at 
de  ej  ere  liHleldige.  Vetl  lagUagelserne  i  1827 

Oii  1828  visle  dei-  sii;  oqsaa  i  Dicember  3  Maxi- 
nia  og  3  Minima,  af  bvilko  det  sidsle  Maximum 

indlraf  ved   limen  19''UV,  na^sten  som  ovenfor. 
Af  Formlen  (IV)  kunde  man  finde  de  to 

Tider  i  Di^gnel,  da  Temperaturen  er  lig  Medium  ̂ . 
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Da  del  herved  ikke  kommer  an  [)aa  nogen  slroeiig 

Nöjagtighed,  har  jeg  alene  sögl  disse  ved  Tnterpo-  . 
lalion   af  de   efter  Formleii  (1)  beregnede  Vaer- 
dier  af  e. 

Tahelle  IV. 

Medium. 
Maaned. 

I. II. 

Under 
Medium. 

7/^6' 22/^17' 15/ 

1' 

8  15 22  19 14 4 
8  16 21  39 13 23 
8  15 20  56 

12 41 

8  37 20  32 11 55 
8  53 20  34 

11 
41 

8  23 20  35 12 
12 

8  13 20  48 
12 

35 
7  57 20  53 

12 

56 

7  47 21  19 13 
32 C  18 21  49 

15 

31 
8  19 22  25 14 6 

Den  sidsle  Columne  i  Tabellen  viser,  hvor 

mange  Timer  Temperaturen  fra  1  lil  II  er  under 
Medium.  Del  2:det  Medium  IraefFer  allsaa  ved 

Sommersolh verv  omtrent  2  Timer  tidlif];ere  i  Mor- 

gentimerne,  end  ved  Vintersolhverv.  Er  Mid- 
deltemperaturen  i  en  Deel  af  Dögnet,  der  er  ind- 
sluttet  imellem  Timevinklerne  t  og  t\  saa  findes 

den  indströmmede  Varmemsengde  eller  Varme- 

Effeclen  i  delte  Tidsrum,  eller  /uL'(t'—t)  ved  al  tage 
Integralet  f  Q  dt  af  Formel  (I)  imellem  Graendserne 

t  og  t';  allsaa 

^' (r-^)  =  ̂   {t'~^t)  +  ̂\ct^  [Cos  (a^+nt)  -  Cos  (a^+n^)], 

naar  i  del  sidsle  Leed  n  efterhaanden  gives  Vaer- 

dierne  1,  2,  3,  •  •  •  6.  Belegner  man  Summen  af 
disse  Led  for  Korlheds  Skyld  med  S,  saa  er  , 

s 
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Er  t  Timeviiikelen  ved  det  förste,  t'  ved  det  an- 
det  Medium  i  Forestaaeiide  Tabelle,  saa  er  ?jl  Mid- 

deltetiipera turen  i  den  Tid  Stånden  er  under  Me- 
dium. Er  Middeltemperaturen  i  den  övrige 

Deel  af  Dögnet,  imedens  Stånden  er  over  Medium, 
saa  findes  dens  Vcerdie  ved  i  ovenstaaende  For- 

mel at  forandre  t  til  t\  og  t'  til  27r^-t.  Men  da 
Cos  [ci^^  +  n  [27r  +  ̂)]  =  Cos  {a.^  +  nt),  saa  bli  ver  Su m men 

af  de  trigonometriske  Functioner  S'  =  — S;  altsaa 

I  de  10  Maaneder,  i  hvilke  efter  Tabelle  (IV) 

Temperaturen  er  mere  end  12  Timer  under  Me- 

dium, altsaa  t'—t'>7r,  fölgelig  27r  +  ̂  — f'<7r,  af- 

viger  altsaa  /x"  mere  fra  Middeltemperaturen  end 
i  Mai  og  Juni  forholder  det  sig  omvendt;  og 

da  S  ifölge  Yterdien  af  Vinklerne  a^,  t  og  t\  har 
en  negativ  Vasrdie,  saa  stemmer  dette  overens  med 

Bemaerkningen  1)  ved  Tabelle  (II). 

Omendskjönt  de  i  Tabelle  (I)  anföite  lime- 
vise Middeltemperaturer  ere  Middeltal  af  93  Da- 

ges  lagttagelser  i  de  4  Maaneder,  af  90  Da^es  i 
3  Maaneder,  af  62  Dages  i  3  Maaneder,  af  60 

Dages  i  September,  og  84-  Dages  i  Febr  un  r,  og 
saaledes  maae  formodes  at  give  en  temmelii;  til- 
njBrmet  Fiemstilling  af  den  daglige  Periode,  saa 

ere  de  lan^t  fra  ikke  lilstra^kkeliire  til  at  ansrive 

den  sande  maanedlige  eller  aarlige  Middellempe- 
ratur  for  Clnistiania,  da  Afvigelserne  imellem  de 

forskjellige  Aar  ere  saa  betydelige.  Som  ovenfrT 
beniinket,  begyndle  jeg  i  April  1837  al  antegne 
Bai  omcU  r  og  Thei  inometerstaiiden  ved  Titnerne 

2,  4,  10,  21,  men  fra  BegyndeLsen  af  1838  föje- 
des  herlil  cndnu  en  5:te  Time,   nemlig  Morgenti- 

1 

i 
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men  19.  Af  disse  5  daglige  lagltagelser  har  jeg 

sögt  at  udlede  den  sande  maanedlige  Middellem- 
peratur  paa  fölgende  Maade.  Betegne  e^?  ö^,  9^^^, 
^19'  ̂ 2  1  Middeltemperaturerne  for  en  Maaned  paa 

disse  fem  Observations-Timer,  og  kunde  man  an- 
tage,  at  Temperaturen  fra  det  ene  Observations- 

moment til  det  nceste  forandrede  sig  proportio- 
neret  med  den  forlöbne  Tid,  saa  vilde  Middel- 

temperaturen  blifve 

^    g(92  +  94)  +  6(e4  +  9io)  +  9(010  +  19)  +  ̂(9i9  +  02l)  +5(021  +  92) 
48 

7(02  +  02l)  +  804+  15  010+  11  019  ̂ X7^ 
=   Ts  

Men  da  denne  Foi  udscetnmg  ikke  finder  Sted, 

saa  maa  hertil  föjes  en  Correction.  Af  de  i  Ta- 
belle  (I)  anföite  Temperaturer  har  jeg  for  hver 
Maaned  efter  ovenslaaende  Formel  beres^net  Vaei- 

dien  af  M  (or  de  sanime  5  Timer,  og  draget  denne 
fra  den  sande  Middeilemperatur  /ix  for  Maaneden. 
Betegnes  denne  DifFerents  med  c,  saa  har  jeg  for 
de  foiskjellige  Maaneder  fundet  fölgende  Vaerdier 
af  samme 

Maaned. c Maaned. c 
— 0"OO44 
—0,0333 
— 0,105T 
— 0,2281 
— 0,36T1 
— 0,3629 

Juli  
August  
September  .... 

November  .  .  .  • December  .... 

— 0"3Ö18 

— 0,3635 
— 0,1640 
— 0,0649 
—  0,0092 
—  0,0134 

Ved  Beregningen  af  disse  Correctioner  har  jeg 
dog  ikke  benyttet  de  umiddelbar  observerede,  men 

de  efter  Formlen  beregnede  Temperaturer,  da  jeg 
troede,  at  disse  bedre  udjevnede  de  smaae  tilfael- 
dige  Uregelmsessigheder,  som  ved  de  förste  finde 
Sted.    Da  disse  Correctioner  tiltage  regelmaessigt 
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fra  V^inter-  til  SoinmersoUivei  v ,  sna  maae  tle  an- 
tages  at  vaere  lemmelig  nöjagllge.  Paa  ligiieiide 

Maade  har  jeg  sögt  Correctionenie  for  de  9  sid- 
sle  Maaneder  i  1837,  da  Thermometret  kun  an- 

tegnedes  4  Gange  daglig.  Ved  Hjaslp  a{'  disse 
Correclioiier  fiudes  allsaa  MiddeUeiiipiTatiiren  /x 
—  M  +  c.  jNedenslaaende  Tabelle  indeholder  Mid- 

delleiiiperaturerne  for  b  ver  Maaiied  i  disse  14  Aar. 

Tahelle  V. 

Aar. Januar. Febr.  ! Marts. Aar. 

April,  j 
Mai. Juni. 

1838.. — O09105 -9^7  003 —  P9502 1837.. +  3'^0989 +  7^1043 
+  10'^'8407 

1839.. — 4, 2  7  5  5 — 2,9381 — 4,5996 1838 . . 
0,3812 7,1697 11,5501 1840. . —3,99  4  5 — 2,0599 —  0,1375 1839  . . 
0,7431 7,8008 

11,9552 1841.. — 6,9080 — 5,5833 
+  0,1752 

1840 . . 
4,9950 6,9070 

11,3^41 1842.. — 3,7  024 —  1,0381 +  0,6366 1841  .. 4,07  3  3 9,0000 
10,57  19 1843  . . —2,0177 — 4,4t<46 —  1,4010 1842 . . 

5,1027 10,4041 
12,0064 1844.. —  4,  7220 — 8,1032 — 2,4249 1843.. 

2,30  7  0 7,9977 
12,0120 1845.. — 2,7640 —9,6476 —4,2683 

1844.. 4,0106 10,00  7  7 10,7974 1846  .. —2,8974 —3,  7  3  05 +  1,3644 
l845  .. 3,0460 

.  7,7001 
1  1,6429 1847  . . —  5,6582 —  5,2346 —  1,2588 1846.. 

3,5844 7,2355 
13,4^.51 

1848.  . —  5,8352 —3,  1693 — 0,1376 1847  , . 1.  1091 7,7280 12,5105 1849  .. —  6,7313 —  1,8046 —  0,0662 1848.. 
3,5205 9,3  7  82 11,5935 1850.. —8,05  7  2 —  1,8243 —  1,4019 1849.. 
2,4302 8,82  7  9 

9,9  3  59 1851  .. — 1.97  66 —2.0  147 — 1.57  2'< 1850  . . 
2.90fiil 

8,24  4  0 
1  1,6504 

Middcl  4,7507 — 4,3>s7  1 —  1,2173 31iddel 
+  3,0035 +  8,1954 +  11,6102 

Aar. Juli. August. Seplbr. October. November. December. 

1837  .... 
+  I2"*s0's5 +  12^'2535 +  8^7  20 +  5''97  7  0 +  0'''47l4 

— 204r,l9 

1838.  ... 13,8140 10,8407 9,397  4 3,9624 
—  1,2059 

— 3,  »^2 '^2 1839.... 13.6197 10,9107 9,2433 
6,2203 +  0,3012 

—4,34  7  7 
1840.... 11,3907 12,3005 9,2104 3,1724 +  0,7  009 

—  5,8751 

1841  .... 1  1,4457 11,5025 
8,2'>i84 3,8009 

— 1,2497 —  0,7916 

1842   12,3824 14,4  550 
8.«o3« 5,0307 

—  0,'.I204 

+  0,2137 1843  . . .. 13,5296 13,4895 9,6298 2,5  2  09 +  0,6702 
—0,46  7  6 

184i.... 12,80«2 ll,43sl 9,0407 4,7  008 
— 0,09^9 —  7,6339 

18i5.... 13,3352 12,0550 8,5904 3,4165 +  2,4507 

—  2,2518 

1840   13,7875 16.0400 10,2035 7,4  7  95 +  l,3Ny2 

—  5,4980 

1847.... I  4.1  M62 12,8421 8. 1  3  4  9 3. 17  03 +  3,3944 

—  0,6496 

1848..  .  . 1  1,5030 10.2  593 8,7  059 4.0513 
— 1,4784 -3,2053 

IS'i9..  .. 12.427  4 12.05  1  4 8.5'.i.<  1 
2,5s»«0 

-O.5r.52 
—  4.7  2.19 

1S:)()  
13.7.rj.-, 1  l.^v,,,-. 

S.  4  ;  1  2 

3.(i'«'i'i 

—(1.7'' 1 1» -  1...756 

Middrl  |  +  I2.nmr,  '  +  12.3()9',t  |+  8,9320  i  +4,2290  |  +0,l8or,  |  — 3,<»850 
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Tager  nian  for  hver  Maaned  Differentsen 

imellem  Midclellem peraturen  af  alle  Aarene,  og 
Tern  peraluren  for  hvert  enkelt  Aar,  saa  kan  man 

af  disse  DifFerentsers  Quadrater  paa  den  bekjendte 
Maade  beregne  den  sandsynlige  Usikkerhed  ^  af 
en  enkelt  Aargangs  lagttagelse  for  denne  Maaned. 
Men  da  Maanederne  ha  ve  et  forskjelligt  Antal 
Dage,  saa  har  jeg  reduceret  denne  tU  den  Vaerdie 
y,  som  den  vilde  ha  ve,  ifald  alle  Maaneder  havde 

30   Dage,  nemlig  ved  at  multiplicere  den  for  de 

Maaneder,   der    ha  ve  31   Dage  med  og  for 

Februar  med  Nedenslaaende  Tabelle  inde- 

holder  ̂ Vaerdierne  af  ̂   og  y,  samt  Usikkerheden 

af  de  14-aarige  Middeltal  for  hver  Maaned  A,  som 
er  =  ̂   divideret  med  Quadratroden  af  14. 

Maaned. 

8' 

+  1*^330 +  1«352 +  0^3  55 
+  1,9T1 +  1,904 

±0,527 ±1,145 
+  1,164 

±0,306 +  0,984 +  0,984 +  0,263 
+  0,795 +  0,808 +  0,212 
+  0,615 +  0,615 +  0,164 

Juli  +  0,63  7 +  0,648 +  0,170 
+  1,029 +  1,046 +  0,275 
+  0,376 +  0,376 +  0,101 
+  0,999 +  1,015 

±0,267 
+  0,986 +  0,986 

±0,264 
+  1,578 +  1,604 

±0,422 
Heraf  sees,  at  med  Hensyn  paa  Temperatu- 

ren er  Februar  den  ustadigste  og  September  den 

stadigste  Maaned,  i  det  den  sandsynlige  Usikker- 
hed t  af  30  Dages  Middeltemperalur  i  den  för- 

ste er  5  Gange  saa  stor  som  i  den  sidsle.  Dette 

viser  sig  ogsaa  af  Tabelle  V,  hvoraf  sees,  at  i  Fe- 

bruar vare  Extremerne  i  1838  og  1842  —9"?  og 
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— 1^0,  altsaa  en  Forskjel  af  8°?;  i  September  (and- 
tes  derimoil  Extremerne  i  1846  og  1847  =  +  10^20 

og  =+8^13,  altsaa  blot  en  Forskjel  af  2%7.  I  Al- 
niindeliglied  seer  man,  at  Ustadigheden  er  större 
i  Vinterrnaanederne  end  i  Sommermaanederne, 

noget  störie  i  de  Maaneder,  naar  Var  men  tilta- 
ger,  end  i  de  naar  den  aftager. 

Midtiplicerer  man  Summen  af  Temperaturerna 
i  de  Maaneder  i  et  Aar  i  Tabelie  V,  som  bave 

31  Dage  med  31,  Summen  i  de,  som  ha  ve  30 

Dage  med  30,  og  i  Februar  med  28  (i  et  Skud- 
aar  med  29)  og  dividerer  Summen  af  disse  Sum- 
mer  med  365  (i  Skudaar  med  366),  saa  bar  man 

Aarets  Middeltemperatur.  Disse  Mid  del  tern  pera- 
turer for  de  13  fuldstaendige  Aar,  saavelsom  for 

de  3  förste  Maaneder  af  1851  i  Förbindelse  med 

de  9  sidste  af  1837,  indeboldes  i  nedenstaaende 
Tavle 

Aar. Middeltemperatur. 

1838 
1839 3,  7540 1840 4,  0 1  5  1 
1841 3, 7553 1842 5,  3673 1843 4,  5427 1844 3,  3091 1845 3,  7410 1846 5,  2  561 
1847 4,  1642 
1848 3,  7905 1849 3,  6084 
1850 3,  8806 

1837—51 4.  4  7  06 
Middcl 4,  0382 

Taqer  man  ber  liireledes  Differentserne  imcl- 

lem  Middelet  af  alle  14  Aar  og  b  vert  enkelt  Aar, 
saa  finder  man  den  sandsynlige  Usikkerbed  af 

den  af  en  eid^elt  Aargang  udledede  Middeltempera- 
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tur  =  ±  0^46l8  og  af  Middelet  af  alle  14  Aar 

=  ±  0°,i234.  Ved  det  ovenstaaende  er  der  imid- 
lertid  ej  taget  Hensyn  til,  al  de  3  Skudaar  bestaae 
af  366  Dage.  Tutalsumnieii  af  alle  Temperaturer 

er  206^l•4^l79;  divideres  denne  lued  Dagenes  An- 
tal 5113,  saa  faaer  man  Middellem peraturen  ved 

Christianias  Observatorium  i  en  Höjde  af  77,17 
Norske  Fod  over  Havfladen 

+4^03759  ±0^1234. 

Da  de  tre  liertil  anvendte  Tliermometre  af 

PisTOR  och  Greiner  i  Berlin  ere  currigerede  efter 

den  Besselske  Methode,  og  Correctionerne  anbrin- 
ges  efler  en  Tabelle  ved  hver  enkelt  Observation, 

og  Thermometrene  ere  beskyltede  mod  Solens  Paa- 

virkning,  i  det  det  ene  er  anbragt  paa  Bygnin- 
gens  nordlige,  og  de  to  övrige  paa  den  östlige  og 
vestlige  Facade,  saa  at  de  to  altid  ere  i  Skyggen, 
saa  synes  den  ovenanförte  Middeltemperatur  at 
vaere  sikker  indtil  ̂   Grad  Reaumur. 

Den  lavfeste  Middellemperatur  i  disse  14  Aar 
indtraf  i  1838  med  2^8726,  den  höjeste  i  1842  og 

1846  med  5'',3673  og  5°,256i.  Den  störste  aarlige 
Forskjel  i  denne  Peiiode  har  altsaa  vseret  2^4947. 

For  hver  Grad  et  Åars  Middeltemperatur  er  hö- 
jere,  udgjör  delte  for  hele  Aaret  en  Forskjel  i 
Varmemaengden  af  365  Grader;  fölgelig  var  i 

Christiania  1842  Varmemaengden  9 10°,6  större  end 
i  1838.  At  en  saa  stor  Forskjel  i  Aarenes  Var- 
memaengde  maa  nödvendig  ha  ve  en  meerkelig  Ind- 

flydelse  paa  Organismen  hos  Planter  og  Dyr,  sy- 
nes upaatvivlelig.  En  Slags  Bekröefteise  herpaa 

kan  man  muelig  bente  af"  fölgende  Facta.  I 
Norge  vare  1837,  1838  og  1839  haarde  Aar,  og 
i  disse  indförtes  fölgende  Antal  Tönder  Korn; 
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i  1837  .  .  .  1,431,645  Tönder 
i  1838  .  .  .  1,310,325  » 
i  1839  .  .  .  1,441,949  » 

derirnod  i  l846  .  .  .     888,500  » 

I  1848  og  1849,  og  i  sosr  det  sidstnaevnte, 

da  ̂ Middekemperaturen  var  under  Medium,  var 
Misvcext  i  det  INordenfjeldske.  Ogsaa  for  Laegeii 

vilde  det  vsere  interessant,  at  sammenligne  Sjg- 

doiniiieiies  Forhold  i  värme  og  kolde  Aar.  Eu- 

delig  for  Physikeseii  vilde  det  vcere  af  Interesse 

at  Lindersöge,  om  de  värme  og  kolde  Aar  indtrtefFe 

samtidig  over  liele  Kloden,  eller  om  de  ere  par- 
tielie for  enkelte  Egne.  I  förste  Tilfaelde  maa 

Aarsageii  v^re  almindelig  og  enten  söges  i  Jord- 

legemels  egen  Virksondied,  eller  i  Solen.  A  t  So- 

lens Lvs-  og  Varme-Emission  skulde  voere  con- 
slant,  har  man  intet  Beviis  for,  og  Foranderlig- 
heden  i  visse  Fixstjeiners  Lys  synes  at  vise  lien 

paa  Mueligheden  af  en  Foi-anderlighed  ogsaa  hos 
vor  Sol.  Men  i  sidsle  Tilfodde  maa  Aarsagen  til 

denne  Forsk jellighed   alene  va^re  local. 
Jeg  skal  til  Slulning  alene  lilfoje  de  i  disse 

Aar  uhserverede  hojeste  og  lavesLe  Temperaturer 
for  hvert  Aar. 

Aar. 
Maximum. Minimum. 

jNIaaned. Time. 
Tomp. 

Maaned. Time. 
Temp. 

1S37  .... 
18:{8 .... 
18:50.  ... 
18  to.... 
18'il.... 

Aiifiust  10 
.Iiili  () 
.luli  18 
.luni  10 
.Inni  1 
Juli  25 2 /i 

o 
2 +  21'4 

23.  7 
10. 1» 21 

lo!  H 10.  S5 

22.  \  -> 

Fobruar  10 
Januar  20 
Januar  4 
Januar  20 

2U 

21 21 
10 

— 18"  fi 
-13.  5 
—  Ii,  0 
—23,  65 

I8i:>.... Juni  0 

') 

Fobruar  T) 21 
—  12 

Vu^usl  20 
\ 

22. 

2 1 .  . 
1843..  . 

.luni  h') Juli  10 
i 22.  0  1 '>  i  '  > Fobruar  10 

,>farls  1 10 

10 

—  13.04 

—  13,  5:^ 
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Maximum. Minimura. 
Aar. 

Maaned. Time. Temp. Maaned. Time. 
Temp. 

1844 .... Juli 24 

4 /i 

+  21082 
Februar  24 

19/* 

—200  18 

1845  ... . Juli 
21 

4 22,  28 Februar  19 
19 —22,  18 

1846.... Juni 19 4 23,44 Februar  8 19 
—14,  43 

 .... August 2 24,  5  7 
1847  Juni 

2*9
 

2 22,  1 6 Februar  1 1 19 
—15,  45 

 .... — Marts  9 19 

—17,0 

1848.:  .. Juni 2 2 20,  6 Januar  24 19 
—  14,  48 

lo4U  .... Juli 
August 

16 
6 

2 
2 

19,41 
19,6 

Januar  7 
21 

—17,  85 

1850 Mai 
21 

2 19,6 Januar  26 
21 

—21,  61 

Juni 5 2 19,4 
Juli 18 2 22,  48 

1851 Juli 1 2 21,  62 Februar  25 19 
—  10,  62 

Den  höieste  Temperatur  i  disse  14  Aar  var 

alLsaa  1846  xAugust  3  kl.  2  =  +  24',57,  og  den 
lavesle  1841  den  20  Januar  kl.  19  =  -  2:^65; 

fölgelig  den  störste  Variation  i  disse  14  Aar  =  48^22 
Reauni.  eller  60^275  Gentes. 

B.  Luftlryk. 

Det  til  lagttagelserne  afbenjttede  Hacverha- 
rometer  af  Pistor  i  Berlin  har  et  Glasrör,  hvis 

indvendige  Diameter  er  6  Franske  Linier.  Ved 
den  nederste  Ende  af  Messingscalaen  er  befaestet 

et  Mikro'^kop,  i  hvilket  er  indsat  et  Filamentkryds 
af  Spindel vcevstraade,  som  danne  en  Vinkel  af 
30  Grader  med  bin  anden,  og  da  den  bele  Scala 
med  en  Fingerskrue  kan  sky  des  op  og  ned,  kan 
Filamentkrydset  stilles  paa  det  böjeste  Punkt  af 
Quiksölvets  convexe  Overflade  i  det  aabne  Rör. 

Paa  en  Nonius-Plade,  der  kan  bevaeges  längs  den 
överste  Deel  af  Scalaen  er  befaestet  et  lignende 

Mikroskop,  som  tillige  med  Nonien  ved  en  anden 
Skrue  kan  indstilles  paa  Overfladen  af  Quiksölvet 
i  den  översle  lukkede  Deel  af  Böret.    Scalae^i  er 
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deell  i  Franske  Tömmer  og  Luiier,  og  Linien  i  5 
Dele;  JNoiiien  angiver  umiddelbait  ttttt  Linie  og 
man  kan  ved  en  slaerk  Loupe  uden  Yanskelighed 

gisse  det  hal  ve  af  denne  Störrelse.  For  at  under- 
söge  om  Afstanden  imellem  de  to  Mikroskopers 

optiske  Axer  er  nöjaktig  lig  28  Franske  Tömmer, 

naar  Noniens  Nu  i  punkt  er  indstillet  paa  28",  er  af 
Kunstneren  medgivet  en  Messing-Etalon,  i  h vilken 
der  paa  lo  nosr  begge  Ender  indlagte  Sölvplader 

ere  opdragne  to  fine  Slreger  i  en  indbyrdes  Af- 
stand  =  28".  Naar  Scalaen  afskrues  af  Barome- 
tret  og  befaesles  paa  denne  Etalon,  saaledes  at 

Mikroskopet  paa  Nonius-Pladen,  der  er  stillet  nöjag- 

tig  paa  28",  staaer  paa  den  ene  Streg  paa  Elalo- 
nen,  saa  skal  det  andet  fasLe  Mikroskops  Fiiament- 
kryds  fa  Ide  sammen  med  Etalonens  anden  Streg. 
Indtraeffer  dette  ikke,  kan  dette  Mikroskop  ved 

Correclionsskruer  noget  forstilles.  En  saadan  Ln- 
dersögelse  er  i  Löbet  af  de  14  Aar  ilere  Gange 

foretaget,  men  der  er  ingen  Rettelse  fundet  nöd- 

vendig,  undlagen  et  Par  Gange,  da  et  nyt  Fila- 
ment  er  bleven  indsat  i  det  överste  Mikroskop, 
fordi  det  ene  var  gaaet  löst,  eller  ved  Fugtigbed 
havde  k  rummet  sig. 

Burometret  har  to  Thermometre,  af  hvilke 

det  ene  er  indin"t  i  Midten  af  Messins^scalaen  for 

at  an^ive  dens  Temperatur;  det  andet  er  anbragt 

inde  i  den  Glasröret  omgivende  Kapsel  af  Ma- 
hogni-Troee,  Dcts  Kugle  er  nedscenket  i  et  med 
Quiksölv  (yldt  Glasrör  af  samme  Kaliber  som  Ba- 

rometerröret, og  skal  tjene  til  at  angiva  Quiksölv- 
colonnens  Temperatur.  Disse  to  Thermometre 

stemme  i  Alniindelighed  overeens;  men  iiaar  Tem- 
peraturen i  Löbet  af  Dögnet  stiger  eller  lalder, 

kan  det  ene  alvige  henimod  ^  Gratl  fra  det  andet, 

Ibrdi  Temjieraturlorand ringen  senere  indtrasder  ind- 
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vendig  i  Kapselen  encl  paa  den  udvenrlige  Mes- 
singscala.  Egentlig  burde  man  altsaa  anbvinge  to 
adskilte  Cui  rectioner,  den  ene  for  Scahieiis,  den 

anden  for  Quiksöl  vcolonnens  Udv  idelse,  b  ver  med 

sin  Temperatur.  Men  da  denne  Tempei  iiturfoi - 
skjel  saeclvanbg  er  meget  ringe,  saa  bar  jeg  for 
Letbeds  Skyld  anvendt  de  Correctionsl  a  heller,  som 
findes  i  Schumachers  Jabrbucb  fiir  1836,  i  bvilke 

Quiksöl  vet  og  Scalaen  forudsaettes  at  ha  ve  samme 

Temperatur;  og  som  Argument  for  disse  Tabeller 
har  jeg  taget  Middeltallet  af  begge  Thermometre, 
naar  der  var  nogen  Afvi^jelse  i  mel  lem  dem. 

Omtrent  en  Fjerdedeel  af  Scalaens  Laen^de  fra 

dens  underste  Ende  er  anbragt  en  Inddeling  lig 

den  ved  den  överste  Ende,  og  paa  Kapselen  en 

fast  Nonius.  Naar"  Lufttrykket  forandrer  sig,  saa 
siiger  eller  synker  Niveauet  i  det  aabne  Rör  halv 
saa  meget,  som  den  hele  Quiksöl vcnlonne;  og  da 
det  nederste  fäste  Mikroskop  maa  indstilles  paa 
dette  Niveau,  saa  forrjkkes  Scalaen,  og  den  fäste 
Nonius  maa  angive  en  Förändring,  der  er  om  ti  en  t 

det  Hal  ve  af  den,  som  angives  af  den  överste  No- 
nius. Denne  nederste  Nonius  aflaeses  allid  strax 

efter  den  överste,  og  dette  tjener  til  Contiolle, 
ifald    der  opstaacr  Tvivl  om  en  rigtig  Aflaesning. 

Jeg  skal  först  meddele  de  timevise  la<j;ttagel- 
ser,  som  bleve  udförte  i  det  ma^netiske  Observa- 
torium  fra  10:de  November  1841  til  Shitningen 

af  Juni  1843,  og  fra  15:de  August  1846  Lill  sam- 
me Dag  1847,  for  deraf  at  udlede  den  daglige 

periodiske  Förändring.  Den  fölgende  Tabelle  in- 
deholder  den  midlere  Barometerstand  reduceret  til 

Frjsepunktet  for  Dögnets  24  Ti  mer  for  enbver  af 
Aarets  12  Maaneder.  I  de  4  Maaneder  Juli,  Au- 

gust, September  og  October  ere  disse  Middelvaer- 
dier   alene   uddragne   af  2    Aargange,  men   i  de 
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övrige  8  Maanecler  af  3.  Da  den  periodiske  dag- 
lige  Variation  i  Vinleimaanederne  er  liden,  og  de 
iiregelmaessige  Fornndringer  betjdelig  store,  saa  er 

det  heldigt,  at  Middel vaerdierne  i  disse  kan  ud- 
drages  af  3  Aargange.  For  August  Maaned  er 
Summen  af  Barometerstanden  i  de  sidste  16  Dage 
fra  15:de  till  31  August  1846  lagt  til  Summen 
af  Barometerslanden  i  de  förste  15  Dage  fra  l:ste 

til  15:de  August  1847  og  denne  Hovedsum  divi- 
deret  med  31.  Ved  Middel  vaerdierne  for  November 

have  Aarsjanoene  1842  oi^  1846  hver  erholdt  Vses- 

ten  30,  men  1841  efter  Observationsdagenes  An- 
tal Vcegten  23.  Saaledes  beroer  Middelstanden  i 

Maanederne  Januar,  Marts,  Mai,  December  paa  93 
Dages  Observationer,  i  April  og  Juni  paa  90,  i 

Februar  paa  84,  i  November  paa  83,  i  Juli,  Au- 
gust og  October  paa  62  og  i  September  paa  60 

Dages  Observationer.  Da  den  daglige  Periode  for- 
udsoetter,  at  Stånden  er  den  samme  ved  Dögnets 

Ende  som  ved  dets  Begynd else,  saa  ere  Middel- 
lallene  for  de  forskjellige  Timer  reducerede  efter 

samme  Princip,  som  ovenfor  er  forklaret  ved  Tber- 
mometer-Iagttagelserne,  bvorved  de  urci^elmaessige 

Variationers  Indflydelse  maa  antages  saa  vidt  mue- 
ligt  elimineret. 



391 

so  <o  o  o  o 

w  tc  C5  o —    —    N5  to  I 

X  o  ̂   —  o 

o  — — »         o  Oi W   W   C5  S5  C3 to  —  o  X  -T  o  o o  —  tj  to     X  —  o;;' 

C5 

r:  —  -< *k  C5  — o  iO  X wT  r:  X 

00  OC  00  00  00  00    OO  00  00  00  00  OO    00  0=  00  00  00  00    00  00  00  00  00  00 

C5       w  o  o»  w 
•>«    W    C5  C5 X  — o  ~< C5  — 

oi  w cci  w  to  so w  —  —  to >-  X  —  w o  i:  iC o  X  iO —   X  X 

^CSOiCSOW     tnOCSClCiCi    CiCiCiOCiO  CiOCSCi 
to  to  >-  o  o  o —  c  4i  o  X os  X  to  C5  to  w o  —  o  — 

c;  ̂   QC  —  lO  wT  c:  Vi CCWCStOlO  OX;0 

at  OT  w  w 
OJ  os o  ̂   o  o os  os  os  ̂   ^  >«k os  —  ^  o  —  o •ti  X  lo  OT  C2  to 

,«i^4:^^^0S  OStOtOOS inOT  —  OO*.  0X*.0 o   o   ̂    —   to   os  X   OT  OT C5~<tOC2tOO  XiiO-^ 

'  X  X  o  o" 
to   to   o  C3 
o  X  X  to 

o  o C5  to o  X W  X 
o  o  o  o  o to  to  to  C5  os S,-l         C5  os  c>  o 

o  o  o  o  o  X 
X   X  os   Cn   OJ  o o   X   o   OT   OT  4i -i  os  o  os  *.  o C5   X   o   OT   to  10 

o  o  Cn  Oi 
X  tu   o  os 

X  c» 

CO     OO  OO  cc  w   M  00  00  00  OO  OO  OO  OO  00  OO  OO  00 
Oj  *»  ca  c;j  O-i  Ct o  —  o  X  o 
o  o  to  o  —  to os  o  ~<  os  C5  to 

Ct  OJ  .*»  rf» X  ̂   4i  o  o >*»  o  o  to  SS 
cs  —  — 

os  o  —  o X  *■  *«.  to to    os   C5  o 
os  o 

os  — X  -1 
4!n         rf*'^  ift.  ifr»  ijls  lifN  kils  ifts         4i>  ijt,  tfS,  tis»  »iis  tjt.  >{ls 

to  to  to  os  OJ  os 4irf»OSOStOtO  lOlOlOOSOJOJ  OSOSOJOStOtO —  OXOSO*»  Cnos^  —  0SC5  C50.*i>  —  ̂ os 
4i.>^CC>OS*^C5  OSXOtO    —    *.  o    —   OtO-X5  C5 ciO-JCi  —  os  to*.*.r5osc5  o— 'OTOsoJO 

N-  — »  to  to  os 
X  Oi  W  o  o  05 OJ  OT  ̂   X  X 
o   o  *•  J-  — ' 

oooxxx  -^xxooo OOOSOC50  w  —  *-coo owxosoT—  toosojoto  — —  osoxxo  oosojcicsoj 

o  o  o  o  o  X 
o  o  to  os  —  X —  c»  o  os  o  os 
os  ~<  —  o  o  *i 

X  X  X  o  o  o *.  OT  os  X  — o  o  C5  X o  os  OT  —  X 
C5CSC5CSCiC5    OC*C5CiC5C5  OOCiOCiC; 

oto  —  xosx  cjjojtoto— 'X 0«0*.XOiC«      —  O^O-MX -»<4»iooc;io  ostotoojoto 

rf»  *.  os  os  os  to Oj  o  rf»  —  o 
Oi  o  C5  — Oj  —  o  rf»  to  o 

to  to  os  Oj  o to  o  O-J  Oi  to 
o  rf»  o  — Oj  C5  rf»  rf»  o 

CS  os  CS  Cs  o  CS    o  o  C5  Cs  Ci  o    CS  CS  C5  C5  o  Ci CS  C5  C5  C5 
ososososto  —  _«^_^00  SDOO  —  tOtO -jO-Ji—OSO  OJOTrf»-^C5^  -*0J  —  O-JIO  XOOTtOOJX 0«CSO  —  OJX  rf»XXC5rf»X  —  -JOXXrf»  OOOJOtOO i»tOtO>—  O-J  tOOitOtOXtO  o  —  C5rf»OJX  XOJOO-*X 

C^OaO^>4SNttts4^        tfS«4^>^»;f«4iN);S>         |^)^4i>4SN4^t;^  ri^ljS«HSN4tN)^)jS^ 
OOOOOX  xxxxxx tOOJOCS   —   C5  -*  OSOSOOOJ tOO-Mrf^tOtO  C0S5OX— 'OJ ojosxososi—  OJOC5XXO 

X  X  X  "M  -J  -J rf»  —  o  o  -I  to os  ~J  rf»  Oj  —  05 
OJ  o  o  o  rf»  — 

o  ^  X  o  o 
X  o  C5  os  to  -4 OT  O-J  to  os  OJ  X 
o  os  o  C5  ~J 



392 

-lCr5C»*r-W^5     i-ÄO<000'<<Ci  01*^05^0^0 
w 

o  o  o  o 1—  r*»  »4  o 
to  o  ~J 00  w  o  w 

o  00  O)  QO  QO  X QD  O  OJ  IvS lO    to  CJI  CO  tJi. 00  o  to  05  ̂   — 
o to 

00  o 
*.  to  o  o 
CO    o    CO  >t» 

to  CO  hfe  Oi 
o  to  1—  »— 00  00  »ti  — -<  *.  to  o 

oicjictc^oicn  OTOiwiCJio^c;^  i:^  zsi  vi  vi  i^i  or  oi  jl^jlji^  oi 
eo       4^  , 

o:  05 

o        rf^  ̂  CO    ifi  OO 't'  >t^  ta  OD 
05  05  OJ  05 

CO  CO  CO  CO  >«i -I  o  o  o  — Oi  o  lo  o  o  o *-  o  o  «i  o  Oi 

CO  CO 
00  Vi QC  00 o  o 

OJ  to  —  — CO  tu  — o  o  Cn  05 
to  o  o  I— 

—>  CO  00  CO >-»  to  CO 
00  -  to  to  05 

05  0^05  05  05  05     05  05  05  05  0:>  05     05  05  05  05  05  02 
CO    CO  CO  CO o  o  to -4  OJ  CO to  1^  00 

to  to  to  to  to  to o  o  o  o  o to  ̂   00  00  C5 
o  o  OJ  o  1+». 

to  to Oi  c;i 

00  *. 

to  ̂   >—  o CO  o  CO  00 
to  cn  -J  05 —  o  —  ̂  

o  —  —  to 
00   1-  >- 

C5  00 
to  o  o 

W  t?T  CT  Or  Oi  CrtOT     OrOTOlCjrdCJT    Ol  Vt  VI  tel H-  to  CO 

tel  93 

OjOOOOOJ  CnO^CJJOThl^Cn *»otocoiox  ^on-h-  oo 4iC5*.Ot«tO  -^oo^—ooco locooooco  -M^i-osootoco 
CO  CO  to  i-i ^   CO   o  —  CO  o CO   "»J   Oi  OJ OJ    i—    to  CO  CO  *^ 

o  o  Oj  to 
c»    I—  C5 

os  05  Cl  d  o  Os    Os  Os  os  Os  Os  os    Os  os  os  Os  Os  Os    O  Os  Os  Os 05 

OJ 

Os  OS 

oi  OJ  cji  c;j ~J   to   4i   C5  Cu *.  CO to  rfi CO  00 CO  CO  OJ  to   >—  — ]*•  to  CO  Oj  — ►fi  C5  o  to 
o  OI  to  -<  1+» 

to  to 
to  to 

o  c;i osososososos    osososososos    OstetteTteiteitei  teioiteiteiosos 
to   CO   CO   CO  CO 

to       to  to to  o  C5  c;j 

CO  to  to  to >—  OJ  to 
CO  OJ  o I—  —  o  OJ o  CJJ CO  o 

o 
o  o  00  ->j  o  o o  o  c« to  —  o  00  rf^  o >—  CO  OJ  OT  OJ  o OD  OJ 

to  *. C5  OJ 

00  o CO  to OJ  o 

to  OJ oi  os  os  os  os  os  ,  tel  tel  teiteitextei    cjicjiteicjioitei  teiteiCTiteicJitei 
o  o o  o  o  o o  Oi  OJ  o o  o  a>  o C"  o  C3 

tel  os  Os  os  Os  Os    Os  os  os  os  o  os 

o  00  00        o  OJ CO  to  to  OJ  o 
o  00  'X  Oi  OJ  o to  ̂   OJ       o  C5 o  00  o  O 

osteiteiteitel  teiteiteiteicso 
lOtOOJCOCOlO  to  to  to  to  —  — -»tOOJOJO  OJ  —  ooo»*^ lOO   —   to    —   OJ  tOOT   —  OJkP^OO rf».OOJ    —    *.tO  4iC04iC50cO 

—  o  o  o  00 —  00  00  —  to  o to  to  00  rf^  o  o CO  o  -j  o  CO  OT 
00  00  o  o  o  — o  oi  to  ̂   C5  CO o  c;j  CO  o  —  ̂  o  CJJ  o  o  00  c: 

05 OJ 

4i^)^4fs4i^4^4is  )^)^i;^4^rf^4^«  4is4^«i^4^tj^4^  4^i^tj;iN4^t^4^ 
oio-^-^"^-»  oioi4iOJto  —  —  totoojco*r C5  0iO>*»--»-Ji  OOJOJtOOOCO  00  —   —  o   —   Oj  C50*«   —  OitO 00— »OJ    —    OO  4iO»050J    —    *•  4i.OJOOJOCO  CJiOJOOO—JO OOOOO  —  tOQO  OJOOSOJ   —  o  OOOD--IOJOOJ  Oi   —  to   —  *»o 

*^ ^  jt*^  4i»  )4i>  4js  *s  41*  »jiN  4i*^»^_4i>^>(i>>N  4^; 
C3C;»C5— »005  oo  Oj  CjjC;»  Oj  i*»coio  —  —  o  —  —  ioojoj>*>- COOCOOOOOi  tOO-^OOO  OOJiOOO  —   OI—  OOCOI 00—  »i*»4itOOl  OJ    —    CO    —    -JOO  — Jhfi-  -JOI— »  —  O-t^^OJOICO OtoOhfitOfti  OJ  —  o  —  oJc;j  OI  —  o::?— »  —  ojOC 
teiteiteiteiteljji  ^teijiii^NteiteTtei  4iN4i>>Ji*4s***i*s>  *;>4i>4i»*»4i'tei 
OO   —   —  —  o  OOOOOO  OO'00-»-JC5  -l-iOOODOci' 3500-000  *»tO00O   —   lO  -<*.C»OD   —   00  —  -JOJOCSOJ -<Oa0  00   4i—  0-JC5C5CO—  -JC;»   —  t04^—  CO  —  CStOOOi 01—  I   —   *.00O  to   —  ODOCOC;!  —  to   —  CO— 100  OCO  —  OCOOi 

41***    4i>4i**»>*!n4i*4i»    4s,*,*»***»*>  4is4i»4i>>ti*>tN*s 

OI  OI  CO      —  o  o  -I 
o  Oi   Oi   o  C5  OJ 

CO  CO  »ti  OJ  CJi  Ci CO  OJ  o  »  OJ 
o  Oj  o  OI  -J  o o  -I  C5  o  o  ■*>. 



393 

^5  ̂   ̂ 5        «  ^  ̂   ^ 
<W^C>-^0«OGO    ^CiOM^NW^C     ^OJOOO^CS  S.-T,<istc^5K-.0 

00   CO    »Ck    >tk  »tk o         00  «i  Cfl 
lO   o   o  C5 CO 

CO  ic  —  o  o c  o 

to 

tö~ 

o  CO  rc  ̂   CO to  wT o C5   CO   JT   o  ̂  
o  -U 

o o CO                 ;S  iC Ts  o 
o 

0<  wi  c»        0(  CJI iJ'<^t«Cn««5«    J^^j^j^W^j^OT  C^OiUiUXWC^ 
—  C5C  —  oac    C5C0  —  coioo —  CO   *.O*.00  CiOVitO^-X 

C7ic;i*.coioto     totoco*»*.;,T  SOC 
OCOOPOOJO       CO    —    COJiQO   —  l"^ 

Nfc^  ut  tJT  W  CJt 
Ä  o  ©  o  o  o OOOC^CO  ÄOX-JCSC5 —  w-«-«     c^tooc;C'X  CTCtoco-Jco X'0-*^C5;co     o  —  oi  —  ccc::  -b-cic^oto-* Coco-J^^OO.fciCox  —  oo  o«t.to— 

o  c:  -si  X  o to  CO  X  CO  — —    X  C.T  C2  CO CO  —  ^  yi  CO 

—  toloto^^—  ©ooooo  coox^--»  ~*-Jxooo en   —  lOtOO^  OXOC5  —   o  *>   —  ̂ C;X—  OTXCOOC5X COXC5COOO  tocncoixc;»  ooicccTjiO  to^^crx^cn COC;j^OXO«  XOtOO-^O  —  c;.-«4»-jo to  -4  to  ̂   o 

OiCSOSCSOOS    CsCsOCiOCS  0>CsC7<t^C;fTCn 
—  to  to  to  —  —  cooooo -JlOtO  —  O5C0  OC5C-iC5iTio XCOOtOOX  OCnrfiJiOO 

o  o  ;2  o  X  X CO  to  to  o»  to X  o  —  o  o cn  C7i  o  o  öl  o 

c;»     jLn  05  C5 

X  X  o  CS  o  — " 
to  o  CO  o CO  Ci  cn  o 

o  X  4^  •>«  — 

c 

ers 

P^^~P^3^^^    S^^^^^^    05  Ct  C5  os  o  CS  o  o  05  o  C5 
Oi   tn   4i.         CO  to OlOtO  —  X«J  O^CnOwTJi 35  —  ~iXWiO  —  cn^^rf»*.-^ —  lo  o       CO  to     rf^       ro  to 

to  CO  GO  >Ck  i;;] X  to  CO  o  o 
o  —  to  —  o  o 
o      X  o  X  X  —  — 

CS  05  QSOiOSOs     O^OSCtCSOOS  05C50i0505CJX m  o  o  os  cs 
CO    rf^  rfk  CO  CO  CO o  o  X  — o  ■-I  X)  o  X o  —  —  Oi  X 

to  to  to  to  to  to Oi   C«  03  ̂   X 
o  o  —  X  — CO   to  to  to  CT 

to  to  —  —  ooo  —  toco i''  —  o  —  too5  c;jooito  —  — CJiQO  —   COOOl  XOiO  —  XOi tOX-^XX—  4»lOX   —  tOCJl 

o  — 

o 

T5 to  cji  CO  X  OJ CO  —  o  X o  X  Oi 

o  o  o  o CO  o  —  CO CO  X  — I  05 CO  to  to  c;i to 
CO 

o  o  o  o o  OJ  o X  o  o  o  _  _ o  to  c;j  to  X  o 
o  C5  »sJ  X  o X  X  —  o  X  Cn OJ  o  yj  —  o CO  —  Oj  o  X 

ooox  xxxoo-^ to  to  to  — o  C5  CO  X so  4*  -i  o C5  o  o«  X 
•t^  to  <t^  VI  oi  o COOCOCOOStO  t04>.0 CO   lO  — 

to        X  Cn  Oj  CO 
OjOCOO      —  0050JCOO 

K.  r.  A.  Bandi.  1850.  II. 
26 



394 

wwwwww  ccwwwww  wccw^c^cw  ^:^:>:^:wc:S 

^^^^Z^  SS-siS  jSSiSS  ?g22Sf 
w-itcwicw     ji-Mwxwx     -ij-totc^w  ;^x--JC^C 

imummmmmm 

wwwwww  j^wwwww  wwwwww  www  www 

iiliil  iiillS  ililli 

i 

j-r^r-r-r^r-  j=i=^5^5^.«p  PPi=.-.^.-  Pi=^i=^pr-? 
x::s;:$S  ssssss  sssSgg  g  s  S  S  § 

Cl  o  w  01  w  ̂          i;!  V!       c;  C5     o  o  o  w  c;»  *  ä 

^l^^zz  "i^^^^i 
^  -<l  ̂   ̂   ^  ̂   ̂   ~*     ̂   ^  ■<» 

SSSSSo  S^^SS^SS  rsgSo 
^^Z^^^  SSSS^^^  si^jSSS 

.^.^j^.^*-.^  »^^^^^^^^^^^^^ 
ooiSiiS^x  xScvi'tc!^  i^tc-t"cx§ 

tzz^^^  x:2;;2äs  t^jx^^r- 

K5K5^^>:h?Ni  wjc^s^^ctc^s  ic^^sTNTjcjcjc  ̂ :^:^5^^K:^| 

iiSSii  giiii^  ill 'Hl  iiisif OD  X  X  o  o  vj     o-C5c:-<c;     ;r^--c>i;  ;:;;tt>5Äl3c: 
i^*-*".^.^.^  .'^i^f^wj^w  wwwww*.. 

iiliil  iiiiii  iifiii  iiliil 
wwwwww   wwwwww   wwwwww  wwwwww 
01i.TJ»CC.WN5       NSCOiOWW*.  iivTiCICio-T 
liiililiiSii  iiiiii  iii^i 

wwwwww  wwwwww  wwwwww  wwwwww 

Illlillilliilliiii  iiliil 



395 

Da  den  tl.iglige  Periode  her,  ligesom  v('(i 
Tliermoinelei -lagllagelseriie,  nuia  kunne  luilrykkes 

ved  Raekkeii  (1),  saa  liar  jcj^  af  disse  laotLagelser 
sögt  Vaerdierne  for  Cunslaiileine,  som  indeholdes 

i  löUende  Tabeller". 

Maaned. 

CCi 

«2 

«3 

«4 

«5 
«6 

Januar  .... 

0" 

'0469 

0' 

'0005 

0' 

'0307 

0" 

'0219 

0' 

'0034 

0' 

'001  I 

Februar  .  .  . 

0, 

03  2  3 

0, 

0948 

0, 

0280 

0, 

0794 

0, 

0022 

0, 

0044 
Marts  .... 

0, 

0993 

0, 

0847 

0, 

0209 

0, 

0126 

0, 

0029 

0, 

0039 
April  

0, 

1S61 

0, 

0876 

0, 

0119 

0, 

0106 

0, 

0061 

0, 

0029 
Mai  

0, 

2337 

0, 

0700 

0, 

0203 

0, 

0082 

0, 

007  6 

0, 

0026 
Juni  

0, 

2473 

0, 

0659 

0, 

0248 

0, 

0029 

0, 

0032 

0, 

0018 
Juli  

0, 

2037 

0, 

0643 

0, 

0209 

0, 

0051 

0, 

0046 

0, 

001  1 
August .... 

0, 

17  23 

0, 

0874 

0, 

0091 

0, 

0103 

0, 

0098 

0, 

0006 
September  .  . 

0, 

1G72 

0, 

1046 

0, 

0018 

0, 

0081 

0, 

0032 

0, 

0024 
October  .  .  . 

0, 

0220 

0, 

102  5 

0, 

0190 

0, 

0059 

0, 

0063 

0, 

0016 
November  .  . 

0, 

0302 

0, 

0727 

0, 

0270 

0, 

0080 

0, 

0049 

0, 

0022 
December  .  . 

0, 

0568 

0, 

0001 

0, 

0332 

0, 

0241 

0, 

0102 

0, 

0015 

Maaned. 

02 

«3 

04 

«5 

«6 

Januar  .... 
18044' 124*^48' 174"17' 210^43' 129^44' 197"23' 

Februar  .  .  . 199  29 139  21 146  11 107  25 352  3 2  9 
Marts  .  .  ,  . 148  33 130  7 140  42 0  21 292  52 178  47 
April  181  27 139  16 338  55 321  24 138  14 191  56 
Mai  180  8 133  15 312  22 289  16 143  28 330  35 
Juni  186  38 118  46 306  58 203  20 187  20 194  10 
Juli  186  56 130  46 318  48 244  29 130  12 133  4 
August .... 172  34 142  3 331  42 253  15 156  16 134  29 
September  .  . 184  0 141  59 231  46 298  1 139  4 85  57 
October  .  .  ♦ 198  13 145  21 176  1 323  43 54  9 91  47 
November  .  . 220  50 149  21 160  49 220  11 113  8 98  55 
December  .  . 198  2 120  43 167  53 201  38 268  14 199  9 

Ved  Hjcelp  af  disse  Constanter,  har  jeg  be- 
regiiet  Vaerdierne  af  Barometerhöjden  j3„  for  alle 
Vaerdier  af  n  fra  O  til  23  for  Aarels  12  Maane- 

der,  Gg  sammenlignet  de  saaledes  beregnede  Vaer- 
dier med  de  observerede.     Nedenstaaende  Tabei 
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indeholder  de  beregnede  Vaerdier  af  i9„  — ^,  eller 

den  egentlige  Barometer-Variation  i  det  midlere 
Dögn  for  hver  Maaned,  og  tillige  Forskjellen  A 
emellem  den  beregnede  og  observerede  Vaerdie  af 

Naar  altsaa  j3„  — er  positiv,  staaer  Barome- 
teret  over  Middelstanden,  er  den  negativ,  under 
samme;  naar  A  er  positiv  er  den  beregnede  Stånd 

höjere,  naar  A  er  negaliv,  er  den  lavere  end  den 
observerede.  A  er  angivet  i  Eenheder  af  4:de 
Decimal  eller  Titusendedele  af  en  Fransk  Linie, 

og  betegner  altsaa  Beregning -Observation. 
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Tager  man  Middellallet  at  jS  —  ̂   for  Tiiiieine 
0  og  1  for  alle  12  Maaneder,  saa  bliver  det  för- 

ste =  +  (y"0469,  det  sidste  =  -  0'"o255.  Vil  man 
altsaa  hele  Aaiet  igjennem  antegne  Barometerstan- 

den hver  Dag  ved  Ti  men  O,  saa  vil  det  aarlige 
Middel  bli  ve  0,0469  större  end  den  sande  Middel- 
stand;  ved  Timen  1  vilde  det  bli  ve  0,0255  under 
samme.  Vil  man  altsaa  ved  en  enkelt  Observa- 

tion daglig  sÖ2^e  den  midlere  Barometerstand  naer 

den  60:de  Bredegrad,  saa  vil  man  faae  en  Ap- 
pioximation  hertil  ved  at  antegne  Stånden  daglig 
39  Minuter  efter  Middel-Middaa. o 

Man  seer,  at  af  disse  288  beiegnede  Vaerdier 

ere  der  kun  26  ved  hvilke  Afvigelsen  A  imellem 

Observation  og  Regning  stiger  til  Linie  eller 

lid  t  derover.   Den  störste  Afvigelse  4-0'"oi72  findes 
1  Juli  ved  Timen  5,  og  Formlen  for  maa 

altsaa  ansees  at  fyldestgjöre  lagttagelserne  tilstraek- 
kelig.  Af  denne  Formel  maa  man  altsaa  med  til- 

straekkelig  Nöjagtighed  kunne  udlede  de  Tidspunk- 
ter, da  de  forskjellige  Maxima  og  Minima  ind- 

traeffe,  samt  disses  Störrelse;  ligeledes  Tidspunk- 
terne,   naar   Medium   indtraefFer,   d.  e.  p^  — ^  =  0. 

Saetter  man  ̂   ~  ̂ >   saa    faaer   man  en  Ligning, 

hvis  Rödder  give  de  Vaerdier  af  Middelsolens  Ti- 
mevinkel,  ved  livilke  de  forskjellige  Maxima  og 

Minima  indtrcelFe,  og  naar  disse  Vaerdier  af  t  ind- 
saettes  i  Form  len  for  p,  findes  Störreisen  af  de  sög  le 

Maxima  og  Minima.  Af  de  beregnede  Vaerdier  i 
Tabellen  seer  man  strax,  i  Naerbeden  af  bvilke 

Timer  de  forskjellige  Maxima  og  Minima  maa 
falde;  ved  Hjaelp  af  denne  tilnaermede  Vaerdie 

af  t  finder  man  let  ved  nogle  Forsög  den  Vaer- 
die, som  bringer  Ligningen  til  0.  Saaledes^  seer 

man   f.   Ex.   at  i  Marts  maa  et  Minimum  falde 
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iiaer  ved  Ti  men  5,  et  Maxiiimm  iiaer  Tinien  13, 

el  Minimum  imellem  16  17,  02j  endelig  et 

Maximum  noget  etter  Ti  men  22.  Man  vil  finde, 
at  der  indtr^fFer  et  Minimum  og  et  Maximum 
imedens  Solen  er  over  Horizonten,  et  andel 

Maximum  Oij  Minimum,  naar  Solen  er  under  Ho- 

rizonten.  Jeg  vil  for  Korlheds  Skyld  betegne  de 
förste  med  a,  de  sidste  med  h.  Föli^ende  Tabeller 

indebolde  Tiden,  naar  disse  Maxima  og  Minima 
indtraefFe,  og  deres  Störreise. 

Minimum  a. Maximum  a. 
usLiiia- MaanecJ. tion  om 

Time. Time. 
/?— ̂  

Dagen. 

Januar  .  .  . 6'6 —  0  "01402 
22/^34'5 

+  0"'lO673 

0'"l  207  5 

Februar  .  . 3  31,5 —  0,  14998 22  20,7 
+  0,  12139 0,  2  7  13  7 Marts  .  .  . 4  49,6 —  0,  16875 22  18,5 
+  0,  17533 U,   34  408 April .... 5  14,3 —  0,  28018 19  57,5 
+  0,  19986 U,  4 800 4 Mai  .... 5  52,2 —0,  31130 19  47,0 
+  0,  23812 0,  34942 Juni  .... 5  48,2 — 0,  3  2302 

19  8,2 
-fO,  21974 

0,  54276 Juli  .... 5  45,0 —  0,  27890 19  29,9 
+  0,   192  28 0,  47  118 August .  .  . 5  39,8 — 0,  25523 20  56,0 
+  0,  202  7  6 0,  45  7  99 September  . 4  59,9 — 0,  26468 20  48,1 
4-0,  19867 0,  463  3  5 October  .  . 3  38,4 — 0,  12863 21  46,5 
+  0,  11592 U,  24  4oo November  . 3  7,1 —0,  11894 21  54,9 
+  0,  09491 0,  21385 December  . 4  29,9 —0,  10294 22  5,6 
+  0,  13534 0,  23828 

Maximum  h. Minimum  b. 

Oscilla- 
Maaned. tion  om 

Time. Time. ^-^ Natten. 

Januar .  .  . 9/'50'9 4-0'''05683 
17/'53'i 

—  0"'l3366 
0"l9049 

Februar  .  . 11  18,6 
+  0,  06890 

17  21,1 —0,  05436 
0,   1  2326 

Marts   .  .  . 13  10,5 +  0,  01458 
16  34,7 —0,  03248 0,  04706 

April .... 13  53,6 
+  0,  07399 

15  44,7 
4-0,  06176 0,  01223 

Mai  .... 14  17,2 
+  0,  10244 

14  54,1 
4-0,  08564 0,  01680 

Juni  .... 
Juli  .... 
August .  .  . 13  54,9 

+  0,  03513 
14  50,5 

4-0,  03408 0,  00105 
September  . 12  37,4 +  0,  07335 

15  54,3 
4-0,  04470 0,  02865 October  .  . 10  12,7 4-0,  08148 16  53,3 —  0,  0953  1 0,   1  7  679 November  . 10  3,0 

+  0,  06199 
17  32,0 —  0,  04  6  79 0,  10878 December  . U  50,0 +  0,  0685  7 
18  32,5 —0,  03113 

0,  11970 
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ForucJen  clisse  ordinaire  og  ulvivlsomme  Maxi- 
ma og  Minima  giver  Form  len  og  Conslanterne  for 

Januar  enclnn  et  Ireclie  Maximum  og  Minimum, 

nemlig  Maximum  4'''47',i  =+(r',0i755,  Minimum 
6^2S\5  =  —  0'",01059.  Men  (Jet  kan  v.Tre  meget  tvivl- 
somt,  om  disse  ikke  ere  en  biot  Tilfbeldighed,  s  om 
ved  fortsatle  lagttagelser  i  en  Icengere  Aarraekke 
vilde  bortfalde,  da  de  regel mopssige  Oscillalioner 

i  Vintermaanederne  ere  meget  smaae  og  derimod 
de  uregelmaessige  Variationer  belydelig  store. 

Man  seer  af  de  foranstaaende  Tabeller,  at  der 

ved  disse  Maxima  og  Minima  foregaaer  en  meget 
regel maessig  Förändring  fra  Maaned  til  Maaned, 
baade  med  Hensyn  til  Tideji,  naar  de  indtiaefife, 

og  med  Hensyn  til  Slörrelsen.  Saaledes  forskyder 
Minimum  a  sig  fra  Januar  til  Juni  efterliaanden 

fia  Eftermiddagstimen  '2  til  5|,  og  trceder  dei  paa 
henimod  Aarets  Slutning  ligesaa  gradviis  tilbage; 

thi  at  Formlen  for  Deceniber  angiver  det  lil  Ti- 

men  4i,  raaa  upaatvivleligen  ansees  som  en  Til- 
faeldigbed Ligeledes  bliver  denne  Barometrets 

Synken  o  ver  3  Gange  saa  stor  ved  Som  mer-  som 
ved  Vintersoihverv.  Derimod  traeder  Maximum  a 

fra  Januar  til  Juni  tilbage  fra  Ti  men  22^  til  19 

og  skrider  derpaa  i  de  fölgende  6  Maaneder  frem 
igjen  til  Timen  22,  og  dette  Maximum  er  ved 

Sommersulb  verv  omtrent  dubbelt  saa  böjt  over  Me- 
dium, som  ved  Viiilersolbvervet,  saa  at  den  hele 

Oscillation  imedens  Solen  er  over  Horizonten,  el- 

ler Diflferentsen  imellem  Maximum  og  Minimum  a 
er  ved  Somniersolb verv  omtrent  3  Gange  saa  stor, 
som  ved  Vintersoihverv,  i  det  denne  Oscillation 

stiger  om  Sommeren  til  den  for  den  60:de  Pa- 
rellel  uventede  Störielse  af  0,54  Fransk  Linie. 

')  Ved  Observalionenic  i  1841  falder  det  imellem  2  og  3. 
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Ligeledes  forljener  at  beuuerkes,  al  Maximum 
og  Minimum  6,  som  indticeffe  imedens  Solen  er 
under  Horizonlen,  og  i  Januar  ligge  8  Timer  fra 
hinanden  og  udgjöie  en  Oscillation  af  0,19  Linie, 
i  de  fölgende  Maaneder  naerme  sig  til  hinanden 

og  aldeles  forsvinde  i  Maane-lerne  Juni  og  Juli, 
men  igjen  vise  sig  svagt  i  August  og  tiltage,  samt 
fjerne  sig  fra  hinanden  henimod  Vintersolhvervet. 
Störreisen  af  deiuie  Oscillation  om  Natten  er  i  de 

8  Maaneder,  i  hvilke  den  fmder  Sted,  i  Gjennem- 
snit  neppe  det  ha! ve  af  Oscillationen  i  samme 
Maaneder  om  Dagen. 

Endelig  sees  saavel  af  Tabellerne,  som  af  den 

graphiske  Fremstilling  af  disse  Oscillationer  paa 
de  medfölgende  Plancher  XXI  og  XXII,  at  begge 
Minima  ligge  i  Vintermaanederne  Januar,  Februar, 

Marts,  October,  November,  December  under  Me- 

dium /ul;  i  Sommermaanederne  derimod  ligger  Mi- 
mmum  b  over  samme.  I  Juni  og  Juli  (6  og  7)  da 
Minimum  b  forsvinder,  antyder  det  sig  dog  i  den 
graphiske  Fremstilling  ved  en  Inflection  i  de 
tvende  Curver  paa  dette  Sted,  hvor  Minimum  b 
i  de  övrige  Maaneder  indtraeffer. 

Disse  regelmaessige  Forand  ringer  i  Tiden  og 

Störreisen  af  Maxima  og  Minima  ha  ve  upaalvivle- 
iig  deres  Oprindelse  af  Solens  forskjellige  Höide 
over  Horizonten  og  den  deraf  tlydende  forskjellige 
Daglasngde  og  Atmosphaerens  Opvarmning.  Fölgende 
Tabelle  indeholder  den  imellem  Solens  Opgang  i 

Christiania  og  Maximuuj  a,  samt  Minimum  b  for- 
iöbne  Tid  for  de  forskjellige  Maaneder. 
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Maaned. Solens 
Ooeanff. Maxim. 

CL. 
Diffe- rents. 

Minim. 

6. Diffe- 
rents. 

Onh  KO' oo 
1"  40 

1  7// 1^^' 
1  /  "  0  O Oh  KQ/ 

— z"  Ov 

IQ  /5  P» 90  01 0 ^  oO 17  01 0  OÅ 

 4  ̂ 4 

18  0  1 lo  -tfl 00  10 
ly O  Oo 

1  A    ̂   "i 
10  OO 1  AiK 

—  1  40 

Ifi IQ  ̂ fi 1  y  Oo o  lU 1  ̂  

■ — 1  O 

10 IQ  ä7 1  y  fl/ A  IQ 
 U  O'* 

14  41 10  A 1  y  o A  07 4  ̂ / 
Tiii; 10  0 1 Q  ̂ rt 

1  y 
/!  O/i 4  ̂ 4 

16  11 20  56 4  45 14  51 

-1  20 

September  .  .  . 17  29 20  48 3  19 15  54 
—  1  35 

18  40 21  47 3  7 16  53 

—  1  47 

November   .  .  . 20  0 21  55 1  55 17  32 

—2  28 

December .... 21  0 22  6 1  6 18  33 

-2  37 

Maximum  a  indtrasffer  altsaa  ved  Viutersol- 
hverv  omtrent  en  Time,  men  ved  Sommersolh verv 

benved  4l  Time  efter  Solens  Opgang.  Minimum 
h  indlraefFer  ved  Vintersulhverv  noget  o  ver  2l 

Time  för  Solens  Opgang,  men  naermer  sig  i  de 

övrige  Maaneder  meie  lil  sanmie,  indlil  det  for- 
svinder  i  Maanederne  Juni  og  Juli. 

Maaned. Solens 
Nedgång. 

Maxim. 

6. 

Differents. 

3/'29' 9^51' 

6^22' 

4  25 11 19 6 34 
6  0 

13 
11 

7 11 
7  14 13 54 6 40 
8  27 14 17 5 50 
9  20 

Juli  9  4 
7  52 

13 
55 6 3 

6  21 12 
37 

6 
16 

4  51 10 13 5 

22 
3  29 10 3 6 

34 2  51 11 50 8 
59 

Naar  und läges  December  Maaned,  der,  som 

ovenfor  anmaerket,  synes  at  vaere  en  lilfoeldig 
Anomalie,  indtr^fFer  altsaa  dette  Maximum  i  alle 

Maaneder  omtrent  6  Timer  eller  Solens  Nedgång. 
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Da  de  Forsög  til  al  udvikle  Aaisageine  lil 
disse  Oscillationer,  som  ere  komne  mig  For  Öjne, 
ikke  forekomme  mig  at  have  tagel  Heiisyn  lil  alle 
medvirkende  Aarsager,  har  jeg  i  Nyt  Magazin  for 
Naturvidenskabei ne  S.  25 — 33  fienisal  min  Fore- 

stilling  om  Phaenomenet,  hvoraf  jeg  ber  kortelig 
vil  anföre  det  Vaesentlige.  Taenker  man  sig  tre 

naer  binanden  bggende  Punkter  A,  B,  C  paa  Jor- 

dens Overflade,  at"  bvilke  A  er  det  östligsle,  C  det 
veslbgste,  Gg  at  det  mellemste  B  ligger  lige  i  den 
vestlige  Lysgraendse,  allsaa  ved  Solens  Opgang,  C 
derimod  i  den  af  Solen  endnu  ikke  beskinnede 

Haivkugle  kort  för  Solens  Of)gang,  bvor  altsaa 

Temperaturen  bar  sit  Minimum,  saa  vil  Luftmas- 
sen,  der  omgiver  B,  isaer  det  naermest  Jordens 

Overflade  bvilende  Lag,  begynde  at  opvarmes,  bvor- 
ved  dens  Expansionskraft  vil  voxe.  Da  nu  de 
omgivende  Luftmasser  formedelst  deres  Traegbed 

ej  öjebllklig  kunne  sfettes  i  Beva^gelse,  saa  maa 
Lufttrykket  derved  foröges,  og  Barometret  be- 

gynde at  slige»  Men  da  Temperaturen  i  det  öst- 
ligste  Punkt  A  maa  vaere  böjere  end  i  B,  og  den 

i  C  er  naer  det  daglige  Minimum,  saa  maa  ber- 

ved  efter baanden  opstaae  en  Strömning  i  de  un- 
derste Luftlag  fra  A  til  B  og  C  eWev  vesllig  ben- 

imod  Lysgra^ndsen,  og  dette  bekraeftes  i  Al  minde- 
ligbed  af  Erfaring.  Men  den  i  Luftlaget  over  B 
forögede  Expansionskraft  maa  tillige  frembringe  et 
vertikalt  Tryk  mod  Zenilb,  som  vil  bringe  de 

overliggende  böjere  Luftlag  til  at  stige.  Efter- 
baantlen  som  Punktet  B  ved  Jordens  Axedreining 

rykker  laengere  ind  i  den  af  Solen  beskinnede  Haiv- 
kugle, vil  Temperaturen  og  altsaa  ogsaa  Luftens 

Expansionskraft  og  Barometret  stige,  saa  laenge 
indtil  den  Formindskelse  i  Elasticiletslry kket,  der 

opstaaer  af  de  omgivende  Luftniassers  Bevoegelse, 
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bliver  ligesaa  stor,  som  den  Förödelse,  der  opstaaer 
af  Temperaturens  TilvaexL  Belegner  /)  Luftens 

Elasticitelstryk,  p  Luftens  Taetlied,  e  Jens  Tempe- 
ratur i  det  nederste  Luftlag  ved  Punk  let  B,  cl 

dens  Udvidelse  for  eeii  Thermonietergrad  k  en 

constant  CoeOicient,  saa  er  f=  k^(^i+cis).  Saetter 
man  Ditterenlialet  af  p  =  O,  faaer  man  altsaa,  at 

Barometret  vil  sti2:e,  indtil  —  +  —^'ch  =  0.  Dette 

indtraefFer,  som  man  af  noestforegaaeiKle  Tal)el  seer, 
ved  Vintersolh  verv  lid  t  o  ver  en  Time,  og  ved 
Som mersolh verv  omtrent  4l  Time  efter  Solens 

Opgang,  og  bestemmer  Maximum  a. 
Efter  at  dette  Maximum  er  opnaaet,  ville  de 

i  Luftlagene  frembragte  Bevaegelser  i  horizonlal  og 
vertikal  Retning  ej  standse,  förend  de  ved  Tryk 

og  Tyngdens  Virkning  i  modsat  Retning  ere  op- 
haevede,  og  herved  formindskes  altsaa  LufUrykket 

p  og  Minimum  a  indtraeder  om  Eflermiddagen  no- 
get  efter  den  böjeste  Temperatur  ved  Vintersol- 
bvervet  imellem  Klokken  2  og  3,  og  ved  Sommer- 
solbvervet  Kl.  5|. 

Efter  dette  Tidspunkt  begynde  de  overlig- 
gende  Luftlag  igjen  at  synke,  og  naar  Punktet  B 
iiaermer  sig  til  den  östlige  Lysgraendse  ved  Solens 
Nedgång,  da  Temperaturen  synker,  vil  der  tillige 
i  de  underste  Luftlag  skee  en  Ti  I  ström  ning  fra  de 

vestligere  Punkter,  bvor  Temperaturen  endnu  er 

höjere,  altsaa  fra  vest  mod  öst,  og  naermere  ved 

Midnat  fra  Nord  mod  Syd  fra  de  af  Solen  beskin- 
nede  Polaregne,  hvorved  Lufttrykket  p  vil  voxe, 
og  naae  si  t  andet  Maximum  b  omtrent  6  Ti  mer 

efter  Solens  Nedgång,  der  dog  maa  bli  ve  betydelig 

Efter  Prof.  Rudberg  a  =  0,003646  for  en  Centesi- 
malgiad  og  tor  fuldkommen  tör  Luft. 
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mindre  eiid  Miiximum  a,  saasom  det  aleiie  har 

sin  Opriii(le'lse  af  Luftens  forögede  l^cethed  i  För- 
bindelse med  Formindskelse  af  Temferaturen.  Ved 

Maximum  a  var  d^  negativ,  c/9  positiv;  ved  Ma- 
ximum h  er  omvendt  äp  positiv,  d^  negativ.  Men 

i  de  korte  Naetter  i  Juni  og  Juli  er  Temperatu- 
rens Aftagelse  saa  ringe,  at  Lufttrjkket  vedbli- 

ver  at  siige  hele  Natten,  saa  at  det  derpaa  föl- 
gende  Minimum  forsvinder. 

Noget  för  Solens  Opgang  har  denne  Tilslröm- 
ning  ophört,  og  da  Temperaturen  fremdeles  ved- 
bli  ver  a  t  aftage,  indtraeder  det  an  det  Minimum  h, 

som  blot  i  Vinlermaanederne  ligger  under  Medi- 
um /a,  men  i  April,  Mai,  August  og  September 

endog  ligger  lidt  over  Medium,  og  i  Juni  og  Juli 

forsvinder.  Noget  för  Punktet  B  anden  Gang  naer- 

mer  sig  Lj^sgraendsen,  altsaa  för  Solens  Opgang, 
begynder  allerede  en  Luftströmning  fra  de  östli- 
gere  beliggende  Punkter  over  Lysgraendsen,  hvoraf 
Fölgen  er,  at  Baromeleret  allerede  begynder  at 
stige  noget  för  Solens  Opgang. 

Denne  Forklaringsmaacles  Rigtighed  bekraeftes 

endmere  ved  fölgende  Facta.  I  Schumachers  "Astro- 
nomische  Nachrichten"  har  jeg  paa  samme  Maade 
beregnet  Lispector  Lohrmanns  lO-aarige  Barome- 

ter-Iagttagelser  i  Dresden,  hvis  Brede  er  51°2'50", 
og  viist,  at  den  dobbelte  Oscillation  der  finder 

Sted  endog  i  Maanedeine  Juni  og  Juli,  hvor  Mi- 
nimum h  ikke  forsvinder,  som  i  Christiania,  da 

Naetterne  der  ere  laengere,  og  Tilslrömningen  fra 
Polaregnene  om  Na L ten  ej  raekke  saa  långt  mod 
Syd.  Af  niaarige  meteorologiske  Ligttagelser  i 

Kaafjord  (Brede  69°5r)  af  Överstiger  Thomas  fra 
l:ste  October  1837  til  30:de  Septeniber  1846  vi- 
ser  det  sig,  at  i  Vintermaanederne  forsvinder  in- 
denfor  Polarcirkeien  Minimum  a  om  Eftermiddagen, 
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saa  at  Baiometret  der  slaaer  höjere  Kl.  3  oni  Ef- 
leriiiicldagen  eiid  Kl.  9  om  Förmiddagen  og  Kl.  9 
om  Aftenen.  Da  Solen  nemlig  der  i  hele  Dögnet 

er  under  Horizonteii,  saa  loröges  LufLLrjkket  p 
ölene  \ed  Tilströmning  fra  Syd  omkring  IVliddygeii, 

da  Punktet  er  naermest  ved  Lysgraejidsen,  livor- 
ved  Taetheden  p  loröges,  uden  at  TernperalurfoF- 
andring  deri  har  nogen  Deel. 

Til  at  undersöge  om  der  gives  en  aailig  pe- 
riodisk Variation  i  Lulttrjkket,  og  bestemme  den 

midlere  Barometerhöide  ved  Havets  Ovcrflade  ere 

de  ovenanförle  timevise  lagttagelser  i  Tabelle  VI 

ej  tilstraekkelige.  Jeg  skal  dertil  anvende  den  hele 
Raekke  af  Observationer  (Va  1837  til  delte  Aar. 

Men  da  disse  i  de  fleste  Aai"  alene  ere  ansliliede 
5  Gange  daglig  ved  Timerne  2,  4,  10,  19,  21, 

saa  har  jeg  af  disse  udledet  en  tilnaermet  Mid- 
delvserdie  Al,  paa  samme  Maade,  som  ved  Ther- 
mometer-Iagttagelserne  efter  Formel  V,  og  hertil 

föjet  en  Correction  c,  der  for  hver  Maaned  er  ud- 
ledet af  de  timevise  lagttagelser  i  det  niagnetiske 

Observatorium  i  Tabelle  VI.  Men  da  Barome- 
trets  Niveau  ved  disse  var  i  en  Höide  af  88,21 

Norske  Fod  o  ver  Havfladen,  ved  de  ssed  vanlige 

daglige  Observationer  alene  i  Höiden  77,i7  Fod, 
saa  har  jeg  reduceret  Barometerhöiderne  i  det 

magnetiske  Observatorium  til  detle  lavere  Stånd- 

punkt^), for  at  de  kunne  blive  comparable.  FöU 
gende  Tabelle  indeholder  disse  saa  led es  reducerede 
Middelbarometerhöider  for  hver  Maaned  i  de  for- 
löbne  14  Aar. 

*)  Ved  Hjselp  af  Tabeller,  som  nedenfor  skulle  anföres. 
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Aar. Januar. Februar. Marts. Aar. 
April. Mai. 

Juni. 

'1838.. 341"'9043 34"'7060 35"'4592 1837 . . 336'"9462 
35"'0235 35"'4334 

11839.. 30,  0644 33,  597  1 37,  3143 1838  . . 33,  6685 36,  7378 34,  7931 
11840  .. 31,  4500 38,  5702 37,  5144 1839 . . 38,  6990 36,  0739 34,  3652 
11841,. 34,  7  3  28 37,  7318 35,  3191 1840 36,  7153 34,  7  7  36 33,  4379 
1842.. 39,  2G2  4 35,  3401 31,  5924 1841 . . 35,  6371 35,  4343 34,  22  7  3 1843 . . 30,  7844 34,  1182 36,  6404 1842  . . 37,  8620 36,  5010 34,  6558 
1844 . . 33,  02  15 33,  1903 34,  3  4  35 1843  . 35,  47  10 36,  2046 34,  2  5  58 
1845  . . 34,  8807 36,  417  7 35,  9447 1844.. 36,  7455 37,  7317 33,  2687 1846 . . 35,  0808 32,  493  7 32,  83  58 1845  . . 36,  7  935 35,  2349 35,  833  7 
1847 . . 38,  G2  17 33,  67  7  4 36,  3  222 1o4d  .  . 35,  167  3 35,  6868 36,  17  80 
1848 . . 39,  7861 30,  7633 35,  0497 1847  .. 33,  4054 36,  0186 35,  1187 
1849 . . 33,  0436 33,  6141 35,  4671 1848.. 33,  9624 36,  4609 33,  9680 
1850 . . 38,  3270 30,  1037 35,  7204 

1849.. 
35,  4529 37,  3280 33,  3622 

1851 . . 35,  8063 35,  0875 34,  6841 1850  . 
36,  2487 34,  8463 39,  9557 

Ikliddel 335,  5269 34,  2433 35,  3006 Middel 36,  0569 36,  0041 34,  3609 

Aar. Juli. August. Septemb. Aar. October. Xoverab. Decerab. 

1837 . . 334"'9857 35"'727  4 36"'0580 1837 . . 334"'3467 
32'"2752 36"'7936 

1838 . . 33,  7868 32,  3207 36,  6435 1838 . . 33,  2257 32,  9815 36,  1593 
1839.. 34,  8758 34,  6975 33,  7782 1839  . . 39,  6261 36,  0257 37,  3414 
1840 . . 32,  5844 35,  4399 33,  3407 1840 . . 35,  3499 33,  3801 39,  4373 
1841 . . 32,  517  1 34,  3341 36,  9207 1841 . . 32,  2  7  04 33,  4438 32,  22  58 
1842 . . 34,  4240 37,  1531 36,  3635 1842 . . 33,  2079 34,  6910 34,  1437 
1843 . . 33,  8227 36,  1438 37,  0820 

1843  • . 
31,  5324 34,  5838 35,  5078 

1844  . . 33,  2608 32,  6412 36,  7271 1844  . . 33,  8379 36,  8780 41,  9324 
1845. . 35,  0406 34,  1541 34,  1841 

1845  . . 34,  5  7  54 33,  4349 30,  4380 
184o  .  . 34,  12  66 36,  4924 OO,  0938 lo4o  .  . o4,  <  3  (  0 37,  3686 33,  5320 
1847 . . 35,  6562 36,  0851 33,  04  18 1847 . . 35,  9250 34,  7  66  7 37,  4031 
lo4ö  .  . OO,  8905 32,  9804 35,  8343 lo4o  .  . OO,  188o 31,  9613 37,  3105 
1849 . . 34,  1773 34,  1228 37,  2742 1849  . . 35,  1030 35,  5181 

1  37,  8739 
1850.. 35,  1976 33,  1840 37,  6053 1850.. 33,  9098 32,  427  7 1  33,  7642 
Middel 334,  1676 34,  67  69  35,  7  824 

1  Middel 1  334,  5598 

1 

i  34,  3097 !  36,  0058 
Af  DifFereiitserne  imellem  MifJdelstanden  for 

hverl  Aar  og  det  fjortenaarige  Medium  for  sam- 
me Maaned  tindes,  paa  samme  Maade  som  ved 

ThermometersLanden,  den  sandsynlige  Usikkerhed 
^  af  den  maaneillige  Middelstand  af  et  enkelt  Aar, 
den  Vaerdie       denne  vilde  liave,  ifald  alle  Maa- 

neder 
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iieder  bestod  af  30  Dage,  og  ̂len  Srindsjnlige  Usik- 
keihed  A  af  det  fjortenaarige  Medium,  livilke  in- 
deholdes  i  iiedenstaaende  Tavle. 

■  — 
Maaned. 

Middel- stand. 

Januar  +2"'4404 +2"'4  54  3 

+0" 

'6322 

35" 

'3269 

±1,  5906 

+  i. 
5367 

+0, 

4231 

34, 

2433 
+  1,  0843 

+  1, 
1022 

+0, 

2898 

35, 

3006 
+  1,  0403 

+  1, 0463 

+0, 

2  7  96 

36, 

0569 
+0,  606  7 

+0, 6168 

+0, 

1622 

36, 

0041 
+0,  6038 

+0, 6038 

+0, 

1619 

34, 

5609 
Juli  +0,  6382 

+0, 6488 

+0, 

1706 

34, 

1676 
+  1,  0372 

+1, 0545 

±0, 

27  72 

34, 

6769 
+  1,  0364 +1, 0364 

+0, 

2770 

35, 

7824 

+  1,  3245 
+1, 3464 

+0, 

3340 

34, 

5397 
+  J,  1913 

+1, 1913 

+0, 

3184 

34, 

3097 
+2,  0359 

+2, 
0696 

+0, 

5441 

36, 

0058 

Heraf  sees,  at  Usikkerheden  ^'  af  et  Medium 
af  30  Dage  er  4  Gange  stöi  re  i  Januar  end  i 
Juni,  og  at  den  i  Almindelighed  aftager  temmelig 
reoelmaessio:  fra  Vinter-  til  Sommei solh verv.  En 

liden  Ujevnhed  viser  sig  ved  August  Maaned,  i 
h  vilken  det  siden  skal  vises,  a  t  Maximum  af  Regn 

falder  i  Christiania.  Sammenligner  man  disse  Vaer- 
dier  med  dem,  som  ere  fundne  for  Tliermometer- 
standen  i  de  samme  Maaneder,  saa  \i\  man  finde 

en  maerkelig  Overeensslemmelse.  Saaledes  er  ved 
begge  y  större  i  August  end  i  September;  större 
i  October  end  i  November.  Den  mesle  Forskjel 
er,  a  t  ved  Thermometret  falder  den  störste  Voer- 
die  af  Y  i  Februar,  istedet  for  ber  i  Januar.  I 

sidste  Columne  bar  jeg  tilföjet  den  14-aarige  Mid- 
delstand  for  b  ver  Maaned.  Da  den  sandsjnbge 
Usikkerbed  A  af  disse  Vaerdier  i  Vintermaane- 

derne  er  saa  stor,  saa  kunde  det  synes  noget  usik- 
kert,  om  der  virkelig  finder  nogen  aarlig  Variation 
Sted  ved  Lufttrykket;  da  imidlertid  Middelstanden 

K.  V.  A.  Handl  1850.  it.  27 
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i  April  er  336'"o57  ±  O'"280,  i  iMai  =  336'"oo4±  0'"i62, 
og  i  Juni  =  334'"56i±0'"i62,  i  Juli  =33r'i68 ± 0'"i7i, 
saa  överstiger  denne  DifFerents  aF  benved  2  Linier 

betydelig  den  sandsynlige  Usikkerhed  af  begge  Mid- 
delvaerdier.  Del  synes  altsaa  sikkert,  at  et  Mini- 

mum indtrEeffer  omkring  Sommersolbvervet  eller 
i  Juli  Maaned.  Men  om  det  stöi  ste  Maximum  ind- 

trcejflfer  i  April  eller  ved  Vintersolhverv,  er  endnu 
tvivlsomt.  At  et  Minimum  indtraefFer  i  Juli,  da 

Atmosphoeren  i  den  nordlige  Kugle  er  slserkest  op- 
varmet  og  i  den  sydlige  meest  afkjölet,  og  fölge- 

lie:  en  Deel  at'  Luftmassen  er  overströmmet  fra  den 
förste  til  den  sidste,  er  let  förklarligt.  Maaskee 

indtraeder  Tilbageströmningen  til  den  nordlige  Halv- 
kugle  först  fuldstaendig  i  April,  og  denne  forögede 
Luftmasse  maa  da  i  Förening  med  den  staerkt 

tiltagende  Temperatur  foröge  Klasticitetstrykket, 
indtil  en  nye  Luftströmning  mod  Syd.igjen  tinder 
Sted  i  Juni  og  Juli,  bvorved  Trykket  formindskes. 

Med  Hensyn  paa  det  forskjellige  Antal  Dage 

i  hver  Maaned  har  jeg  beregnet  fölgende  Middel- 
stand  for  disse  14  Aar. 

Aar. Barometerstand. 

1838 335'"2ioo 
1839 35,  6011 
1840 35,  15T4 1841 34,  5334 1842 35,  4288 
1843 34,  6  7  62 1844 35,  3539 
1845 34,  T288 
1846 34,  9890 
1847 35,  5342 1848 34,  895T 1849 35,  2055 1850 34,  6784 

1837—51 35  2664 

1  Middel 
335,  onoo  i 
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Af  Diffeieiilserne  imellem  Middelvaei dien  og 

de  enkelte  Aargani^e  findes  den  sandsynlige  Usik- 

kerhed  af  en  enkelt  Aargang  ̂   =  +  0"'2248,  og  af 
Middel  af  de  14  Aar  A  =  ±  O'"o60i. 

For  a  t  reducere  denne  Barometerstand  til 

Havfladen,  har  jeg  anvendt  fölgende  Methode. 
Er  z  Barometerets  Höide  over  Havfladen,  (p  Ob- 

servalionsstedels  Brede,  r  J  oidens  Radiiis,  t  og  t' 
Temperaturen  i  Reaum.  Grader,  h  og  li  Barome- 
lerhöiden  paa  nederste  og  överste  Stalion,  Jog  h  — 

logA'  =  w,  Modulus  for  de  Briggiske  Logarithmer 
m  =  0,43429,  Og  saetles  for  K  or  t  heds  Skyld 

18337-,9  (1  +-^'^  =  P,  1  +0,002591  cos  2(p  =  Q, 
saa  er  efter  den  bekjendte  Laplaciske  Formel,  naar 

man  tager  Hensyn  paa  Plateauets  Tiltraskning, 

.      -  =  P0(«+y-)(l+y7). 

Og  naar  man  saetter  Ouadratet  af  den  lille  Brök 

—  ud  af  Betraotninsf, 

z(i-?£«^±l^)  =  PC»« 
alts a a 

log  ̂  =  log  P  +  log  o  +  log  «  -  log  (1  -  ?£3^1±ll^^ . 

Da   r  er  over  6  Millioner  Melres,  saa  er  — r 
en  saa  liden  Brök,  a  t  man  i  det  sidste  Led  kan 

saette  Q=l,  og  udtrykke  Logarithmen  ved  den 
bekjendte  Raekke,  af  hvilken  man  blot  tager  det 
förste  Led.    Man  har  da 

log^  =  logP  +  -  — +  log(3  +  logi^+-  — . 

1 
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Sitter   man   nu  \ooP  +  —  ——=A,  \o^Q  =  B, 

^7n£a__^^  og  beiegner  en  Tabelle  for  A,  for  Av- 

gurnentet  t-^t'  Fra  Grad  til  Grad,  (or  log  Q 
fra  ̂   =  0°  til  0  =  90^  og  for  C  med  Argunienlet 
log  P+ log  Ii  eller  Ai-logii,  saa  er 

log-  =  A  +  5  +  logi^-t-C,  (1) 
Ved  Hjaelp  af  disse  3  Tabeller  for  Yaerdierne 

af  .4,  5  og  C  kan  man,  naar  =  log/i— log/z'  er 
given,  med  Lelbed  beregne  ̂ z;  og  naar  z  og  den 

ene  af  Qviksöl  vhöiderne  h  eller  Ji  ere  giv  ne,  be- 
regne den  anden.  Gauss  bar  först  leveret  disse 

beqvemme  Tabeller,  men  bvori  der  ikke  er  taget 

Hensyn  til  Plateauets  Tiltr^ekning.  I  min  Lcere- 
bog  i  Mecbaniken,  2:den  Deel  S.  716 — 717  bar 
jeg  leveret  noget  udförligere  Tabeller,  bvori  denne 
Berio^ti^else  er  tao:et  i  Betra^tnini^. 

Men  da  i  vort  bervaerende  Tilfaelde  z  og  Ii 

ere  givne,  og  h  skal  söges,  og  altsaa  ogsaa  log  A 

—  log/i',  er  en  meget  liden  Störrelse,  saa  kan  h  ej 
med  Letbed  og  Nöjngtigbed  findes  af  disse  Ta- 

beller. Dette  kan  imidlertid  opnaaes  ved  en  fjerde 

Tabelle,  som  jeg  paa  det  anförte  Sted  bar  tilföjet. 

Er  /i  — /i'  =  ̂ ,  -^=7»  saa  er 

«  =  log = log  (1 + 1) = (1  - 1  + -L) 

]oa^i  =  \ocr7n—loS:q  —  —f—  —^l 
^  °  q\2  24qJ' 

da  q  er  et  stort  Tal.    Beregner  man  en  Tabel  for 

q\2  2iqJ 

saa  bar  man,  naar  Veerdien  af  logw  inds^ettes  i 
Formlen  (1), 

log  9  =  log  m  +  A  +  ̂  —  log  3  —  /), 
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da  C  kan  saeltas  ud  af  Betragtning,  saasom  den, 

saalaeiige  h  —  Ji  er  mindre  end  h\  altsaa  z  min- 
dre end  200  Metre  eller  650  Norske  Fod,  ikke 

udgjör  en  Enlied  af  det  5:te  Decimalsted.  Da  A 
indeholder  en  Factor,  som  er  angivet  i  Metre,  og 
z  i  naervaerende  Tilfcelde  er  angivet  i  Norske  Fod, 

(139,08  Franske  Linier),  saa  maa  hertil  endnii  loeg- 
ges  Logarithmen  af  Reductionsfactoren  til  Norske 

Fod,  som  er  0,50343.  Laegges  denne  lil  logm  =  9,63778, 
faaer  man 

log^  =  0,14121 +  A  +  ̂  — log  ̂-"/). 

Saettes  först  D  ud  af  Betraglning,  giver  Sum- 
men  af  de  4  försle  Led  en  tilnaermet  VcErdie  af 

log  ̂ ;  med  denne  söges  D  i  nedenstaaende  Tabel, 

hvorefler  man  linder  log^  =  log /i'  — log  5',  og  h  =  fi  +  '^. 

t+v A t+v A B D 

— lOo 4,23302 
+  80 

4,27264 

530 

—31 

2,55 
61 -  9 4,25413 

+  9 
4,27361 54 

—35 

2,54 

63 

—  8 4,25524 
+  10 

4,27477 
55 

-38 

2,53 

64 
—  7 4,25635 

+  11 
4,27583 

56 

—42 

2,52 
65 —  6 4,25T45 

+  12 
4,27689 57 

—46 

2,51 
67 

—  5 4,25856 
+  13 

4,27794 
58 

—49 

2,50 
69 —  4 4,25966 

+  14 
4,27899 59 

—53 

2,49 70 
—  3 4,26057 

+  15 
4,28004 60 

-56 

2,48 
72 —  2 4,26185 

+  16 
4,28199 

61 

—60 

2,47 

73 

—  1 4,26294 
+  17 

4,28213 62 

—63 

2,46 75 
0 4,26493 

+  18 
4,28318 

63 

-66 

2,4  5 
77 

+  1 4,26511 
+  19 

4,28421 64 

-69 

2,44 

79 

+  2 4,26620 
+20 

4,28525 65 

-72 

2,43 

81 

+  3 4,26728 
+21 

4,28629 66 

—75 

2,42 82 
+  4 4,26836 

+22 
4,28732 67 

—78 

2,41 

84 

+  5 4,26943 
+23 

4,28835 68 

—81 

2,40 

86 

+  6 4,27054 
+24 

4,28938 
69 

—84 

2,39 
88 

+  7 4,27157 
+25 

4,29040 70 

—86 

2,38 91 +  8 4,27264 
+26 

4,29142 71 

—89 

2,3  7 
92 

Ved  Hjaglp  af  denne  Tabelle  ere  de  maaned- 
lige  Mlddelbarometerhöjder,  som  ere  observerede  i 

det  magnetiske  Observatorium  i  1841—43  og  1846 
—  47  reducerede  til  den  11,04  Norske  Fod  lavere 
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liggeiide  Station,  hvor  de  sscdvanlige  Baroiueter- 
iagttagelser  ud föres. 

I  detle  Tilfelde  er  r  =  77'i7,  Ji  —  335"'o900,  den 

aarlige  Middeltemperatur  ^'  =  +4"03S,  o  =  59°54'7, 
og  for  t\t'  maa  man  scelte  2^'  =  +8'^0T6.  Altsaa filides 

X  =  4,27272  h'  =  335'"0900 
CullSlailt  =  0,14121  ^  =       O,  9997 

B  =  56 

4,41337 
336,  0897 

log^  =  1,88745 

log  9'  =  2,52592 D  =  64 

lo^q  =  2,52528 

log//'  =  2,52516 

log^  =  9,99988 

Fölgelig  er  den  midlere  Barometérstand  ved 

Havets  Overflade  i  Chrisfiania  —  336'"0897  ±  0"'o60l. 
Da  man  har  bemcerket,  at  Orkaner  saed van- 

lig ere  ledsagede  af  särdeles  lav  Barometérstand, 
og  det  er  af  Interesse  a  t  vide,  o  ver  hvor  stor 

Strcekning  af  Jordens  Ovetdade  saadanne  Bevce- 
gelser  i  Atmosphaeren  stroekke  sig,  og  oni  de  ere 
sam  tidige,  eller,  i  niodsat  Fald,  i  h  vilken  Retning 

Bevsegelsen  foregaaer,  sna  skal  jeg  til  Slutning  an- 
före  en  Fortegnelse  o  ver  de  höjeste  og  laveste  Ba- 
rometerstande  i  hver  Maaned  fra  April  1837  til 
Marts  1851.  1  nedenstaaende  Liste  anfores  for 

Koilheds  Skyld  alene  Overskuddet  o\er  300  Fi  an- 
ske  Linier.  Den  höjeste  og  laveste  Stånd  i  hvert 
Aar  er  bemaerket  med  en  Stjerne.  Den  störste 

Variation  i  hvert  Aar  er  anfört  i  G)himnen  'Aar' . 
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Aar. 
Maximum Minimum.  ! 

Dag. Time.  ! 
1 

Barom. Dag. Time. B  arom. 

1837 

00 

«i" 
<x> 
C5 

April  8 
Mai  27 
Juni  22 
Juli  1 
August  8 
Sept.  23 
October  13 
Novemb.  16 
Decemb.  4 

21 
21 21 
2 21 

21 
21 21 
21 

44"'996* 39,  221 
39,  775 
37,  481 
Q  0      c  fl  1 öv,  891 
43,  808 
41,  474 
41,  048 
43,  026 

30 1 
2 

30 
30 3 

26 
1 

18 

21 

2 
10 
2 

21 
10 21 

21 
21 

29"'oo6 

29,  564 
30,  615 
28,  3  49 
29,  379 
28,  006 
24,  805 

16,  410* 
24,  996 

1838 

o 

Januar  8 
Februar  2 
Marts  9 
April  24 
Mai  6 
Juni  29 
Juli  1 
August  13 
Sept.  30 
October  1 
Novemb.  18 
Decemb.  21 

10 21 
10 
2 

10 
21 
19 21 

21 
2 

10 
4 

48,  09* 
41,  03 
41,  47 
39,  15 
41,  17 
38,  40 
39,  7  8 
oO,  91 
42,  01 
42,  3  2 
38,  155 
44,  7  5 

26 9 17 
15 

31 
21 26 
29 
8 

17 
30 
30 

21 
4 
2 19 

2 
4 19 

4 
4 
4 

10 
10 

34,  14 
23,  4  0 
29,  33 
23,  66 
29,  21 
26,  3  4 
29,  16 
28,  88 
28,  90 
22,  51 

22,  01* 

26,  935 

1839 

Oi 

Januar  26 
Februar  21 
Marts  4 
April  2 
Mai  28 
Juni  17 
Juli  13 
August  3 
Sept.  19 
October  29 
Novemb.  30 
Decemb.  2 

4 
10 
21 
19 

21 10 
21 
2 

21 10 
2 

21 

42,  025 
40,  29 
43,  91 
44,  00 
40,  804 
37,  93 
36,  9  5 
öv,  4  1 
36,  49 

45,  03* 
41,  00 
44,  205 

7 

24 
22 13 

14 23 

30 

27 
1 
2 

25 

25 

19 
21 4 
4 

21 
4 
4 

19 
10 
10 

19 
2 

13,  19* 

29,  97 
27,  65 30,  826 
30,  46 
28,  66 
31,  545 
31,  29 
27,  2  6 
30,  696 
25,  61 
26,  2  2 

1840 

o" 

o 

Januar  1 
Februar  24 
Marts  24 
April  9 
Mai  2 
Junil  4 
Juli  14 
August  4   31 
Sept.  1 
October  4 
Novemb.  27 
Decemb.  12 

2 
21 
21 
21 19 21 

21 21 
21 
2 
7 

10 21 

41,  33 

46,  055* 
42,  20 
40,  39 
41,  70 
40,  29 
36,  7  5 
39,  OT 
39,  67 
39,  41 
41,  50 
41,  724 
45,  82 

24 7 
13 
1 

25 23 
18 
15 

16 24 

10 
30 

19 

21 2 
2 

10 
4 
2 
2 

19 
2 
2 

21 

19,  364* 
28,  5  T 26,  59 
30,  426 
23,  445 
28,  2  7 
29,  62 
28,  64 

26,  8  7 
29,  7  2 
26,  98 25,  83 
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Maximum. 
Aar. 

Dag. Time. Barom. Dag. Tiine. Barom. 

Januar 31 21 
48'"70* 

23 
19 

26' 

'26 

Februar 1 2 48  ns 14 19 

31, 

90 

26 
0 

31, 

10 

Marts 13 21 40,  12 
27 

4 

28, 

015 
April 27 

3q'  7 1  4 
o  i/,  (It 19 

30, 

305 ^5 25 
21 

42,  4  6 2 
10 

28, 

Juni 
17 

19 38   =11  fi 
12 

21 

28', 

12 

oT 
Juli 2 19 36,  G25 29 2 

25, 

995 QC O August 19 
21 39,  3  9 3 

21 

30, 

36 
Sept. 19 

/o    ^  . 43,  2  4 
29 

7 

27, 

704 October 29 43,  01 17 
19 

25, 

72 
24 10 

24, 

705 
Novemb. 3 

■il 
4d,  56 30 10 

23, 

114* 

Decemb. 30 
21 

40,  80 
13 1  A 10 

25, 

57 

1842 Januar 2 4 43  28 28 
2 

30, 

056 
Februar 5 12 4.0  9(1 

27, 

54 Marts 14 10 39  00 
19 

23, 

39 
26 4 

20, 

42* 

April 10 19 42    64  6 \ 2 

26, 

65 
»o 

Mai 11 21 

4l'  1 1 

21 26 084 w Juni 3 19 
37'  525, 26 4 

26^ 

095 Juli 15 19 37,'  18 20 
19  . 

30, 

68 
31 31 37,  464 28 19 

30, 

083 
August 

13 1  fl 19 39,  5  36 4 
19 

32, 

72 

Sept. 
28 

21 43,  7  7  4 9 

31, 

46 

October 9 19 40,  02  7 
19 10 

22 96 
Novemb. 3 21 42,  4  3 13 6 

25^ 

672 
Decemb. 9 10 42,  1 3 

25 
9 

22, 

13 

1843 Januar 19 19 40,  4  8 10 2 

19, 

73* 

2 

21, 

2  2 

Februar 7 10 41  .36 2 I  1 

23, 

45 
Marts 8 0 42  313 

'\  1 

0  X 

() 

28, 

61 
2o 20 43    5  0  3  * ^5 April 18 41,  14 0 4 64 

w 
Mai 1 0 40,  005 

■vO 

2 

27, 

38 

Ol* 

Juni 
13 

19 40,  08 
30 22 

28, 

97  1 
Oi Juli 8 19 38,  05 

22 

2 

28, 

35 

August 
14 19 39,  7  24 5 19 

28^ 

89 
Sept. 11 

21 
42,  036* 

27 2 

28'
 

7  5 

October 
18 

21 37,  99 12 4 

23, 

05 
IVovcmb. 12 19 41,  61 7 10 

25, 

97 
Decemb. 25 40,  50 14 

21 

25, 

7  3 
184  4 Januar 8 21 44,  596 

19 
2 

23, 

32* 

20 
2 

24, 

20 
Februar 13 10 39,  05 16 

19 

25, 

87  3 
Mans 30 

10 
41.  40 11 19 

25, 

45 

April 30 19 42.  14 27 4 

31, 

7  5 

Minimum. 
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Maximum. Minimum. 
Aar 

Daff. lime. ijarom. Dae:. lime. xJarom. 

1844 Mai 2 19 42"'725 
17 

4 30"'486 
Juni 6 2 36,  40 11 4 26  00 
Tull JUll 23 19 38,  32 

1 9 

4 29  34 
August 29 21 

39,'  53 1 2 30^  3  6 ^5 

21 
O Sept. 2 10 42,  106 16 

19 

27,  62 
30,  16 

October 27 21 42,'  2  9 3 
10 24^  19 

Novemb.  30 21 45,  4  5 10 2 28    87  5 
Decemb. 1 10 45    7  46 IS lo 2 33  818 

2o 
10 45  98* 

90 21 33,  58 
Januar Q O 21 41,  11 9Q /Cu 

21 

'>8  21 

Ä-O,    i  I 
Februar 4  O lö 21 41  724 /, 

21 
29,  51 

Marts 21 2 41  904 9« /CO 4 23  975 

April ID 19 41  386 Q 4 29^  07 
Mai 19 39'  214 

,*o 9 

<*• 

30'  53 

o Juni 1  Cl 10 19 38'  97 2 
29'  77 

Juli 5 21 39,  7  6 1  9 
1-c 

21 
31,  06 

o» August 27 21 39,  43 14 19 31,  13 
Sept. 5 

21 
39'  146 16 IQ 28  13 

October lo 10 
43'   5  8* 

90 10 25  67 
Novemb. o 6 10 41,  135 1  Q 

ly 
10 23,'  31 

Decemb. 1  9 10 39,'  7  45 ^0 10 

22,  8  3* 
1846 Januar Q O 4 42,  14 1 X 2 94.     A  0  A 

Februar n y 10 
39'  856 1 1 4 24  855 

Marts JU 2 39^  26 10 
19 

21'  83* April 
1  K 10 

/Cl 41  556 0 9 
Mai IQ 39'  95 97 

4. 

^1      1  7 
Juni 2 19 

39'  224 
9Pi 4 32,  314 

Juli 
21 39,  835 

1/ 
21 

29,  65 
August 4 21 38,  99 

20 
10 4  1 

Sept. 4 21 40,  56 19 2 0\J,    0  1 
October 28 21 

40'  92 10 
1 0 

19 28    67  6 
Novemb. 5 10 

43',  99* 

9fi 4 27,  92 
Decemb. 

29 
2 41,  96 91 19 

*>fi'    7  1 

lO-ll Januar 8 21 44  41 9Ä 
19 1^ J,   4  0 

Februar 23 10 41^  62 
IQ ly 

4 25  <t7 
Marts 2 18 

42,  34 01 
4 2Q  t^o 

April 15 19 38    5  7 / v. 0 9fi  ooy! 
Mai 31 16 41'  18 99 c 0 98      R  7  R /fcO,  5(0 

o" 

Juni 1 18 
41'  18 9y! 19 30,  556 

Juli 21 
23 37,  624 

98 ^0 4 30,  53 
August 15 

21 
41,  31  . 20 

19 

31,  174 
Sept. 27 19 

41,  19 17 

19 

23,  32 
October 26 10 

41,  93 

22 21 
26,  655 

Novemb. 3 

-  21 

41,  0» 
27 

19 

29,  49 Decemb. 25 
21 

44,  58* 

5 
10 

21,  6;!* 
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Maximum. 
A.ar. 

Dag. Time. Baroin. Dao;. Time. Barom. 

lo4o Januar 27 / 

■* 

fin 
40  .32 Q1 

ol 

in lU .cit  22 

Februar 17 1  n 41,  03 1  n 
lU 

4 91     1  o  i .cO,  184 

9^i ÄfO 
4 

9(i    n  1  * 
z\j,  y  1 

Marts 
27 yC  1 1  A  R 4U,    10  0 1 1 

1 1 
IQ 
ly 

97    Q  o 

April 
23 1 0 Oo,  3  0 4 1  Q ly 9fi  nr» ZK),  00 

Mai 4 1  Q /SO    ̂   s 4U,  4  0 1  ä lo 
4 11      n  s Ol ,  Oo ♦c 

Juni 15 
IQ j  y ^Q       1  A ov,   1  4 9Q 1  Q 1  y 

äO,    09  0 
Juli 10 21 40,  00 1 2 28,  285 
August 15 

21 
37,  14 22 

10 27,  366 
Sept. 16 4 

39,  81 
Q O 1  Q ly 

9Q    s  1  - 
/(fy,  o4o 

October 20 
91 Ä9      7  0 4^,  <  y 9/5 1  Q 1  y 95i    o  1  =1 

Novemb. 11 
1  n /5 1     o  1 4J ,  21 0 4 9  ?\  ro ,<;0,  7  3 

9ft ^o 90 

91     o  1* 
1 ,  y  3 Decemb. 19 ^  1 4Uj    1 2, 

K 0 1  Q 
ly 

91    j  J  J 
40,   43  4 

1  0/  O Januar 1 o z 40,  48 1  >! 
14 

4 9  >5     o  n -w4,  89 

1 9/? Zv 4 91     o  ft .<£  1,  3d 
Februar 

12 in 41,  lo 9n 1  n 
lU 

9fi       o  7 /^O,  8  7 
Marts 22 IQ 41 ,  It / 9 

9  1     oo  ̂ * 
April 29 91 '59    7  o 1 A 10 4 

98    Q  a 
*o,   3  8 

Mai 1 0 

-C 

41,  57 1  T 1  / in 
lU 

11        .T  S 01,  2  0 
Juni 3 91 7  S 

OO,   7  o 
0 y 4 

98     1  a  - 4o,  lOo 27 10. 

28,  7  0 o Juli 11 19 
41,  42 4 2 27,  13 

August 19 
91 
.i  1 0  / ,  yl 1 14 4 98    7  o •CO,  7  0 

Sept. 20 IQ 1  y 40,  Uo 1  1 11 1  Q 1  y 9Q    A  n 
<y,  0 Ll October 28 

91 

41,    <  o O 4 
97     -  o 
■c  i  ,  ;> 

Novemb.  20 41,  135 K i> 

•> 

24,  50 
Decemb. 

21 
4  /  ,    o  5  0 

97 
Zl IQ 1 

*>l  77 

Januar 8 1  n 44,  4y 9« /tfO 1  n lU /<£-t,    o  4 
Februar 24 9  1 4U,  58 /I U 

») 

18     1  o  * lo,  12 9  1 .v  1 4 91  nii 
Marts 29 

91 4',  39 
o 10 

1  y 
97     1 7 

April 26 
91 41,  3  C) 4 1  0 ly in  <^  1 

oU,  0  l Mai 31 
91 41,  2  3 1  9 o in  ooj 

OU,  2J4 

♦o 

Juni 1 91 41,  07;) 7 / 4 
9  8     ii  1-, /CO.  Oo 

Juli 22 91 QQ      -  a oV,  ;>8 O in lU in  1 

o" 

o August 12 19 37,  .)5 19 19 
23,  3(iö Sept. 16 21 

40,  80 
28 

17 
31.  02.^ October 

21 
o  n      «. » .>y,  fipo 1  ̂ 1  0 1  y 27.  0  0 

Novemb. 15 1  0 
1  y 

o;',  2  0 / 4 1  11 lU 99    u  1 
C O 

/^ 

*0.'    -  1 
25 4 

21,  07 Decemb. 1 10 i  2,  f>s 
16 

19 

19.  ̂ o^• 
I8;)l .lanuar 2;i 

2! r.>.  2.M 

30 
27.  ok:. F(Miruar 8 JO.  f,o 19 

26,  1.-. 

Marts 1 21 
{0.  j« 2  i,  0^ 

Minimum. 
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Heraf  sees  Barometrets  störste  Oscillation  i 

hver  Maaned;  i  Juni  er  den  knns  tre  Gange  ste- 
get til  12  Linier,  og  var  i  Gjennenisnit  10,ii  Li- 

nier;  i  Januar  har  den  deriinod  7  Gange  över- 
steget 20  Linier  og  var  i  Gjennemsnit  19,2  Linier. 

Den  höieste  Stånd  i  disse  14  Aar  indtraf 

1838  Januar  8  Kl.  10  =  348'"69 

1839  Januar  31    „  21  =  348,  70; 

den  laveste 

1839  Januar  7  Kl.  19  =  313,  79 

1837  JNovenib.  1    „  21  =  316,  4i; 

saaledes  har  den  störste  Variation  i  disse  14  Aar 

vaeret  34'"9l  eller  paa  een  Linie  naer  3  Franske Tömmer.  Da  Middelstanden  i  Observatoriet  er 

=  335,09,  saa  seej-  man,  at  den  höjeste  Stånd  lig- 
ger 13,61  Linier  o  ver,  den  laveste  21,3  Linier  un- 
der denne.  Aarsagen  hertil  er,  a  t  de  la  ve  Baro- 

meterstande  naer  27  Tömmer  eller  derunder  kun 

ere  korte  Stöd,  som  sjelden  ved  va  re  et  Par  Dögn; 
hvorimod  de  höje  naer  28  Tömmer  eller  derover 

ofte  vare  uafbrudt  et  Par  Uger  eller  mere.  Saa- 
Jedes  vandiede  i  Januar  1838  Barometret  i  30 

Dage  imellem  28"0'"  og  29"0"^7,  og  var  a  lene  den 
27:de  noset  o  ver  en  Linie  under  28".    I  Januar o 

1839  var  Stånden  under  27''  imellem  den  l:ste 
og  2:den  i  11  Ti  mer,  den  4:de  i  17  Ti  mer,  og  imel- 

lem 7:de  og  9:de  i  46  Timer,  altsaa  i  alt  i  3  Dögn 

og  2  Timer;  den  var  imellem  27''  og  28"  i  22 

Dögn,  og  over  28"  i  6  Dögn.  I  Februar  1841 
var  Stånden  den  Irsle  over  29  Tömmer;  fra  2:den 

til  12:te  02:  tVa  l9:de  til  25:de,  altsaa  i  18  Dö^n 

over  28";  og  de  öviige  9  Dögn  1  til  2  Linier 
under  28"  o.  s.  v. 
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C.    Re^a-  Sneemcen^de. 

Paa  Observatoriels  Platfond  i  en  Höjde  af 
J 00,86  Norske  Fod  er  aubragt  en  Regnmaaler,  en 
Kobberkasse,  der  o  ventil  er  forsjnet  med  en  Tiagt, 
hvis  Aabning  er  nöjagtig  en  jNorsk  Quadralfod. 

Efter  elhvert  Regnfald  opniaales  den  opsamlede 

Regn  i  Norske  Decimal-Kubik tömmer,  og  da  Ku- 
bikfoden  indeholder  1000  Decimal- K ubiktomnier, 

saa  findes  Regnböjden  h  i  Norske  Fod  ved  al  di- 
videre  Knbiktommernes  Antal  med  1000.  I  de 

förste  Aar  benyttedes  til  denne  Udmaaling  et  cy- 
lindrisk Mensurglas,  som  ved  Hjaslp  af  ̂   andets 

bekjendte  Vasgt  var  indeclt  i  Decimal-Kiibik töm- 
mer; men  senere  anvendes  et  cylindrisk  Metal- 

inaal  (en  Norsk  Halvpot),  som  bölder  nöjagtig  ̂  
Norsk  Kubikfud,  Og  mindre  Dele  af  denne  maales 
ved  en  i  samme  nedstukket  Scala,  bvis  IndtieHng 
angiver  enkelte  Kubiktonjnjer.  Da  den  Norske 
Fod  er  =  139,08  Franske  Linier  eller  313,34  Mil- 

limelre,  saa  kan  man,  ved  al  multiplicere  h  med 
et  af  disse  Tal  finde  Regnhöiden  udtrykt  i  Franske 

Linier  eller  i  Millimetre.  Fölgende  Tavle  inde- 
bolder  Regnnicengden  i  b  ver  af  Aarets  12  Maane- 
der  fra  1838  til  1850  incliisive  udtrykt  i  Norske 
Decimal-Kii  bi  k  tom  mer. 
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Re2:nniren£[cleii  i  Cbristiania  er  altsaa  mindst 

i  April,  ta^er  derpaa  regelmaessigt  lil  indtil  Au- 
gust, fla  Maximum  indtraeffer,  og  aftager  siden 

temmelig  regel m£essig  indtil  nogle  smaa  Ujevn- 
heder  indtrasfFe  imellem  December  og  Marts.  Ta- 

ger man  Summeii  af  Regnmaengden  i  de  4  Fjer- 
dinqaar,  bar  man 

I  =  229,53,  II  =  332,83,  III  =  722,40,  IV  =  429,24. 

I  det  3:die  Fjerdingaar  Juli  — 
saa  Nedslaget  mere  end  3  Gange  saa  stort,  som  i 

det  förste  Januar  —  Marts.  Multiplicerer  man  de 
ovenstaaende  Middelveerdier  af  Regnmceiigden  i  de 

forskjeJiige  Maaneder  med  0,13908,  saa  faaei*  man 
den  midlere  Regnböjde  i  b  ver  Maaned  udtrykt  i 
Franske  Linier.  Disse  indeboldes  i  nedenstaaentle 

Tabelle,  bvortil  jeg  end  nu  bar  föjet  Middeltempe- 
raturen  og  Middelbarometerböjden. 

jeramgaar  Juli — September  er  alt- 

Maaned. 

Januar  , 
Februar 
Marts  .  . 

April  . 
Mai  .  . 
Juni   .  , 
Juli  .  .  .  . 
August  .  . 
September 

i  October .  . 
November 
December 

Regnböide. Temperatur. Barometerstand. 

12,496 
7,63  4 

11,800 

—  4073 —  4,  39 
—  1,  2  2 335"'53 4,  24 

5,  30 
7,187 

16,745 
22,3  5  7 

+  3,00 
+  8,  20 
+  11,61 

6,  06 
6,  00 

4,  56 31,634 
40,423 
28,415 

+  12,  92 
+  12,31 
+  8,  93 

4,  IT 
4,  68 
5,  7  8 28,280 

19,822 
11,597 

+  4,  23 
+  0,  18 
—  3,09 4,  56 

4,  31 
6,  01 

Paa  medföl£;ende  Pl.  XXIII  foi^estiller  den  med 
1  mferkede  Curve  Middel-Regnböiden  for  b  ver 
Maaned  i  Cbristiania  i  Franske  Linier;  den  med 

3  maerkede  Curve  Middeltemperaturen.  Man  seer 
beraf,  at  Minimum  indtra^lier  i  Februar,  Maximum 
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i  August,  og  at  (ler  efler  livert  af  Jeviulögneiie, 

neinlig  i  April  og  October  iiidtraefFer  et  andel  Mi- 
nimum. Den  med  2  betegnede  Curve  foiestiller 

lill  Samnienligning  Regnhöideii  i  Wien  efter  Je- 
LiiNECRS  lagllagelser  der,  hvilken  er  bet3delig  rin- 

gare, og  ikke  saa  store  Forandringer  underkastet, 
som  i  Christiania,  der  er  ncermere  ved  Havet. 

Imidleitid  traefler  ogsaa  der  det  höieste  Maximum 
iiid  i  Slutningeii  af  Juli. 

Tager  man  Summen  af  Regnmoengden  i  alle 
12  Maaneder  for  hvert  af  de  12  Aar,  og  beregner 

deraf  Regnhöiden  i  Franske  Linier,  faaer  n)an  föl- 
gende  Resultat,  hvortil  jeg  endnu  bar  fojet  Aarets 
Middeltemperatur. 

Aar. Temperatur. Regnmsengde. Regnhöide. 

1839   
3«754 

1857,15 

258' 

'30 

1840   4,  015 
1856,20 

258, 
17 

1841  3,  755 
2120,46 

294, 

92 
1842  5,  36T 

1087,08 

151, 
19 

1843   4,  543 
1416,07 

196, 

95 
1844   

3,  309 
1696,46 

235, 

94 
1845   

3,  T42 
1979,39 

275, 
28 

1846   5,  256 
1853,00 

257, 
72 

1847   4,  146 
1359,30 

189, 

06 
1848   

3,  797 
2222,00 

309, 

04 
1849   3,  608 

1368,65 

190, 
35 

1850   3,  881 
1748,07 

243, 
12 

Middel  1 
1713,64 238,  34 

Altsaa  var  den  aarlige  ii)idlere  Regidiöide  i 
disse  12  Aar  =  1,71364  Norsk  Fod  eller  238,34 

Franske  Linier.  Den  störste  Regnböide  indtraf  i 

1848  =  309'"o4  med  Middeltemperaturen  3*^797, 
iigeledes  1841  =  294'"92  med  Middeltemperaturen 
3^755;  den  mindste  i  1842  =  151'"i9  med  Middel- 

temperaturen 5^367.  Tager  man  Middel  ta  I  let  af 
Regnhöiderne  h  i  de  1  Aar,  da  Middeltemperatu- 
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ren  t  var  under  4",  og  i  de  övrige  5  Aar,  da  t 
var  o  ver  4",  saa  har  man 

Aar. h t Aar. h t 

1839 
258"'30 

3^54 1840 
258"'i7 

4'^015 

1841 294,  92 3,755 1842 151,  19 
5,367 

1844 235,  94 3,267 1843 
196.  95 

4  fii.^ 1  )  J-tO 
1845 275,  28 3,742 

1846 257,  72 5,256 
1848 309,  04 3,797 1847 189,  06 

4,164 
1849 190,  35 3,608 Middel  210.  62 4,669 1850 243,  12 3,881 

Middel  258,  14 3,686 
258,  14 

3,686 
Forskjel 

47"'52 

0^983 

Heraf  synes  at  fremgaae,  a  t  et  koldere  Aar 

har  en  större  Regnmaengde  til  Fölge,  eller  om- 
vendt,  at  en  större  Regnmasngde  frembringer  et 
koldere  Aar,  og  at  en  Grads  Temperaturforskjel  i 

'  Aarets  Middel  värme  frembringer  en  Forskjel  at 
omtrent  48  Franske  Linier  i  Regnhöiden. 



Om  de  monoklinoedriska  kristallernas  mole- 

kulära  konstanter; 

AF 

AND.  JON.  ÅNGSTRÖM. 

(Härtill  Tab.  XXIV  och  XXV.) 

Inlemnad  d.  7  Mars  1851. 

K.  V.      Bandi  1850.  IL 
28 



j 



rLrfa renheten  synes  mer  och  mer  ådagalägga  gil- 
tigheten af  den  åsigt,  som  antager  ljudels  fenooie- 

ner  äfvensom  ljus,  värme  och  elektricitet  såsom 
blott  olika  modifikationer  af  materiens  molekulära 

krafter,  hvarföre  också,  för  dessa  krafters  närmare 

kännedom,  el  t  jemförande  studium  af  deras  olika 

och  egendomliga  yttringar  är  nödvändigt.  Ett 
särskilt  intresse  hafva  dessa  undersökningar,  då 

de  röra  kroppar  med  olika  elasticitet  i  olika  rikt- 
ningar, emedan  dessas  olika  elasticitets-förhållan- 

den  framträda  på  ett  eget  sätt  i  så  väl  ljudets 
som  ljusets  och  värmets  fenomener  och  sålunda 
antyda  i  deras  fortplantningssätt  så  väl  specifika 
olikheter  som  äfven  beröringspunkter,  hvilka  det 

troligen  varit  för  vetenskapen  omöjligt  att  på  an- 
nat sätt  uppspåra.  Detta  studium  bÖr  dessutom 

för  de  klinoedriska  kristallerne  blifva  så  mycket 

mera  fruktbärande,  som  hos  dessa  ett  nytt  bestäm- 

ningselement  framträder,  nemligen  den  olika  rikt- 
ningen af  de  frincipala  elasticitetsaxlarne. 

Svårigheten  emellertid  att  erhålla  kristaller, 

hörande  till  det  klinoedriska  kristallsystemet,  till- 
räckligt stora  och  i  öfrigt  passande  för  ändamålet 

har  gjort,  att  förf.  nästan  uteslutande  måst  inskränka 

sina  undersökningar  till  gipsen,  hvaraf,  hufvudsakli- 
gen  genom  HrÖfverdirektör  Wallmarks  godhetsfulla 
meddelande,  han  haft  att  disponera  en  tillräcklig 

qvantitet.  För  fällspat  har  förf.  blott  varit  i  till- 
fälle att  bestämma  läget  af  de  akustiska  axlarne; 
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då  likväl  de  optiska  och  thermiska  axlärnes  läge 
förut  är  bekant,  sä  gifver  denna  beslänining  äfven 
i  sitt  ofullständiga  skick  anledning  till  åtskilliga 

jemförelser. 
1. 

Gipsens  optiska  konstanter.  Den  melhod,  förf. 
till  den  ändan  begagnat,  är  i  huFvudsaken  lika 

Tued  den,  som  Prof".  Rudberg  använd  t  vid  under- 
sökningen af  arragoniten  och  topasen.  Föif,  lät 

nemligen  slipa  3;ne  piismer  så,  att  deras  kanter 

voro  respektive  parallela  med  gipsens  3:ne  elasti- 
citetsaxlar.  Så  har  det  prisma,  hvrlket  förf.  be- 

tecknat N:o  i,  till  bas  den  lätta  genomgången  och 

dess  kant  är  parallel  med  den  symmetriska  axeln. 

Prismat  N-.o  2  har  till  kant  den  linien,  som  half- 

verar  den  spetsiga  vinkeln  emellan  de  optiska  ax- 
larna, och  N:o  5  har  till  bas  elt  plan  draget  ge- 

nom samma  linie  vinkelrätt  mot  den  lätta  genom- 
gången. De  2:ne  prismerna  2  och  3  äro  dessutom 

så  slipade,  att  den  lätta  genomgången,  eller  det 
symmetiiska  plauet,  skär  deras  bijtningsvinklar 
midt  i  tu,  hvadan  vifl  minimum  al  deviation  strå- 

len måste  i  båda  följa  den  symmetriska  axeln. 
Vid  N:o  1  ligga  dessutom  de  plan,  som  bilda 
brytningsvin keln,  symmetriskt  på  båda  sidor  oui 
den  omnämnda  medellinien,  som,  enligt  Neumainn, 

antages  göra  14^  vinkel,  vid  17^:^  C,  med  den 
fibrösa  genomgången. 

En  vigtig  invändning  låter  sig  emellertid  gö- 
ra emot  sjellva  mel  bodens  användbarhet,  så  vidt 

den  röier  prismerna  2  och  3.  De  2:ne  af  de 
Fresnelska  elasi iciletsaxlarne,  hvilka  ligga  i  det 

sy ujuieti  iska  j)lanet  (den  lätta  genomgången),  haf- 
va,  enligt  JNorrembergs  nj^ptäckt,  elt  olika  lage  för 
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olika  färger,  och  delta  läge  änchar  sig  dessulojri, 

enligt  Neumanns  undersökningar,  rned  temperala- 
ren;  då  nu  prismerna  2  och  3  skola  hafva  sina 

kanter  parallela  med  dessa  axlar,  sa  ar  detta  tyd- 
ligen en  omöjlighet.  Man  kan  likväl  gifva  pris- 

merna en  sådan  form,  att  det  fel,  hvilket  härige- 
nom kan  uppkomma,  blir  heit  och  hållet  ouiärk- 

iigt;  clertill  är  blolt  nödigt,  att  det  symmetriska 

planet  skär  dessa  prismers  brjtningsvinklar  midt 

i  tu,  hvilket  också  är  händelsen  med  de  ifråga- 
varande prismerna.  Om  t.  ex.  prismats  kant  gör 

en  vinkel  af  2°  med'  en  af  de  båda  elasticitets- 
axlarne,  och  man  tänker  sig  en  stråle  röra  sig  i 

ett  plan  vinkeliätt  emot  kanten  al'  prismat,  så  de- 
lar den  sig  i  2:np,  af  hvilka  ingendera  har  en  full- 

komligt konstant  hastighet,  men  variationerna  för 

den  ena  skidle  för  gipsen  i  största  möjiiga  fall 
blott  uppgå  till 

0,000012 

af  värdet  på  brytningskoefficienlen  och  uppnå  sitt 

njaximum,  då  strålen  infaller  med  det  symmetri- 
ska planet;  är  den  åter  vinkelrät  deremot,  är  denna 

variation  =  0.  Gifver  man  således  prismat  en 
sårlan  form,  att  dess  kant  är  parallel  med  en  af 
elasticitetsaxlarne  i  det  symmetriska  planet,  och 
nämnde  plan  tillika  skär  brytningsvinkeln  i  tu,  så 
kunna  båda  dessa  förutsättningar  vara  felaktiga 

på  en  och  annan  grad,  utan  menlig  inveikan  på 
resultatets  iioggranhet. 

Den  gipskristalP),  hvaraf  prismerna  äro  tagna, 
var  af  särdeles  lös  beskaffenhet  och  till  följe  deraf 

högst  svår  att  arbeta;  de  speglande  ytorna  hafva 

^)  En  stor  tvilling-kristall;  föreningsytan  ulgjordes  af 
den  torra  genomgången,  parallel  med  kristallens  liuf- vudaxel. 
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derföre  icke  kunnat  erhålla  den  fidländning,  som 

varit  nödvändig  för  att  skarpt  observera  de  Fraiien- 
hoferska  linierna  i  ljusspektrum;  i  synnerhet  är 

detta  händelsen  med  N:o  1,  hvari  den  lätta  ge- 

nomgången åstadkommit  åiskillioa  sprickor,  i  syn- 
nerhet hinderliga  vid  användningen  aF  solljuset. 

Då  förf.  dessutom  icke  haft  till  sin  disposition  en 

rätt  passande  hjkal,  så  har  han  inskränkt  sina  ob- 
servationer till  bestämmandet  af  de  optiska  kon- 

stanterna för  det  gula  ljuset,  sådant  det  erhålles 
från  alkohol  och  salt,  och  hvars  brytningsförmåga 
kommei'  nära  den  med  D  betecknade  linien  i  sol- 

spektrum Observationssättet  var  i  korthet  föl- 
jande: hårkorset  i  fokus  på  en  tub,  eller  också  en 

i  dess  ställe  insatt  smal  öppning,  eklärerades  me- 
delst den  monochromatiska  spritlampan,  och  de 

utgående  parallela  strålarne  uppfångades  af  pris- 
mat, h vilket  var  placeradt  i  centern  på  en  iheo- 

dolit  med  excentiisk  tub,  primitivt  ärnnad  till 

magnetiska  observationer.  För  prismats  injustering 

under  minsta  deviations\ inkeln  var  apparaten  dess- 
utom försedd  med  en  inrättning,  hufvudsakligen 

bestående  i  en  skifva,  som  medelst  en  skruf  utan 

ända  var  rörlig  kring  en  vertikal  axel,  koncentrisk 

med  theodolitens.  Atläsningen,  medelst  2:ne  no- 

nier,  angaf  omedelbarligen  10". 
Efter  denna  antydning  af  sjelfva  observations- 

sättet låter  förf.,  till  ett  bättre  bedöm  mande  af 

resultaternas  mer  eller  mindre  tillförlitlighet,  följa 
de  observations  media,  han  vid  olika  tillfällen  er- 

2)  I  Edinb.  Transactions  Vol.  XVI  p.  378  liar  Swan 
infört  en  beslämnino^  af  brytnings-koefficienten  för 
del  gula  Ijtiset  hos  kalkspat  =  1,658375;  enligt 
RuDBEiiG  ar  för  D  n  =  1,65850. 
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hållit,  utgörande  hvart  och  ett  vanligen  medel- 
värdet af  3:ne   särskilta    inställningar,  hvarvid 

g  =  Brytningsvinkeln; 
A^,n^  =  Deviationsvinkeln  och  brylningskoelEci- 

enten  för  den  stråle,  hvars  hastighet  är 
konstant; 

A^,  =  Deviationsvinkeln  och  brytningskoeffi- 
cienten för  den  stråle,  hvars  hastighet  är 

variabel. 

Prismat  N:o  1. 

i  =  35^25'  0"+18\8 

l8"+17^8  - 
47"+18^2 
36''+21^o 

g  =  35°25^25"+18°,9 

A  =  19<'46'37"+18^5    A,  =  20«3'23"+18^5 
45'53"+20^o  2^+20^0 

46'  0"+l9^o  3'13"+19> 
4.5'44''+18^3  214"+ 18^3 

A,  =  i9n6'  :r+l8^9  a^^2ö^2^^1^ 
=  1,52974,  n„  =  1,52267;  +  l8^9  C. 

Prismat  N:o  2.  Dess  kant  gör  12^  vinkel  med 
den  fibrösa  genomgången 

g  =  44n0'37' +19^5 
4015"+18^3 
40'22"+l9^8 
40'10^'+18^8 
39^48''+ 18^3 

g  =  44W12"+l8^9 

A^  =  26°25'30"+2()°,6    A,  =  25«5610"+20«,6 
2y  8"4-l8^8  5541"+18^8 
24^58"+ 19°,7  55'30"+19°,7 

A,  =  26<^2512"+19V    A,  =  25°55'47"+19V 
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Häraf  erhålles 

=  1,52976         =  1,52059 

elier  om   prismats  brytningsvinkel  reduceras  till 

temp.    19^7-1^8   för   V  C,  —  och  värdet  på 

tillika  korrigeras  för  den  vinkel  af  circa  2^,  pris- 
mats kant  gör  med  elasticitetsaxeln: 

=  1,52975,       =  1,52057;  +  19 V  c. 

Prismat  N:o  3. 

e  =  46^4  r  20"+ 16^9 
47"+18«,7 17''+18^7 

£  =  46H1'28"+18V 

A,  =  27«24'50'V18^25       =  27^56'10"+18'',25 
47"+l8«,3  11"+ 18^3 
59"+18«,5  13"+18^5 

A,  =  27^24'52"+18^3        =  27°56'1 1"+18^3 

nj  =  1,52055,        =  1,52970;  +  18^2  c. 

Då  det  plan,  som  skär  prismats  brytnings- 

vinkel midt  i  tu,  gör  en  vinkel  af  40'  med  det 
symmetriska  planet,  bör  till  följe  deraf  undergå 

en  liten  korrektion;  förändringen  i  vågplanets  ha- 
stighet är  visserligen  omärklig,  men  sjelfva  strålen 

gör  med  vågplanets  normal  en  vinkel  q,  hvars 
tangent  enligt  theorien  är  i  detta  fall 

tan  g  q  —  0,001388  sin  T' 10'  cos  29^  =  tang  5", 
hvaraf  man  får  det  korrigerade  värdet 

1\  =  1,52975. 

•Sammanställas  föregående  värden,  får  man,  om 
77,  ̂ ,  v  beteckna  värdet  på  elasticiteten  för  det 
gula  ljuset  i  ordning  efter  storleken 
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Prismat. 
1 

n 
1 1 

V 
Temp. 

N:o  1  1,52267 1,52974 

18'^9 
N:o  2  1,5205T 1,52975 

19,  T 

N:o  3  ....... 1,52055 1,52975 
18,2 

Af  likheten  för  de  3:ne  värdena  på  — ,  h var- 

vid den  infallande  strålen  för  N:o  1  gör  90^  vin- 
kel med  den  för  Nrris  2  och  3,  följer,  att  så  länge 

en  stråles  polarisationsplan  är  oförändradt,  är  dess 
hastighet  densamma;  denna  lag,  h vilken  Rudberg 

först,  på  experinientel  väg,  bevisade  ̂ älla  för  kri- 
staller med  rätvinkliga  elasticitetsaxiar,  gäller  så- 

ledes äfven  för  de  monokliuoedriska.  I  anseende 

till  den  vigt,  densamma  eger  för  theorien,  hade 
förf.  önskat  att  äfven  kunna  verifiera  densamma 

för  det  symmetriska  planet;  delta  har  likväl  blolt 
ofullkomligt  kunnat  åstadkommas.  Prismat  N:o  1 

hade  visserligen  äfven  ett  3:dje  plan,  slipadt  nära 
vinkelrätt  mot  opt,  axlarnes  medellinie,  men  dels 

gjorde  det  vid  undersökning  en  vinkel  af  blott  88® 
raed.  det  symmetriska  planet,  dels  var  också  sjelfva 
ytan  ofullkomlig  och  litet  bugtig,  hvilket  visade 

sig  deraf,  att  vid  bestämmandet  af  bi  ytningsvin- 
keln  måste  tuben  utdragas,  vid  clevia honsbestäm- 

melserna åter  inskjutas.  Förf.  anser  således  öfver- 
flödigt  att  i  detalj  upptaga  dessa  mätningar j  för 

gåfvo  båda  vinklarne 

=  1,5223,        =  1,5222; 
båda  värdena  således  för  små. 

Antager  man  såsom  definitivt  resultat  af  det 

föregående  följande  värden: 
111 

1,52056  1,52267  1,52975  vid   +  19^0  C. 
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erhålles  vinkeln  emellan  de  opt.  axlarna  för  det 

gula  ljuset  =  2ct  utur 

Il  vara f 

2ct  =  57^30'50''  vid  +  19^0  C. 

Enligt  Neumanns  bestämning  är  vinkeln  emellan 
de  optiska  axlarne 

6r24'  vid  9«,38  C.  och  57«37'  vid  20^,25  C, 
b vadan 

2^  =  58^3'  vid  +  l9^o  C. 

Skillnaden  32',i,  motsvarande  1^5  i  tempera- 
tur, är  lätt  förklarlig,  dels  deraf  att  den  Neumann- 

ska  mätningen  sannolikt  refeierar  sig  till  det  röda 

ljuset,  för  b  vilket  måste  vara  större,  dels  också 
af  sannobka    fel    i    värdet  på  tt  och  /uL.    Ett  fel 

=  0,00001  i  värdet  på  —  förorsakar  nemligen  ett  fel 

i  värdet  på  2ci  lika  nied  8'48". 
För  att  gifva  ett  åtminstone  relativt  värde 

på  de  förändringar  brytningskoefficienterna  undergå 

vid  temperaturföräudring,  bestämde  förf.  divia- 
tionsvinklarne  för  prismerna  1  ocb  3  vid  2:ne 

olika  temperaturer,  skilda  på  circa  10%  deraf  er- 
bölls  sedan  genom  beräkning,  att  om  temperaturen 

sjunker  10°  C,  sa 
ökas  skillnaden  emellan  största  ocb  minsta 

värdet  på  n  med   0,000113, 
minskas  skillnaden  emellan  största  och  mel- 

lersta värdet  på  n  med   0,000300, 
d:o  d:o  mellersta  ocb  minsta  värdet  på  n  med  0,0004i3. 

PoGG.  Ami.,  liaiid.  35,  p.  81. 
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Då  tempeiaturen  ökas,  undergår  således  den 

slråle,  hvars  hastighet  är  störst,  (^•— ̂>  minsta  för- 
ändringen, dernäst  kommer  den,  hvars  hastighet 

är  rninst,  (^^^j   och   mest  växer  hastigheten  hos 
den  mellersta  strålen;  detta  öfverensstämmer  full- 

komligt med  rörelsen  hos  de  optiska  axlar  ne,  h  vil- 
kas medel linie  dessutom  mer  och  mer  och  med 

stigande  hastighet  aflägsnar  sig  ifrån  den  fibrösa 

genomgången.    Enligt  Neumann  2',02  för  1^  C. 

För  att  äfven  gifva  ett  approximativt  värde 

på  dispersion,  har  förf.  användt  följande  förfarande: 

I  tubens  fokus  insattes  en  lamell  af  en  2- 

axlig  kristall  så  att  dess  principalsektion  gjorde 

45^  vinkel  med  infallsplanet,  och  framför  okularet 
fastades  tillika  en  turmalin,  hvars  axel  var  pa- 
rallel  med  eller  vinkelrät  emot  infallsplanet.  De 

bada  spektra  syntes  nu  genomdragna  af  en  mängd 
svarta  streck,  hvilkas  afstånd  från  h varandi a  gåfvo 
ett  relativt  värde  på  kristallens  dispersion. 

Den  största  olägenhet,  denna  method  är  un- 
derkastad, är  den,  att  strecken  ändra  läge  med  la- 

mellens temperatur;  men  den  eger  en  fördel  fram- 
för användandet  af  de  Frauenhoferska  linierna  att 

alltid  vara  tillgänglig,  och  att  färgspektrum  genom 
interferensstrecken  delas  symmetriskt  i  nästan  lika 

stora  delar.  Man  kunde  äfven,  om  man  ville,  gifva 

lamellen  en  sådan  tjocklek,  att  t.  ex.  2:ne  af  strec- 
ken sammanföllo  med  2  af  de  Frauenhoferska  li- 

nierna, h varigenom  båda  methodernes  resul täter 

blefvo  mera  jemförliga  med  hvarandra. 

I  det  ifrågavarande  fallet  uppmättes  afstån- 
det  emellan   5  af  strecken,   af  h vilka  det  första 
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intog  midten  af  det  röda  ljuset,  och  det  sista  bör- 
jan af  det  violetta;  de  yttersta  gåfvo 
1  1 

log  A  —  =  0,001791,    los:  A  —  =  0,001829, °  71  ^  /Ll 

loo^  A  —  =  0,001912 

hvarvid  A  betyder  difFerencen 

Dispersion  hos  gipsen  växer  således  med  bryt- 
ningskoeflicienten,  h vårföre  äfven  a  måste  vara 
störi  e  för  det  röda  ljuset  än  för  det  violetta.  Detta 

står  likväl  i  strid  med  Neu:vian^"S  uppgift,  att  den 
ena  af  de  optiska  axlarne  hos  gipsen  har  central- 

fläcken färgad  såsom  hos  arragoniten  under  det 
att  den  andras  är  otydligt  fäigad.  Den  sistnämnda 

omständigheten  kommer  sannolikt  af  elasticitets- 
axlarnes  splittrini^,  hvarigenom  den  optiska  axeln 
på  ena  sidan  blir  nära  identisk  för  olika  färger. 
Ett  direkt  bestämmande  af  storleken  af  denna 

splittring  har  icke  lyckats  förf.,  men  till  följe  af 

det  nyss  anförda,  tillsammans  med  några  egna  ob- 
servationer, anser  sig  förf.  åtminstone  kunna  be- 

stämma riktningen.  Tänker  man  sig  nemligen  ett 

prisma  slipadt  så,  att  2:ne  af  dess  brytningsvink- 
lar ligga  symmetriskt  på  h vardera  sidan  om  op- 

tiska axlarnes  medellinie,  så  måste,  då  den  brutna 

strålen  har  i  båda  fallen  samma  lutning  till  me- 
dellinien,  dispersion  för  den  extraorJinäia  strålen 
äfven   bli   densamma.    Är   åter  medellinien  sjelf 

Uppgifterna  om  gipsen  aro  i  allmänhet  föga  öfver- 
ensstämmande.  Så  iippgilVes  den  i  Hebschels  Optik, 
franska  beai  betningen,  att  vara  positiv,  af  Baum- 
GARTiNER  i  lians  jNaturielire  äfvensom  i  Radfckes  Op- 

tik att  vara  negatiCy  och  på  grund  af  sistnämnde 
aucloriteter  liar  äfven  förf.,  chiuii  falskt,  antagit  att 
den  vore  negaliv. 
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olik  för  olika  färger,  så  måste  deraf  följa,  att  det 
ena  spektrum  blir  dilateradl,  och  det  andra  i  samma 
mån  sammandraget.  Detta  är  just  händelsen  med 

prismat  N:o  1,  der  de  båda  större  brytningsvink- 
larne  hafva  i  det  närmaste  det  uppgifna  läget. 

Medellinien  fö?'  det  röda  ljuset  ligger  sålunda 
närmare  den  fihrösa  genomgången  än  den  för  det 
violetta. 

De  anförda  fenomenerna  låta  nöjaktigt  för- 
klara sig,  om  man  antager  att  etherns  rörelse  i 

monoklinoedriska  kristaller  refererar  sig  icke  till 

ett  rätvinkligt  koordinat-sj^stern,  utan  till  konjugat- 
axlar.  Förf.  har  i  en  föregående  afhandling,  in- 

förd i  Vetenskaps-Societetens  i  Upsala  Handlingar, 
sökt  visa,  att  ljusets  hastighet  i  detta  fall  låter  re- 

presentera sig  genom  en  formel,  fullkomligt  analog 
med  den  Fresnelska  med  blott  den  skillnaden,  att 

de  Fresnelska  elasticitetsaxlarne  icke  bli  fixa,  utan 

variera  för  olika  färger  och  olika  temperatur.  Svå- 
righeten är  blott  att  bestämma  de  sned  vinkliga 

axlarne.  För  gipsen  skulle  man  kunna  antaga  de 

båda  genomgångarne  jemte  den  symmetriska  axeln 

för  konjngataxlar,  h varvid  den  fibiösa  genomgån- 
gen blefve  den  största  elasticitetsaxeln  och  den 

symmetriska  den  minsta.  Öfvergår  man  sedan  till 
rätvinklig;»  axlar,  polarisationsaxlar,  så  niåsle  den 
större  axt  In  för  det  violetta  ljuset  ligga  närmare  den 

fibrösa  genomgången  än  för  det  röda  ljuset,  eme- 
dan skillnaden  i  elasticiteLen  är  större.  Som  den 

spetsiga  vinkeln  emellan  genomgångarne  växer  med 

temperalu!  en,  så  följer  äfven  deraf:  l:o  att  polari- 
sationsaxlarne  afiägsna  sig  från  den  större  konju- 
gataxeln,  och  att  2:o  den  af  polarisationsaxlarne, 
som  motsvarar  den  minsla  elasticitetsaxeln,  tillviixer 

strirkare.  Slutligen  måste  älven  medelhastigheten, 

som    motsvarar  en  stråle,  polariserad  i  det  sym- 
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metriska  planet,  tillväxa  starkast.  Alltsammans 

fullkomligt  enligt  erfarenheten.  Denna  öfvereiis- 
stämmelse  är  likväl  mera  ungefärlig,  sä  länge  den 
icke  blifvit  underkastad  kontrollen  af  en  sträns: 

beräkning,  men  dertill  har  förf.  icke  alla  erfor- 
derliga data. 

II. 

Klangfigurer  hos  gipsen.  I  anseenfie  till  on-söj- 
ligheten  att  af  gipsen  åstadkomma  skifvor,  paral- 
lela  med  den  symmetriska  axeln,  for  dess  lätthet 

att  klyfva  sig,  har  förf.  måst  inskränka  sina  un- 
dersökningar till  sådane,  hvilka  erhållas  medelst 

klyfning;  observationerna  gälla  således  blott  ela- 
stici tetsfördelningen  i  sjelfva  symmetriplanet,  men 
detta  är  också  b  vad  i  theoretiskt  hänseende  är  af 
största  intresset  att  känna. 

Den  method,  som  blifvit  använd  för  att  be- 

stämma kurvernas  form,  är  i  korthet  följande.  Se- 
dan förf.  pä  vanligt  sätt  framkallat  den  akustiska 

figuren  på  den  cirkelrunda  lamellens  yta,  afteck- 
nades  den  med  en  fin  nål  så  noga  som  möjligt, 
hvilket  i  anseende  till  gipsens  ringa  hårdhet  lätt 

låter  sig  göra;  sedan  uppdrogos  koncentriska  cirk- 
lar på  sjelfva  ytan,  och  afstånden  uppmättes  emel- 
lan dessa  cirklars  intersektioner  med  den  afteck- 

nade  klangfiguren.  På  detta  sätt  erhölls  dubbla 
värdet  på  en  punkts  af  kurvan  koordinater,  och 
slutligen  genom  beräkning  sjelfva  konstanterna  för 
kurvan.  H varje  observation  är  i  allmäidiet  mediet 

af  3—5  särskilta  mätningar,  säkra  på  millimeter. 
Gij)sens  klangfigurer  sönderfalla  naturligen  i 

2:ne  hufvudklasser,  allt  som  kanten  eller  midten  af 

skifvan  anstrykes.  Till  h vardera  af  dessa  hufvud- 
klasser höra  åter  klan^ficrurer  af  särskilta  ordnin- 



439 

gar,  beroende  af  de  punkter  på  skifvan,  h vilka 
under  experimentet  fixeras. 

a)  Första  klassen.  Det  enklaste  slaget  af 

hithörande  klangfigurer  utgöres  af  2:ne  hyperbel- 
systemer.  De  hafva  först  blifvit  angifna  af  Sa- 
VART,  hvilken  i  sin  intressanta  afhandling  om  klang- 

figurer hos  kristalliserade  kroppar  äfven,  ehuru 
blott  i  föregående,  sysselsätter  sig  med  gipsens; 
hans  bestämning  af  de  båda  hyperblarnes  läge  är 

emellertid  oriktigt  ̂ ).  Han  anser  nemligen  de  båda 
genomgångarne,  den  torra  och  fihrösa,  vara  asym- 

ptoter till  ena  hyperbelsystemet,  och  fihrösa  genom- 
gången dessutom  hufvudaxel  till  det  andra.  Att 

detta  icke  är  händelsen,  visar  redan  Tab.  XXIV 

fig,  1,  hvilken  återgifver  de  båda  kurvernas  läge 
relativt  till  linierna  ff  och  nn\  hvilka  föreställa, 

den  förra  den  torra  och  den  sed  na  re  den  fihrösa 

genomgångens  intersektion  med  skifvans  yta  eller 
den  lätta  genomgången. 

Låt  hyperbelns  eqvation  vara 

och  den  vinkel  hyperblarnes  reela  axel  (a)  gör 
med  den  fihrösa  genomgången  betecknas  med  c&, 
vinkeln  emellan  de  båda  hyperblarnes  axlar  A, 
skifvans  diameter  D  och  tjocklek  A,  sä  erhölls  för 

en  skifva  N:o  1  hvarest  Z>=:49"""  A  ==  l^^^^ss 
b 

a         b  —  K  Ä 

Hyp.   (I)     8,67     12,244     1,412  ̂ 25'}.^,., 

»    (II)     9,06     13,91      1,535  60«29'P^'^ 
Läget  af  hyp.  (1)  gjorde  det  ganska  sannolikt, 

att  de  båda   genomgångarne   vore  denna  kurvas 

»)  Ann.  de   Ghemie  et  de  Ph.  Ser.   2.  T.  XL.  p.  1 och  113. 
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konjugataxlar.  Insältes,  för  att  pröfva  detta^  a  =  8,67, 

6=12,244,  /3  =  66n4'  i  formeln 

tang  .  =  - ±  ±  y{a^^hJV.no^^^M^ 

erhålles 

Ä  =  15*^45'. 

Skillnaden  1^"  är  likväl  större  än  att  den  kan 
tillräknas  möjliga  observationsfel,  h vårföre  också 

denna  supposition  ej  kan  anses  bekräflad.  En 

annan  skifva  hvarest  /)  =  47"''",5,  A  =  l'"'",i2  gaf 
äfven  för  systemet  (I) 

h 
a  o  —  a a 

8,55,    12,18,    1,424,  14'>34'; 
således  lika  med  föregående. 

Vid  nyss  anförda  försök  var  gipsskifvan  så- 
som vanligt  fästad  i  centern,  men  som  vid  detta 

befästningssätt  äfven  klangfigiirer  af  andra  ordnin- 
gen lätt  vilja  uppkomma,  och  vid  tunnare  skifvor 

dessa  ensamt,  så  har  vid  de  två  följande  observatio- 
nerna skifvan  blifvit  fästad  vid  en  af  intersektions- 

punkterna  emellan  den  reela  axeln  och  den  ifiå- 
gavarande  hyperbeln;  derigenom  blef  nodliniernas 
läge  något  föränd  rad  t,  men  tonerna  i  ena  re,  så  att 

man  med  Iramgang  äfven  kunde  bestämma  oscil- 
lationernas  antal,  som  förf  i  det  följande  vill  kalla  N. 

Till  dessa  bestämmelser  beiiagnades  Marloyes  So- 

nometre  diffeventicl ,  jemford  med  Marloyes  släm- 
galFel,  Il  vilken  gifver  512  oscillationer  i  sek.  vid 

+  15'^  C.  Herr  Öf\ erdii oklör  AVaij-"\iark,  till  hvars 
vackra  inslrumeutsamling  de  nyssnämnda  instru- 
menterna  höra,  har  äfven  haft  den  godheten  att 

vara  behjelplig  vid  de  akustiska  komparationerna. 
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7  j U Zi d b 
b 
d 

: 
N a A 

2 54,52 2,28 9,527 13,855 1,455 
7805 

12020' 
47026' 

3 0,9  7 9,651 14,290 
1,481 

3351 

12027' 
46038' 

4 54,80 2,055 9,550 14,162 1,483 6919 

12023' 46058' 

5 51,45 1,50 8,72 12,183 1,397 
12^30' 

6 1,14 9,04 13,373 
1,479 

4343 

13039' 4504I' 
2 
3 
4 
5 
6 

54,52 
54,52 
54,80 
51,45 
51,45 

2,28 
0,97 
2,055 
1,50 
1,14 

10,235 
9,940 

10,08 
9,572 
9,302 

16,520 
15,402 
16,260 
15,242 
14,388 

1,613 
1,550 
1,613 
1,592 
1,547 

6773 
2876 
6081 

3787 
59046' 

5905' 
50^21' 

59020' 
Beräknas  under  förutsättning,  att  oscillatio- 

nernas  antal  förhålla  sig  såsom  lamellens  tjocklek 

och  inverse  såsom  qvadralerna  på  skifvornas  ra- 
dier, värdet  på  utur  de  gifna  värdena  för  N:o 

2,  erhåller  för 

^    .  /Hjp.   I:  A^  =  3322,  ̂   =  +  29, 
^^•"^         »     II:  N=  2882,  ̂   =  -  6, 

N-o  4  ̂̂ yP-    I-  N=  6960,  ̂   =  -41, 
^^•"^  ̂   {   »     II:  iV=  6050,  ̂   =  +  31, 
.     .  fHyp.   I:  A^=  4383,   ̂   =  -40, 

^^•"^  ̂   )    »     II:  yv=  3803,  ̂   =  -16. 

Som  värdet  på  A  icke  är  fullt  säkert  på  O^^^^jOi, 
och  de  gjorda  förutsättningarne  möjligen  blott  ap- 

proximativt riktiga,  då  elasticitelsförändringen  vin- 
kelrätt mot  skifvornas  yta  icke  blifvit  tagen  i  be- 

räkning, så  är  skillnaden  ^  emellan  de  observerade 
och  beräknade  värdena  på  N  så  liten,  man  med 
skäl   kan   önska  den  under  dessa  omständigheter. 

Hyperblarnes  läge  är,  att  slnta  af  de  anförda 
observationerna,   i   det  närmaste  konstant  men 

•}  För  att  se  om  nodlinierna  ändra  läge  med  tempera- 
turen,   upphettades  en   gipsskifva   till  dess  den  blef 

K,  r.  A.  HandL  1850,  IL 
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icke  så  deras  axelförhållanden,  h vilka  närma  sig 
mer  och  mer  hvarandra^  i  samma  mån  skifvorna 

hli  tunnare;  föröfris^t  äro  nodlinierna  till  sitt  läo^e 

icke  i  något  kändt  förhållande  till  gipsens  kristal- 
lisa tionsplaner.  Så  borde  för  att  de  båda  genom- 

gångarne, hvilka  enligt  iSeu^iann  göra  en  vinkel  af 

66^l3'  med  h varandra,  måtte  vara  konjugat-axlar 
till  Hyp.  I  och  asymptoter  till  Hvp.  II,  ct  i  förra 
fallet  vara  15° — 16°  och  i  det  sednare  56°53'  el- 

ler lika  med  halfva  den  trubbiga  vinkel,  som  de 

båda  genomgångarne  göra  med  hvarandia.  Kri- 
stallplanet /,  se  Pl.  XXIV  ficj.  I,  som  gör  6V,o 

med  den  fibrösa  genomgången,  skiljer  sig  emellertid 

blott  med  T — 2°  frän  Hyp.  (I)  hufvudaxel,  men 
synes  icke  kunna  anses  med  den  sammanfallande. 

Fästes  skit  van  i  medelpunkten,  och  den  an- 
strykes  på  passande  punkter,  uppkomma  lält,  då 
skifvan  är  något  tunnare  —  j\:ris  2  och  4. äro  redan 

för  tjocka  —  kiangfigurer  af  en  högre  ordning.  De 
äro  kurver  af  3:dje  graden  och  bestå  h vardera, 

motsvarande  de  båda  hyperbelsystemerna  (I)  och 

(II),  af  2:ne  hyperbelartade  brancher  med  en  hy- 
perbola  anguinea  i  centern.  Deras  allmänna  eqva- 
tion  är  följande 

y^x + ax^y +cy=dx^+ ex. 

Jag  har  sökt  bestämma  de  i  föregående  for- 
mel ingående  konstanter  för  skifv>an  jN:o  3  och 

sålunda  erhållit,  uttryckt  i  millimeter,  för  det  ena 

systemet  motsvarande  Hyp.  (I): 

(1)  y'a?  -  \,2ixHj  +  56,89?/  =  2,22  -  206, 9x , 
i3  =  59°|,  A^=7356; 

helt  hvit  och  fick  sedan  afkylas.  ISodlinien  (II)  hade 
dervid  bibeliållit  sig  oförändrad,  men  systecnet  (I)  hade 
vridit  sis;  så  att  dess  imaginära  axel  aflägsnat  sig  ifrån  ff. 



443 

och  för  det  andra,  motsvarande  Hyp.  (Il): 

(2)  .  .    i/=^a7-l,52ir't/  + 81,28^=1,90?'- 154,3007, 

/3=39«,  N=6891; 

cla  /3  betecknar  den  vinkel,  som  ly-axeln,  hvilken 
tillika  är  asymptot  till  hyperbola  anguinea,  gör 

med  iibrösa  genomgången,  och  iV,  såsom  föint,  be- 
tyder osci  nationernas  antal.    Se  Pl.  XXIV  fig.  2. 

En  anmärkningsvärd  omständiohet,  och  som 

straxt  faller  i  ögonen  —  sePl.  XXIV  fig.  3  —  är  den, 
att  de  båda  systemerna  hafva  till  de  föreoåendeaf 
l:sta  ordningen  ett  föränd radt  läge.  Medelliiiien  till 

den  vinkel, de  båda  byperblarnes  y-axlar  (  =  6t/a?)göra 

med  h varandra,  gör  enligt  föregående  tabell  53^58' 
eller  för  skifvan  N:o  3  54^18'  med  den  fihrösa^Q- 
nomgången;  medellinien  åter  till  kurverna  (1)  och 

(2)  gör  49^1  med  samma  yta;  det  sednare  syste- 
met har  således  vridit  sig  hela  5°,  ehuru  i  mot- 
satt led  mot  den,  hvari  de  optiska  axlarne  röra 

sig  vid  upphettning.  Huruvida  denna  omständig- 
het är  af  analog  natur  med  den  splittring  af  de 

optiska  elasticitets-axlarne,  som  förefinnes  hos  gip- 
sen, kan  blott  en  analytisk  behandling  af  dessa 

fenomen  afgöra;  säkert  ar  emellertid,  att  axlarne 
till  de  olika  slagen  af  klangfigurer  icke  sammanfalla, 
hvilket  vi  skola  finna  ytterligare  bekräftadt,  då  fråga 
blir  om  klangfigurer,  hörande  till  andra  klassen. 

Det  antal  oscillalioner,  som  motsvarar  nodli- 

nierna  (1)  och  (2),  synes  äfven  stå  i  enkelt  för- 
hållande till  de  motsvarande  byperblarnes  oscil- 

lationstal,  man  får  nemligen 

N 
—  2,1954  =  V  i  det  närmaste, 

och  ̂  

1^  =  2,3957  =  V  circa. 
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För  tunna  skifvor  liafva  de  båda  nodlinierna 

af  andra  ordningen  en  märkvärdig  rörlighet,  be- 
roende af  den  fixa  punktens  läge.  Pl.  XXV  fig.  6 

framställer  deraf  l^me  former,  motsvarande  de  båda 

systemerna  (1)  och  (2)^).  Alla  dessa  kurver  synas 
emellertid  representerade  genom  eqvalionen 

hvarvid  h  och  e  äfven  kunna  bli  =  o. 

De  nyss  anförda  nodlinierna  reipresentera  sålunda 
en  hel  klass  af  3dje  gradens  kurver,  och  är  denna 
omständighet  så  mycket  märkvärdigare  som,  förf. 

vetlerligt,  dessa  kurver  icke  förut  förekommit  in- 
om fysikens  område. 
6)  Andra  klassen.  Föres  stråken  genom  ett 

hål  i  skifvans  midt,  och  densamma  fästes  på  en 

punkt  af  den  uppkommande  nudliiiien  —  i  ändan  af 
den  större  axeln  —  erhåller  man  en  sluten  kurva 

af  elliptisk  form  och  sannolikt  den,  som  genereras 

af  perpendiklarnes  ändpunkter,  då  mot  tangenterna 
till  en  ellips  nedfällas  vinkelräta  linier.  Uppritar 
man  nemligen  på  de  gifna  axlarne  en  ellips  och 

jemför  den  med  den  på  skifvan  tecknade  nodli-- 
nien,  så  visa  sig  i  octanterna  afvikelser  emellan 
båda  kurverna,  så  att  nodlinien  ligger  utom  ellipsen. 

Den  supponerade  kurvan  erhålles  äfven,  som 
bekant  är,  genom  en  principalsektion  af  Fresnels 
elasticitetsyta.  Man  får  således  om  o  betecknar  den 
vinkel,  rad.  vect.  gör  med  större  axeln,  kurvans 

polareqvation 

?'2  =  a2(,Qg2Q^_^2gjj-^2^^  gHj3j,        rätvinkliga  koordinater 
(ir'+//')'  =  «'^^+6y  (a) 

')  Tvennc  andra  former,  motsvarande  den  elliptiska 
nodlinien,  äro  repiesentcrade  Pl.  XXV  fig.  7;  hvar- 

vid den  punkterade  linien  erhålles,  då  punkten  c'  är 
fix,  den  andra  åter,  då  c  llxeras.  En  nodlinie  af 
3:dje  ordningen  framställer  Pl.  XXV  fig.  9. 
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Följande  värden  på  a  och  h,  lUtryckta  iskif- 
voriias  radier  såsom  enhet,  hafva  blifvit  uppmätta: 

a b 
a 
T 

N 

N:o  1  
N:o  3  
N:o  4  

0,8096 
0,8073 
0,8091 
0,8092 

0,5850 
0,5852 
0,5860 
0,586T 

1,383 
1,380 
1,381 
1,379 

5651 
53025' 

540O' 
53033' 
53^40' 

N:o  6  
7420 

Med. 0,8088 0,5857 1,381 

5304O' hvarvid  /3  uttrycker  den  vinkel,  kurvans  mindre 
axel  gör  med  clivage  fibreux. 

Största  elasticitetsaxeln  för  gipsen  i  akustiskt 

hänseende  gör  således  en  vinkel  af  53''4(y  med  den 
fibrösa  genomgången  och  faller  inom  den  spetsiga 

vinkel,  som  båda  genomgångarne  göra  med  h var- 
andra; den  sammanfaller  äf ven  nära  med  den  linie, 

som  halfverar  vinkeln  emellan  de  båda  hyper- 

^blarnes  y-axlar,  och  som  enligt  det  föregående  gör 

53^58'  med  samma  genomgång.  1  förbigående  må 
likväl  anmärkas,  att  den  nyssnämnda  linien  inga- 

lunda utmärker  läget  af  största  elasticitetsaxeln  an- 
nat än  så  vida  de  båda  hyperbelsystemerna  äro  full- 

komligt lika,  och  att  elasticitetsaxeln  faller  närmare 

det  systems  y-axel  (h),  der  förhållandet  emellan  b 
och  a  är  större,  således  här  Hyp.  (II),  h vårföre 

också  el.  axeln  bör  göra  en  vinkel  mindre  än  53*^58' 
med  den  fibrösa  genomgången,  h vilket  också  är 
händelsen. 

Förhållandet  mellan  a  och  b  är  enligt  före- 

gående observationer  oberoende  af  skifvans  dimén- 
sioner  och  gifver  sålunda  ett  relativt  värde  på 
elasticiteten  i  det  symmetriska  planet.  I  allmänhet 
bör  således  denna  7nethod  med  fördel  kunna  användas 
för  att  bestämma  en  kristalls  elasticitets  förhållanden 
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i  akustiskt  hänseende,  så  snart  dess  litenhet  icke  gör 

methodens  användande  omöjlig.  Den  är,  så  vid  t  förf. 
känner,  icke  förut  använd;  de  Sa  vartska  observa- 

tionerna omfatta  nemligen  blott  de  2:ne  Hjperbel- 

syste merna  (I)  ocb  (II)  ocb  ingalunda  det  ellipti- 
ska,  eller  nodlinier  af  högre  ordningar. 

Nodlinien  af  närmast  högre  ordning  har  förf. 

äfveii  Ij^ckats  att  observera.  Den  består  af  en  ellips 
eller  elliptisk  kurva  samt  en  hyperbel;  skifvan  la- 

stades vid  en  af  de  fyra  intersektionspunktei  na 
emellan  ellipsen  och  hyperbeln. 

För  skifvan  N:o  1,  reducerad  till  en  tjocklek 

af  0"'"',4,  uppmättes  båda  dessa  kurver  och  gåfvo  i 
värde  af  radien  . 

b         -  ^ 

Ellipsen     0,8595,     0,7002,      1,228     48^20' \  .j. 
Hyp.  0,2687,     0,9442,   48^20' j 

då  p  betyder  den  vinkel,  kurvernas  6-axel  gor  med 
den  fibrösa  genomgången. 

De  olika  värden  vi  erhållit  på  /3,  motsvarande 

de  2:ne  systemer  af  nodliniei*,  h\ilka  vi  nyss  an- 
fört, antj^da,  att  det  sednare  systemets  principalaxlar 

vridit  sig  något  öfver  5^  omkring  det  förras  Sålunda 
inträffar  här  samma  frappanta  förhållande  som  vid 

nodlinierna  af  l:sta  klassen,  gifvande  åt  den  lör- 
niodan,  förf  redan  då  ytliade,  en  hög  giad  af 
sannolikhet,  att  nemligen  dessa  fenomener  äro  af 

analog  natur  med  de  optiska  elaslicilets-axlarnes 
olika  läge  för  olika  färger  i  snedaxTma  kristaller. 
De  utgöra  dessutom  en  ytterligare  bekräftelse  på 
den  sats,  vi  i  en  föregående  afhandling  uppställt: 
att  klinoiklriska  kristaller  icke  t  akustiskt  hänseende 

hafva  rätvinkliga  clasticitets-axlar,  emedan  tillvaron 
af  ett  sådant  axelsyslem  nödvändigt  måste  gifva 
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de  olika  slageu  af  klanj^^figurer  ett  ötVerensstäm- 
maiide  läge. 

För  öfrigt  visar  sig  äfven  bär,  vid  tunna  skif- 
vor,  samma  rörlighet  i  nodliniernas  form  som  vi 

redan  anmärkt  för  de  hjperboliska  nodlinierna, 
beroende  af  stödjepunktens  läge.  Pl.  XXV  fig.  8  visar 
en  af  dessa  former.  Äfven  den  elliptiska  nodlinien, 
hvars  eqvation  är  (a),  blir  äggformig,  då  den  fixa 
punkten  flyttas,  pn  större  axeln,  inom  kurvan,  och 
är  då  representerad  genom  eqvationen: 

Antager  man  åter,  alt  den  normala  formen  af  nod- 
linien är  en  ellips,  således 

r  +  r=c, 

så  får  ujan  för  äggformen  helt  enkelt,  enligt  Steiner, 

r  +  ar—C'^ 
om  r  och  /  beteckna  kurvans  radii  rectores. 

En  nodlinie  bestående  af  2:ne  ellipser  har  förf. 
äfven  observerat;  som  den  likväl  icke  kunnat  er- 

hållas fullständigt  utbildad,  så  anföres  den  blott 
af  det  skäl,  att  dess  axlar  syntes  göra  en  vinkel 
af  omkring  &  med  nodliniens  (a)  axlar,  ehuru  åt 
motsatt  led  mot  (6). 

En  jemförelse  emellan  tbeori  och  erfarenhet 

kan,  i  afseende  på  föregående  klangfigurer,  så  myc^- 

ket  mindre  äga  rum,  som  theorien  ®)  hittils  blott 
behandlat  det  fall  för  cirkelrunda  skifvor,  då  ela- 
sticiteten  är  lika  i  alla  riktningar;  det  kan  likväl 

vara  af  intresse  att  se,  huruvida  någon  rnotsvarig- 

*)  Cauchy,  Exerc.  de  Mathem.  4:e  Ännée  p.  i,  har  vis- 
serligen äfven  behandlat  det  generela  problemet,  men 

de  difFerential-eqvalioner,  hvartill  han  kommer,  hafva 
icke  blifvil  integrerade. 
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het  äfven  här  äger  rum.  Enligt  Kirchhoff  ^)  har 
man  följande  relativa  värden  på  oscillationernas 
antal  för  olika  nodlinier,  hvarvid  m  utmärker  dia- 
metrarnes  antal  och  ̂   antalet  af  cirklar 

^      m  =  0      m=l      m  —  2      m  =  3  m=4 
0  1,0000       2,3124  4,0485 
1  1,6131       3,7032  6,4033 

och  för  vinklarnes  radier: 

IX  m  =  0  m=l  m  =  2  m='d 

1       0,68062      0,78136      0,82194   "  0,84523. 
Mot  ̂   =  0  och  m  —  2  svaia  iios  gipsen  de  2:ne 

Hyp.  (I)  och  (II);  mot  ̂ =0  och  m=3  har  man 
systemerna  (J)  och  (2),  och  deras  relativa  värden 
på  oscillationstiden  äro  enligt  föregående 

2,1954  ,  2,3957 

och  mediet  af  båda  2,2956,  som  obetydligt  skiljer 
sig  från  det  of  van  beräknade  af  Kirchhoff. 

Mot  ̂ c=l,  m  =  0,  svarar  den  elliptiska  nod- 
linien  (a)  och  den  motsvarande  oscillationstiden 
är,  refererad  till  Hyp.  (I)  och  (II), 

for  N:o  3  .  .  .   1,687  1,965 
»       »     6  .  .  .  1,708  1,960 

1,698  1,963 

båda  värdena  äro  här  större  än  för  skifvor  med 

lika  elasticitet  i  alla  riktningar. 

Slutligen  har  man  äfven  för  nodlinien  (a) 
och  (6) 

Vfl6  =  0,6881 ;  =0,7758 

h vilka  värden  icke  betydligt  afvika  från  de  af 
Kirchhoff  beräknade   för  /ui=ly  m  =  0  och  ni  =  \. 

^)  PoGG.  Ann.  B.  81.  258;  Crelle  Journ.  elc.  B.  40.  p.  85. 
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Mail  ser  således,  alt  en  motsvarighet  verkligen  äger 

rum,  om  också  klangfigurerna  hos  gipsen  äro  ofant- 
ligt mera  komplicerade;  men  just  denna  sistnämnda 

omständighet  bör  vid  deras  theoretiska  behandling 
blifva  af  så  mycket  större  värde  för  en  närmare 
kännedom  af  materiens  anordning  och  verkningssätt. 

III. 

Ledningsförmåga  för  värmet.  Enligt  Senarmonts 
intressanta  undersökningar  har  den  isotherma 

ellipsoiden  för  gipsen  sin  största  axel  i  det  sym- 
metriska planet,  hvarest  den  gör  med  den  fibrösa 

genomgången  en  vinkel  af  49^8  och  faller  inom 
den  spetsiga  vinkel,  som  båda  genomgångarne  göra 
med  h varandra;  sin  minsta  axel  åter  parallel  med 
kristallens  symmetriska  axel.  De  3:ne  axlarne, 

hvilka  vi  vilja  kalla  a,  b,  c  \  ordning  efter  deras 
storlek,  äro  sinsemellan  såsom  talen 

l,5i;  1,23,  1;  och      =  1,23. o 

Det  sistnämnda  förhållandet  äfvensom  läget 

af  a  har  förf.  verifierat  genom  följande  observa- 
tioner, hvilka  blifvit  anställda  i  enlighet  med  Se- 

narmonts och  gifva  äfven  samma  resultat  för  den 

isotherm,  som  motsvarar  vaxets  smältningstempe- 
ratur, men  de  söka  tillika  att  besvara  den  frågan, 

huruvida  isothermens  axlar  hafva  ett  fixt  läge,  el- 
ler om  desamma  flytta  sig  vid  temperaturförän- 

dring, såsom  händelsen  är  med  de  optiska  elasti- 
citetsaxlarne.  Försöken  äro  anställda  med  skifvor 

af  olika  tjocklek  och  utsträckning;  denna  sednare 
likväl  tillräckligt  stor,  så  att  skifvornas  irreguliera 
form  icke  kan  hafva  inverkat  på  försöken: 

Ann.  d.  Ghiraie  et  d.  Ph.,  Tom.  XXII,  p.  210. 
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a 
5 a a 

T 
« 

1 
5 '""'2  2 

6,35 1,22 
000,5 

2 12,  81 15,T18 
1.23 480,0 

3 11,  25 13,78 1,22 480,7 
4 12,  428 15,015 .1,21 

520,0 
K 0 11         o  ti Ii),  5  2 1,20 

4/  ,Ö 

6 10,  58 13,11 1,24 480,0 

1,220 
490,1 

Blir  skifvaii  något  starkare  upphettad,  hvitnar 
den  på  ytan;  den  hvita  delen  bibehåller  der  vid 
elliptisk  form,  framställande  sålunda  en  isotherm, 

motsvarande  den  temperatur,  då  gipsen  lemnar  ifrån 
sig  sitt  kristallisationsvatten.  Förtattaren  har  sökt 
bestämma  denna  kurvas  läge  och  sålunda  erhållit 

följande  värden  på  öt,  h varvid  de  2:ne  första  mot- 
svara försöken  1  &  2  i  föregående  tabell: 

N:o  1   54% 

»    2    .  54»,2 

Mediet  af  5  andra  försök  (53^-59"^)  56",5. 
Dessa  bestämmelser  kunna  emellertid,  i  an- 

seende till  ytans  litenhet  och  ingalunda  skarpa 

begränsning  samt  derat"  följande  osäkerhet  vid  mät- 
ningen, icke  anses  afgörande  (or  den  frågan,  om 

isothermen  verkligen  ändrat  läge,  men  följande 
försök  gifver  dera  t  en  hög  grad  af  sannolikhet. 

Skifvan  N:o  4  (akust.  fors.)  öfverdrogs  nem- 

ligen  vid  —16^  C.  n)ed  en  tunn  isskorpa  och  upp- 
liettades  ifrån  centrum;  den  smälta  delen  bildade 

då  en  isotherui  för  0%  hvars  större  axel  gjorde  en 

vinkel  af  46^  med  den  tibrosa  genomgången.  Ett 

försök  med  vax  gaf  samma  vinkel  =  50'\ 
Man  har  sålunda:  « 

Sl()rre  axelns  läge  vid    O'  46' 
»  '  CS8^^  49^^ 

))  ^>  vid  gipsens  dekomp.  55'\ 
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Ehuru  lörsökeu  icke  aga  all  den  noggraiihet, 
man  kunde  önska,  tror  sig  dock  förf.  kunna  sluta, 

att  isol hermerna  i  det  symmetriska  planet  hos  gip- 
sen verkligen  förändra  läge  med  temperaturen,  och 

att  denna  förändring  sker  åt  samma  led  och  är 

tillika  af  ungefärligen  samma  storlek  som  de  op- 
tiska elasticitets-axlarnes  vridning  vid  en  lika  tem- 

peraturförändring. 

IV. 

Gipsens  utvidgning  genom  värme.  Enligt  Neu- 

MANNS  beräkning^)  af  Mitscherlich's  observationer 
har  man  för  gipsens  relativa  utvidgning  emellan 

0^  och  100"  följande  expression: 

(ct)  — =         3,1807 sin  Tcos' Z+  8,4564sin  rcos'F  + JR       C  > 

+  9,4174 sin  TcosXcosZ,  hvarvid  ̂   uttrycker  dila- 
tation parallelt  med  prismats  längd  eller  den  torra 

genomgången  och  X,  F,  Z  de  vinklar  rad.  vect.  gör 
med  3:ne  vinkelräla  axlar,  af  h vilka  den  första  är 

vinkelrät  mot  torra  genomgången,  den  andra  pa- 
rallel  med  den  symmetriska  axeln  och  den  3:dje 

motsvarar  — c 

Dilatation  längs  de  thermiska  axlarne  erhålles 
äfven  efter  samma  beräkning 

—  =  — -  -  0,001909 , c  c 

W  =  —  +0,000983, 

—  =  —  +0,002468; a  C 

hvarvid  den  minsta  axeln,  motsvarande  ~,  gör 

nära   12"   vinkel   med  den  iibrösa  genomgången 

')  PoGG.  Ann.  XXVII,  240. 
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och  samriianfaller  såkinda  inom  ett  par  grader 
rned  de  optiska  axlarnes  medeilinie.    Den  största 

axeln,  motsvarande  — ,  ar  parallel  med  den  sym- 
metriska axeln. 

Emellertid  har,  så  vidt  författaien  känner, 

gipsens  absoluta  utvidgning  icke  blifvit  förut  be- 
stämd; följande  observationer  torde  således  i  nå- 

gon mån  fylla  denna  lucka.  Tvenne  gipslaraeller, 

h vardera  om  Gii^^^^^s  längd,  upphettades  omkring 
30^  öfver  rummets  teiriperatur  och  medelst  en  sär- 

skilt apparat,  konstrueiad  efter  samma  princip 

som  Jerichau's  thermomikrometer  ^),  uppmättes  den 
längdförminskning  lamellerna  undergingo,  då  tem- 

peraturen sjönk  ned  till  rummets  circa  1 8°  C; 
utur  de  bekanta  vinklarne  X  och  Z  kunde  man  se- 

dan beräkna  ~  enligt  (et). 

Man  erhöll  sålunda,  om  At^  utmäiker  tem- 

peraturskillnaden,  som   ligger   till  grund  för  be- 

stämmandet  af  — ,  följande  värden  på  utvidgnin- 

gen, motsvarande  100^  C: 

N:o  1  29*^43' N:()  2 

l7^o 
1  /  ,0 

17*^;0 24^5 

JR 

~F 

0,002322 
0,002324 

0,002327 

0,00243G 

0,001411 

0,001348 
0,001351 

0,001401 

0,001401. 
fC 

Insältes  det  erhållna  värdet  på  ̂ =0,001401  i 

formlerna  (/3),  erhålles 

PoGG.  Ami.  LIV,  139. 
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^  =  —  0,000508 
c 

a 

0,002384 

0,003869 

0,005745. 

Gipsen  delar  sålunda  med  kalkspalen  dess 

egenskap  att  sammandraga  sig  i  en  viss  riktning^); 
emellei  tid  kan  man  icke  anse  delta  förhållande 

såsom  ett  undantag  från  den  allmänna  regeln,  att 
värmet  utvidgar  kropparne,  utan  beror  detsamma 
på  den  omständigheten,  att  molekulernas  jemvigt 

refererar  sig  till  ett  snedvinkligt  axelsjstem  —  kon- 
jugataxlar,  hviikas  lutning  tillika  är  beroende  af 
temperaturen. 

V. 

Gipsens  hårdhet.  Enligt  Frainkenheim  är  hård- 
heten i  allmänhet  minst  vinkelrätt  emot  en  kri- 

stalls genomgångar;  tillämpas  denna  regel  på  gip- 
sen, så  skulle  enligt  densamma  den  minsta  hård- 

heten äga  rum  längs  den  symmetriska  axeln  eller 

vinkelrätt  emot  den  lät  la  genomgången,  den  mel- 
lersta  i  en   riktning  vinkelrätt  emot   den  fibrö- 

^}  Ett  enkélt  sätt  att  öfvertyga  sig  om  gipsens  olika 
utvidgning  i  olika  riktningar  är  följande:  upphettas 
gipsskifvan  på  en  punkt,  till  dess  hon  leninar  sitt 
kristallisationsvatten,  så  går  den  till  följe  af  spännin- 

gen vanligen  sönder  efter  de  båda  genomoångarne, 
och  man  kan  då  observera,  hunisom  den  fibrösa  ge- 

nomgången bibehållit  sin  riktning  i  det  närm^jste  oför- 
ändrad, under  det  att  den  torra  ändrat  sig  på  flera 

grader. 
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sa  genomgången  och  den  största  vinkelrätt  emot 
torra  genomgången.  Hvad  hårdheten  i  första 

fallet  vidkommer,  så  eger  påståendet  sin  rik- 
tighet, men  det  gäller  icke  för  hårdhetens  för- 

delning i  det  symmetriska  planet.  Den  stör- 
sta och  minsta  hårdheten  i  det  ifrågavarande  pla- 
net sammanfaller  nemligen,  enligt  författarens  un- 

dersökningar, i  det  närmaste  med  de  optiska  elasti- 
citets  eller,  som  förf.  helldre  vill  kalla  dem,  pola- 

risationsaxlarna, så  att  den  största  hårdheten  be- 

finnes  parallel  med  den  linie,  som  halfverar  den 
spetsiga  vinkeln  emellan  de  optiska  axlarne.  Detta 

resultat  anser  förf.  tillförlitligt;  det  öfverensstäm- 
mer  äfven  så  till  vida  med  Frankenheims  under- 

sökningar, som  det  visar,  att  om  en  kristalls  yta 
genomskäres  af  2:ne  genomgångar,  h vilka  bilda  en 
spetsig  vinkel  med  hvarandia,  så  faller  den  största 

hårdheten  inom  den  spetsiga  vinkel,  de  båda  genom- 
gångarne göra  med  hvarandra,  och  närmare  den  lät- 

tare genomgången. 

Emellertid  har  Franz  ̂ )  nyligen  kommit  till 
ett  annat  resultat.  Han  har  nemligen  funnit,  att 
den  minsta  hårdheten  hos  gipsen  sammanfaller 

med  en  riktning,  som  gör  14°  med  den  torra  ge- 
nomgången och  inom  den  spetsiga  vinkel,  som  ge- 

nomgångarne göra  med  h varandra;  den  samman- 
faller således  med  de  thermiska  och  akustiska  ax- 

larne. Detta  resultat  står  likväl  i  strid  med  den 

lag,  han  sjelf  uppställt:  die  härteste  Richtung  im 
Kristall  ist  diejenige,  welche  den  Spaltuugsebenen 
parallel  ist,  hvaraf  med  nödvändighet  följer,  att  den 
största  och  icke  den  minsta  hårdheten  måste  falla 

inom  genomgångarnes  spetsiga  vinkel.  Observatio- 
nerna,  h vilka   äro  gjorda   med   mycken  omsorg, 

PoGo.  Ann.  Band.  80,  p.  37. 
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angifva  likväl  icke  direkte  hårdheten,  uUn\  är  den- 
samma härledd  ulur  den  förutsätlningen,  att  de 

vigter,  h vilka  behöfvas  för  att  på  en  gipslameJl 
röra  en  slålspets  i  olika  riktningar,  äro  onivändt 
propurtionela  mot  hårdheten  i  samma  riktningar. 
Denna  föintsättning  sjnes  Hkväl  icke  Fullt  riktig: 
väl  är  den  kraft,  som  behöfves  för  att  röra  släl- 

spetsen  i  samma  mån  slötre,  som  spetsen  inträn- 
ger djupare  i  lamellen,  då  för  öfrigt  allt  annat  är 

lika,  men  sjunker  spetsen  djupare  till  följe  af  en 
förminskning  i  lamellens  hårdhet,  så  måste,  af 

samma  orsak,  motståndet  hos  de  partiklar,  stål- 
spetsen vid  sin  rörelse  undantränger,  älven  bli 

mindre.  Vigterna  kunna  sålunda  icke  slå  i  något 
enkelt   förhållande   till   hårdheten;  sannolikt  äro 

desamma  =  /  ( — — — )• '  Vdensiteten/ 

VL 

Gipsens  förhållande  till  elektricitet  och  magnetism. 

Enligt  WiEDEMANN  ^)  är  ledningsförmågan  hos  gip- 
sen i  det  symmetriska  planet  störst  i  en  riktning, 

som  gör  25^  vinkel  med  den  fibrösa  genomgången, 
h vadan  den  minsta  gör  1^,13  med  den  torra  ge- 

nomgången eller  kristaliens  hufvudaxel.  Detta  re- 
sultat, hvilket  förf.  älven  verifierat,  har  ytterligare 

blifvit  bekräftadt,  ehuru  på  helt  olika  väg,  genom 

Senarmonts  undersökningar^).  Den  sistnämnde  har 
äfven  uppgifvit  förhållandet  emellan  s.lörsta  och 

minsta  ledningsförmågan  på  den  ifrågavarande  ge- 
nomgångsytan =  1,34.  Dessa  undersökningar  gälla 

dock  alla  elektricitetens  fortplantning  i  sjelfva  ytan. 

*)  PoGG.  Ann.  Band.  76,  p.  404. 
«)  Ann.  de  Cl),  et  de  Phys.  Tom.  28,  p.  257. 
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I  afseende  pA  magnetismens  inverkan  är  en- 

ligt Plucker  ̂ )  gi}3sen  en  positiv  kristall,  så  att 
medellinien  till  de  båda  optiska  axlarne  ställer  sig 
axialt  emellan  polerna  på  en  magnet.  Förf.  har 
förgäfves  försökt  att  verifieia  denna  iakttagelse, 
ehuru  han  till  den  ändan  haft  att  begagna  den 

stora  elektromat^net  af  PllIckers  egen  konstruktion, 

som  tillhör  Universitetets  i  Upsala  fysikaliska  in- 
sLrumentsamlinaf.  Den  af  kristallformen  beroende 

diamagnetiska  kraften  synes  sålunda  hos  gipsen 
vara  nos:  obetvdlis:.  Anta2:er  man  emellertid  rik- 

tigheten  af  Plucrers  iakttagelse,  så  följer  deraf,  att 
dia  magnetismen  hos  gipsen  icke  kan  bero  af  vtans 
ledningsförmåga;  emedan  iså  fall  de  diamagnetiska 

axlarne  borde  sammanfalla  med  dem  för  lednings- 
förmågan. Den  af  Plucker  uppställda  lagen  för 

de  optiska  axlarnes  attraktion  vid  positiva,  repul- 
sion  vid  negativa  kristaller,  har  enligt  de  af  Tyx- 

DALL  och  K^-OBLAUCH  anställda  undersökningar  icke 
heller  verifierats;  i  stället  hafva  de  sistnämnde 

uppställt  såsom  hufvudregel,  att  de  magnetiska  och 

diamagnetiska  krafterna  bero  af  en  kristalls  genom- 
gångar; denna  åsigt  verifieras  så  tillvida  af  gipsen, 

som  linien  för  den  största  hårdheten  ställer  sig 

axialt  emellan  magnetens  båda  poler,  om  annars 
Pluckers  iakttagelse  är  riktig,  men  deraf  skulle 

äfven  följa,  att  gipsen  vore  magnetisk,  hvilket  an- 
dra observationer  motsä2:a.  Sannolikt  är  det  emel- 

lertid,  att  diamagnetismen  beror  på  etherns  densi- 
letsfördelniug ;  då  likväl  ljusets  hastighet  äfven  be- 

stämmes af  molekulernas  diiekta  inverkan,  så  kan 

emellan  demia  sednare  och  diamagnelismen  någon 
fuUkomliiZ  motsvaii^het  icke  eira  rum. o  o  o VII. 

V)  Ann.  de  Cli.  et  de  Phys.  Tom.  29,  p.  \5i. 
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VII. 

Sammanföras  de  resultater,  vi  i  det  föregående 
erhållit,  bekommer  man  följande  öfversigt  af  de 

olika  axelsjstetiiernas  läge  i  det  symmetriska  pla- 
net, hvarvid  ct  betecknar  lutningen  emellan  den 

fibrösa  genomgången  och  den  axehi,  som  faller  inom 
de  båda  genomgångariies  spetsiga  vinkel:  ct 

Optiska  axlarnes  medellinie   14^ 
Minsta  utvido:ningen  för  värme   ....  12^ 

Största  hårdheten  omkring   14'* 
Magnetisk  attraktion  omkring   14^* 
Största  ledningsförmågan  för  värmet  .  50^* 
Största  elast.  axeln  i  akust.  hänseende  öS'' 

Minsta  ledninosförmå2:an  för  elektricitet  62°. 

Märkvärdigt  är,  att  alla  dessa  axelsystemer 

sammanfalla  i  afseende  på  riktningen  i  2:ne  huf- 
vudklasser,  utan  att  någon  förmedling  dem  emellan 
förefinnes.  Då  likväl  de  molekulära  fenomenerna 

ytterst  bero  på  en  vexel verkan  emellan  ethern  och 

en  kropps  egna  molekuler,  men  en  väsendtlig  skill- 
nad nödvändigt  måste  uppkomma,  antingen  man 

tänker  sig  ethern  sjelf  eller  kroppens  egna  mole- 
kuler såsom  substrat  för  dessa  krafters  verksam- 

het, så  anser  förf.  just  denna  omständighet  utgöra 
förklaring  på  det  anmärkta  förhållandet.  Ljus  och 
strålande  värme  tillhöra  sålunda  ethern;  de  aku- 

stiska och  thermiska  fenomenerna  åter  kroppens 
egna  molekuler.  Anmärkningsvärdt  är  emellertid, 
att  ledningsförmågan  för  värmet  och  utvidgningen, 
hvilka  i  öfrigt  synas  stå  i  motsatt  förhållande  till 
hvarandra,  så  att  ju  större  dilatation  är  i  en  viss 
riktning,  desto  mindre  är  ledningsförmågan  och 

tvertom,  likväl  icke  hafva  ett  gemensamt  axelsy- 

K.  V.  A.  Handl.  1850.  IL  ^  ^0 
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stem;  likväl  kan  delta  förhållande  lätt  förklaras 

deraf,  att  dilatation  är  ensamt  beroende  af  jemnvig- 
len  emellan  de  attraktiva  och  repulsiva  krafterna, 
således  af  deras  relativa  storlek,  untler  det  nit  led- 

ningsförmågan beror  af  dessa  krafters  absoluta  stor- 
lek och  dessutom  af  partiklarnes  egna  momenta 

inertiae,  om  annars  det  thermomelriska  värmet 
består  i  molekulära  vibrationer. 

VIII. 

Fältspat.  I  optiskt  hänseende  är  denna  kri- 
stall negativ;  vinkeln  emellan  de  optiska  axlarne 

uppgifves  af  Brewster  till  63°,  af  Miller®)  till 
58^5  med  tillägg  att  denna  vinkel  tilltager  med 
temperaturen  Kristallens  symmestriska  axel  delar 
den  uppgifna  vinkeln  niidt  i  tu,  och  planet  for  de 
optiska  axlarne  sammanfaller  enligt  Mh^ler  med 
den  sneda  basen  af  prismats  2:ne  genomgångar. 
Denna  bestämning  kan  bloU  vara  approximativt 
riktig,  då  de  optiska  axlarne  egentligen  ligga  i  olika 
planer;  också  erhöll  förf.  för  en  adular  kristall, 
meddelad  af  Hr  Prof.  Walmstedt,  en  vinkid  af 

4^l  vid  +18''  C.  emellan  medelplanel  för  de  op- 
tiska axlarne  och  den  sneda  ändylan.  Sliil ligen 

äro  äfven  2:ne  värden  på  brytnings-koeJlicienten, 
1,764  och  1,536,  uppgifna  af  Brewster. 

Den  isotherna  ellipsoidens  axlar  äro  bestämda 
af  Senarmont;  deras  relativa  värden  äro 

1,   1,23,  1,25, 

och  sammanfaller  den  största  af  dem  med  kri- 

stallens symmetriska  axel,  och  den  mellersta  gör 

en  vinkel  af  ̂ 59°  a  60^  meil  den  sneda  basen,  så- 

ledes ond\ring  4*  [6^)  med  prismats  längd. 

»)  PoGG.  Ann.  XXXVn,  3t)t). 
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För  att  bestämma  de  akustiska  axlarnes  läge 
lät  förf.  utur  en  fältspatkristall,  meddelad  af  Hr 

Prof.  A.  Svanberg,  slipa  en  cirkelrund  skifva  pa- 
rallel  med  det  symmetriska  planet,  hvilket  utgör 

kristallens  andra  genomgå ngsj^la.  De  båda  hyper- 
belsystemerna  äro  troget  aftecknade  på  Pl.  XX.Y,pg, 
10,  bvarest  ah  betecknar  prismats  längd,  cd  den 

sneda  basen,  ce  den  optiska  polarisationsaxeln  och 

gg'  den  thermiska  axeln. 
Figuren  visar  att  det  ena  hyperbelsystemet 

bildar  i  det  närmaste  2:ne  vinkelräta  linier,  under 
det  att  det  andra  svstemet  närmar  sig  mera  2:ne 

parallela  linier;  man  kan  häraf  sluta,  att  den  aku- 
stiska hufvudaxeln  kommer  mycket  nära  det  sist- 

nämnda systemets  imaginära  axel,  h vilken  är  i  det 
närmaste  parallel  med  prismats  längd,  men  att  den 
till  följe  af  l:sta  nodliniens  läge  måste  ligga  utom 
den  spetsiga  vinkel,  som  bildas  af  prismats  längd 
och  den  sneda  basen. 

I  det  symmetriska  planet  är  ledningsförmå- 
gan för  elektriciteten  störst  vinkelrätt  emot  pris- 

mats längd;  i  den  sneda  basen  åter  är  lednings- 
förmågan minst  parallelt  med  den  symmetriska 

axeln. 

I  afseende  på  diamagnetismen  är  enligt  Pluc- 
RER  fältspat  en  negativ  kristall;  planet  för  de  op- 

tiska axlarne  måste  således  ställa  sig  axielt  emel- 
lan magnetens  poler. 
Slutligen  måste  äfven  största  hårdheten  i  det 

symmetriska  planet  inftdla  nära  med  den  sneda 

basen,  den  enda  genomgång,  som  skär  symmetri- 
ska planet  under  rät  vinkel. 
Man  får  sålunda  följande  öfversigt  af  de  olika 

axlarnes  läge  i  det  symmetriska  planet,  h varvid  cc 
betyder  den  vinkel,  axlaine  göra  med  den  sneda 
basen. 
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a. Optiska    |)()larisationsaxeln  4°,i 
Diamagiiet.  axeln  dro 
Hårdheten  d:o? 

Största  ledningsFörinågan  .  60*^ 
Akustiska  axeln  63''+ 

Minsta  ledningsf.  för  el.  .  63" 
Jemföres  denna  tabell  med  den  Föregående 

för  gipsen,  så  återfinner  man  äfven  här  samma 

förhållande,  att  nem ligen  de  olika  systemerna  li- 

kasom bilda  2:ne  skilda  grupper  och  äro  på  all- 
deles lika  sätt  fördelade,  ehuru  i  öfrigt  flera  olik- 
heter förekomma.  Så  är  ledningsförmågan  för  vär- 

met längs  den  symmetriska  axeln  stöist  hos  fäit- 

spaten,  men  minst  hos  gipsen;  vidare  är  vid  tem- 
peraturförändring optiska  axlarnes  rörelse  h var- 

andra motsatt;  slutligen  ligga  de  thermiska  och 
akustiska  axlarne  hos  gipsen  närmare  den  af  de 

båda  polarisationsaxlarne  i  det  symmetriska  pla- 
net, som  sammanfaller  med  den  största  hårdheten; 

hos  fältspaten  åler  är  det  tvertom,  och  detta  ehuru 
etherns  elasticitet  måste  i  båda  fallen  vara  antin- 

gen större  eller  mindre  än  i  den  vinkelräta  rikt- 
ningen. Utgår  man  nem  ligen  ifrån  den  Fresnelska 

delinilionen  på  polarisationsplanet,  alt  etherpartik- 
larne  vibrera  vinkelrätt  emot  detsamma,  så  gäller 
dat  sednare  antagandet;  det  förra  åter,  om  man 

antager  vibrationerna  ske  i  sjelfva  planet.  Dcniia 
fråga,  af  högsla  intresse  för  theorien,  har  likväl 

hittills  icke  blifvit  på  experimentel  väg  besvarad. 

IX. 

Att  slutligen  af  de  inskränkta  data,  denna  af- 
handling  innehåller,  vilja  draga  några  allmäiuia 

slutsatser  öfver  de  relationer,  som  möjligen  förefin- 
nas emellan  de  optiska,  thermiska,  akustiska  o.  s.  v. 
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feiiomenerna,  voro  visserligen  förhastadt;  några 
sannolikheter  kan  förf.  likväl  icke  neka  sig  att 
anföra : 

Ledningsförmågan  för  värmet  synes  närmast 

rätta  sig  efter  krislallformen:  så  är  för  topas,  bour- 
nonit,  arragonit  och  svaf velsyradt  antimon,  hvil- 
ka  bilda  prismer  med  rhombisk  bas,  den  större 
ledningsförmågan  längs  den  mindre  diagonalen, 

och  tänker  man  sig  de  monoklinoedriska  kristal- 
lerna såsom  rätvinkliga  prismer  med  en  rhomboid 

till  bas,  så  faller  äfven  här  den  större  lednings- 
förmågan närmare  den  mindre  diagonalen. 

Den  största  hårdheten  äfvensom  minsta  dila- 

tation rättar  sig  mest  efter  en  kristalls  genomgån- 
gar, der  sådaiia  finnas;  till  en  viss  grad  bestämma 

de  äfven  etherns  elasticitet. 

Tänker  man  sig  en  stråle  polariserad  i  ett 

plan  vinkelrätt  emot  den  största  eller  minsta  ther- 
miska  axeln,  så  synes  densamma  strålen  undergå 

minsta  eller  största  förändringen  i  hastighet,  dä  tem- 
peraturen växer.  T.  ex.  gips,  fältspat,  arrago- 

nit och  kalkspat. 

X. 

Slutligen  och  såsom  hufvudresultat  af  det  fö- 
regående anser  sig  förf.  hafva  på  experimentel  väg 

bevisat  oriktigheten  af  det  vanliga  antagandet,  att  kri- 
staller hafva  3:ne  rätvinkliga  elasticitet saxlar,  så  vidt 

nemligen  satsen  gälle?  de  monoklinoedriska  kri- 
stallerna; och  att  tvertom  ej  hloli  kristallernas  form 

utan  äfven  deras  optiska,  thermiska  och  akustiska  fe- 
nomener  ovillkorligen  häntyda  på  tillvaron  af  sned- 
vinkliga  elasticitetsaxlar,  konjugataxlar. 





Ost-Indiens  hittills  kända  Pilarter  (Salices) 

BESKRIFNE  AF 

N.  J.  ANDERSSON. 

Inlemnad  d.  11  Mars  1551. 





Vid  de  undersökningar  jag  förlidna  år  hade  till- 
fälle anställa  Öfver  de  i  botaniska  samlingarne  i  Ber- 

lin, Paris  och  London  förvarade  pilarter,  för  att  dels 
närmare  studera  authentika  exemplar,  dels  samla 

materialier  till  en  under  bearbetning  varande  mo- 

nografi af  detta  slägte,  påträffade  jag  ett  ej  obe- 
tydligt antal  af  nya  eller  hittills  obeskrifna  arter, 

b  vilka  i  fråga  om  detta  slägtes  utbredning  och 

former  i  olika  trakter  Lemna  många  upplysningar 
ocb  tillägg  till  det  som  förut  varit  bekant.  Intet 
land  erhöll  dock  en  sådan  tillökning  i  sin  piUflora 
som  Ost-Indien,  hvarifrån  till  de  med  säkerhet 
förut  kända  6  arter  nu  komma  22  obeskrifna  el- 

ler alldeles  nya. 
Då  det  onekligen  är  af  vigt,  att  de  spridda 

bidragen  till  en  fullständigare  kännedom  af  vissa 

mera  allmänt  utbredda  och  intressanta  växtgrup- 

per  blifva  offentliggjorda  och  derigenom  uppmärk- 
samheten närmare  rigtad  ej  allenast  på  hvad  man 

tror  sig  veta,  utan  ock  på  de  luckor,  som  möjli- 
gen härvid  ännu  tydligare  torde  uppdagas,  så  af- 

lemnar  jag  till  Kongl.  Vetenskaps-Akademien  de 
beskrifningar  jag  upprättat  öfver  de  af  mig  kända 

pilarter  från  Ost-Indien,  för  att,  om  de  så  förtjena, 
i  Akademiens  Handlingar  upptagas. 

Så  vidt  jag  har  mig  bekant  voro  från  detta 
vidsträckta  land  endast  6  arter  förut  mer  eller 

mindre  fullständigt  beskrifna,  netnligcn:  Salix  te- 
trasperma  i  Roxburghs  Plants  of  the  coast  of  Goro= 
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mandel,  Salix  disperytm  (dubia),  S.  cuspidata  (S.  api- 
culata  milii)  och  S.  japonica  (dubia)  i  Dons  Pro- 
dronius  Florae  Nepalensis  (Loiid.  1825),  samt  S. 

nobilis  och  S.  leiita  (dnbia)  i  Fries'  jNovitiar.  FloroC 
Suecicae  Maiitissa  prima.  Af  Wallich  uppräknas 

i  dess  lilhografierade  "A  numerical  List  of  dried  spe- 
cimens  of  plants  in  the  East-India  Companjs  Mu- 

seum, collected  under  the  superintendence  of  Dr 

Wallich  of  the  Companys  botanic  Garden  at  Cal- 

cutta. Dec.  1828'' pag.  130  följande  Salices:  n.  3697 
S.  Lindleyana  Wall.,  n.  3698  S.  obovata  Wall. 

(S.  flabellaris  mihi),  n.  3699  S.  elegans  Wall.  (S. 
denliculata  himalensis  mihi),  n.  3700  S.  grisea 

Wall.  (S.  Wallichiana  mihi),  ii.  3701  S.  Kama- 
iiensis  Lindl.  (S.  denticulata  mihi),  n.  3702  S. 
ichnostachlja  Lindl.,  n.  3703  S.  cuspidata  Don.  (S. 
apicuiata  ujihi),  n.  3704  S.  eriostachya  Wall.,  n. 

310b  S.  pyriua  ̂ ^  all.  ,  n.  3706  S.  glabrescens  hi^sD-L. 

(S.  "■•'"macrocarpa  mihi),  n.  3707  S.  tetrasperma  Roxb. , 
n.  3708  S.  urophylla  Lindl.  och  n.  3709  S.  baby- 
lonica  Lindl.,  h vartill  i  Addeiida  p.  30+  omnäm- 

nas under  u.  9102  S.  calophylla  Wall.,  n.  9103 
8.  densa  Wall.,  samt  n.  910-I- — 9106  trenne  obe- 

näinnda  former,  hvilka  alla  äro  mig  dubiosa  så- 
som endast  bestämningar  af  sterila  exemplar.  Alla 

dessa  arter  bereddes  mi"  i  London  crenom  Mr  Kip- 

PIST  tillfälle  att  nosforannt  undersöka  i  det  till  Lin- 

naeaii  Society  förärade  Ostindiska  Compagniets  her- 
barium. I  Banksiska  heibariet  förvarades  äfven- 

ledes  flera  exemplar  af  ofvannämnda  arter,  så  att 

mina  bestämningar  ofta  grunda  sig  på  talrika  spe- 
cimina.  Fran  Berlin  meddelades  mig  genom  Dr 
Klotzschs  utmärkta  liberalitet  de  i  Pi  ins  ̂ ^  al- 
demars  af  Preussen  herbarium  forvarade,  af  W. 

I]oFF3iEisTrR  på  H i m ala ya-bergcD  samlade  3:ne  pil- 
arter och  dem  Ki.otzsch  provisoriskt  bestämt,  nem- 
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Wgen  S.  himalensis  (S.  deiiliculala  "himalensis  inihi), 
S.  rotundifolia  Royle  (S.  (labellaris  niihi)  och  S. 
Roylei  (S.  hastata  L.).  1  Paris  lemnade  dock  de 

från  Perrottets,  men  i  synnerhet  de  från  V.  Jacque- 
MONTs  vidsträckta  resa  åren '1829 — 1831  i  Ost- 

indien hemförda  rika  växlsamlingar  de  flesta  no- 
vitierna.  Åtskilhga  af  dessa  voro  redan  af  Jacque- 
MONT  bestämda  i  de  rese-anteckningar,  h vilka  i  bi- 
bliotheket  förvarades;  men  dä  de  flesta  af  dessa  be- 

nämningar, liksom  de  Wallichianska,  förut  voro 

för  andra  redan  län^^e  och  noggrannt  kända  arter 
använda,  så  måste  de  mot  an^lra  utbylas.  Slut- 

ligen har  jag  genom  Prof.  Liebmanns  utmärkta  väl- 
vilja blifvit  satt  i  tillfälle  att  genomgå  Hornemanns 

exotiska  pilarter,  och  derigenom  erhållit  ytterligare 

upplysniugar  om  en  och  annan  tvifvelaktig  form. 
Genom  alt  sålunda  i  de  frenne  rikaste  museerna 

hafva  tagit  kännedom  om  Wallichs,  Lindleys, 

Jacquemonts  och  Klotzch's  tillgöranden  i  fråga  om 
detta  slägtes  syd-asiatiska  arter  och  bringat  de- 

ras bestämningar  till  enhet  med  h varandra  och 

det  förut  bekanta,  har  jag  i  följande  framställning 
kunnat  med  säkerhet  lemna  beskrifningar  af  25 

arter,  af  h  vilka  jag  undersökt  mer  eller  mindre  tal- 
rika exemplar;  de  af  Don  och  Fries  lemnade  be- 

skrifningar öfver  3:ne  arter  har  jag  afskrifvit,  då 
dessa  former  ej  blifvit  af  mig  sedda  och  ej  med 
full  säkerhet  kunnat  till  de  bekanta  hänföras;  och 

slutligen  hafva  såsom  obestämbara  och  tvifvelak- 
tiga  upptagits  de  3:ne  af  Wallich  i  tillägget  till 
hans  katalog  omnämnda  namnen.  Delta  antal  af 

Salix-arter,  så  stort  det  än  må  synas  för  ett  sä 

sydligt  och  tropiskt  land,  skall  dock  säkert  belyd- 
ligen  förökas  och  fullständigas,  då  de  af  den  ut- 

märkte resanden  Dr  Hooker  på  Himalaya-fjellen 
gjorda   insamlingar   blifva    närmare   bekanta;  de 
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skola  i  ännu  liö»re  grad,  än  iivad  som  visar  sis; no  u 

af  denna  min  framställning,  ådagalägga,  att  pil- 
slägtet  äger  en  för  trädartade  \äxler  ovanligt  vid- 

sträckt utbredning,  att  dess  arter  under  motsva- 
rande klimatiska  förhållanden  äro  temligen  jemnt 

fördelade  öfver  alla  zoners  fjelltrakter  och  uppträda 
om  ej  med  lika,  dock  med  temligen  analoga  former. 

Vid  en  granskniiig  af  de  från  Ostindien  nu 
bekanta  pilarterna  visar  det  sig  nemligen,  att  tvenne 

med  våra  alp-pilar  S.  arbuscula  och  retusa  ganska 
analoga  pilarter:  S.  flabellaris  och  S.  Lindleyana, 

förekomma  högt  upp  på  Himalaya-fjellen  och  att 
de  derstädes  variera  under  en  yppigare  och  en 

mera  sammandragen  form,  alldeles  som  de  mot- 
svarande hos  oss.  I  de  nordligast  belägna  Nepa- 

lensiska  högländerna  uppträda  åtskilliga  med  våra 
nordligt  europeiska  former  ej  otvetydigt  beslägtade 
arter:  S.  apiculata  (beslägtad  med  S.  pentandra), 
S.  denticulata  (besl.  med  S.  hasta  ta),  S.  myriccefolia 
(besl.  med  S.  repens,  sibirica  eller  versifolia),  S. 

■^macrocarpa  (besl.  med  S.  phylicasfolia),  S.  julacea 
och  Wallichiana  (besl.  med  S.  Gaprea),  ja  sjelfva 
S.  Caprea,  S.  hastata,  S.  daphnoides  och  S.  viminalis 
med  alldeles  samma  utseende  som  de  i  nordligare 

trakter  äga.  Mot  vester  i  grannskapet  af  Persien, 
der  former  stående  nära  intill  Salix  alba  &c.  äro 

, ganska  allmänna,  förekomma  i  Indien  S.  babijlonica, 
S.  dealbata  och  S.  glaucopJiijlla,  uppenbart  af  S. 

alba^  grupp,  ja  till  och  med  S.  babijlonica  i\r  c]  dev 
sällsynt.  Först  nere  i  lågländerna,  i  det  tropiska 
Indien  vid  Ganges  och  Burramputers  flöden,  växa 
de  arter,  hvilka  i  allt  hafva  en  tropisk  typ  och 
genom  öfs erensstämmelse  i  flera  delar  bilda  en, 

man  må  väl  säga  Ostindisk  pilgrupp,  af  hvilken  re- 
presentanter sedermera  förekon)ma  ])a  Sunda-öarna 

och  i  det  sydliga  Cihina,  nemligen:  8,  (ciraspcrnia. 
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S.  pyrina,  S.  urophylla,  S.  eriostacJiya,  S.  psilostigma, 

S.  ichnostachya,  S.  suaveolens,  S.  populifoUa,  S,  calo- 

stachya  och  S.  nobilis.  Med  undantag  af  de  i  fjell- 
traklerna  och  högländerna  förekommande  arter, 
hvilka  i  de  flesta  dylika  trakter  af  den  garnla 
verlden  torde  återfinnas,  äro  de  öfriga  Ostindiens 

pilarter  för  sitt  hemland  ganska  egendomliga  väx- 
ter, och  om  de  ock,  såsom  nyss  nämndes,  äga  en 

utbredning  åt  öster,  så  beträffar  detta  blott  några 
arter,  och  åt  vester  synas  de  alldeles  icke  sprida 

sig.  Det  säkra  är,  alt  i  Ostindien  finnes  en  sär- 

skildgrupp pilarter,  Hksom  Goda-hopps-udden,  Ca- 
narie-öai  ne,  Brasilien,  Mexico  med  flera  andra  re- 

gioner hafva  sina  mer  eller  mindre  egendomliga 
former  af  detta  i  så  hög  grad  varierande  slägte. 

Denna  Ostindiska  grupp  utmärker  sig  genom  glän- 
sande bark  på  grenarne,  stora  hårda  och  vanligen 

glänsande  blad  med  helbräddade  kanter,  utdragen 

spets  och  blådaggig  undersida;  men  framför  allt 

karakteristiska  äro  deras  långa,  slaka,  oftast  oskaf- 
tade  hanhängen,  hvars  fjäll  äro  samlade  i  från- 
skiljda  kransar,  mycket  konkava  och  vanligtvis 

ulliga  af  krusiga  hår  samt  betäcka  8 — 10  ståndare 
med  hårfina  nedtill  skägghåriga  ofta  tillbakaböjda 

strängar  och  små  runda  gullgula  knappar.  Hon- 
hängenas  form  och  frögöm menas  storlek,  skaftning 
och  beklädnad  variera  ganska  betydligl,  men  i 
allmänhet  saknas  stiftet  helt  och  hållet,  så  alt  mär- 

kena sitta  såsom  ett  kors  på  frögöm mets  spets. 
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De  Oslincliska  pilarter,  på  hvilka  i  det  följande 
beskrifiiiiigar  lemnas,  kunna  ordnas  på  följande  sätt: 

I.  Amerlxa  Fr. 

1.  S.  apiciilata  Ands. 
2.  S.  babylonica  L. 
3.  S.  d(^albala  A_\ds. 
4.  S.  glaucophylia  Ayos. 

II.  Vetrix  Fr. 

5.  S.  dapbnoides  Vill. 
6.  S.  viminalis  L. 

III.  Caprea  Fr. 

*cinerascentes: 
7.  S.  Capiea  L. 
8.  S.  julacea  Axds. 
9.  S.  \Vallichiana  Ands. 

**virentes: 

10.  S.  hastata  L. 

11.  S.  *raacrocarpa  Ands. 
12.  S.  flenlicLi  lata  Ands. 

**nigricantes. 

13.  S.  myricaefolia  Ands. 

IV.  Tropica  1.  Indica. 

*capsula  pedicellata: 
14.  S.  tetrasperraa  Roxb. 
15.  S.  pyrina  Wall. 
16.  S.  urophvUa  Lindl. 
17.  S.  ichnostachya  Wall. 
18.  S.  calostachva  Ands. 
19.  S.  suaveolens  Ands. 
20.  S.  nobilis  Fr. 

"^caps.  sessili: 

21.  S.  eiiostachya  Wall. 
22.  S.  populifolia  Ands. 
23.  S.  psilostigma  Ands. 

\.  Frigida  Fr. 

24.  S.  flabeliaris  Ands. 
25.  S.  Lind  le  va  na  Wall. 

I  ncer  tas: 

S.  di  sperma  Don. 
S.  japonica  Don. 
S.  lenta  Fr. 

I  D  u  b  i  ae : j  S.  calophylla  Wall. I  S.  densa  Wall. 
I  S.  ?  Wall. 

1.  Sai.ix  apiculata  nob. 

S.  ainends  peduiiculatis,  erectis^  foliis  paucis  suf- 

fultis,  fem.  subdcnsifloris ;  squamis  caducis,  apice  ob- 
tuso,  glabriusculis ;  capsulis  conicis  glabris,  pedicello 

nectanum  uuicuin  bis  superante,  stylo  mediocri,  stig- 
malibus  divisis;  foliis  ovato-lanceolatis,  apice  longe 
producto,  acnmmatis,  Jiitcnttbus. 
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Syn.   S.  cuspidata  D.  Don.  Prodr.  Fi.  Nep. 
1825,   p.   58.  Wallich.  Calalog.  Pl.  Ind. 
or  i  en  t.  n.  3703. 

Ha  b.:    Sirinagur,  D.  Kamroop,  Nilgherry  D. 
Noton. 

Descr.  Frutex.  i?ami  divaricati,  toi  ulosi,  cor- 

lice  fusco-castaneo  ruguloso  glaberrimo  opaco  ob- 
ducti,  raniuli  etiam  novelli  glabri.  Gemmce  parvae, 

fulvae,  glaberrimae,  conicae,  ramo  non  arcte  ad- 

pressas.  Folia  erecta,  petiolata,  petiolo  2 — 4  lin. 
longo  glabro  vel  brevissinie  pubescente  snperne  ca- 
naliculalo  vix  basi  dilatato,  1^ — 3  uncias  longa, 
ad  medium  nnciam  lata,  ovato-lanceolata,  apice  an- 

gnstato  longius  et  subobiiqoe  acuminala,  mar- 
gine  denLicidis  rotundatis  glanduliferis  grosse  cre- 
nata,  supra  obscure  subtus  dilutius  viridia,  utrin- 

que  nitidissima,  glabra,  costa  venisque  pulchre  ana- 
stomosantibus  reliculata,  raembranacea,  juniora 

opaca  et  prassertirn  subLus  pilosiuscula.  Amenta, 

(feminea  tanlum  vidimus),  lateralia,  subsessilia,  ar- 
recta,  gracilia,  cylindrica,  inferne  rariflora,  obtusa, 

1|  unc.  longa,  2  lin.  lata;  pedunculas  foliis  1 — 2 

parvis  instruclus-  rachis  birsuta;  squamse  caducae^ 
oblongo-lineares,  oljtusiusculae,  breve  albo-tomen- 
tosae,  apicem  versns  glabrescentes,  pallide  flavte, 

partem  dimidiam  inferiorem  capsulae  tegentes;  ne- 
ctarium  unicum  et  anticum,  crassum,  pedicello 

capsiiloe  lineam  iongo  ter  quaterve  brevius;  cap- 
sula  breve  pedicellata,  ovato-conica,  obtusa,  flavo- 
viridis,  glaberrima;  stylus  parvus;  stigmata  par  va, 
divisa,  laciniis  cuneiforniibus. 

Salici  pentandrce  nostrarum  regionum  maxirae 

afiinis,  sed  foliis  longius  petiolatis,  grossius  crena- 
lo-serratis,  eximie  cuspidatis,  squamis  sublineari- 
bus  basi  albo-tomentosis,  nectario  simplici  &c.abunde 
diversa.   In  collectionibus  specimina  duobus  locis 
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diversis  collecta  et  noii  parurii  discrepantia  vidimus, 
sc.  unuin  juiiius  foliis  adluic  mollibus,  opacis  subtus 
pubescentibas,  alterum  foliis  inaturis  nitentibus 

rigidis  longius  cuspidatis.  Utrum  ad  uiiara  ean- 
demque  speciein  pertineant  nescio. 

Nomen  S.  cuspidatcB  jam  I8l9  aliae  valde  di- 
versae  speciei  dedit  Schultz,  quare  in  apiculatam 
mutavimus.    Folia  tantuiii  vidit  Don. 

2.  Salix  babylonica  L. 

Ha  b.  in  India  orienlali  ad  Kera,  Tunbura, 

d.  12  Aprilis  1829  leg.  V.  Jacquemont  (Yoyage 
il.  347). 

Ad  hane  speciem  certissime  referenda  sunt 
folia,  quae  in  collectione  Musei  Parisiensis  vidi, 
hirsuta  margine  ciiiata  et  denticulis  acutis  serru- 

lata,  longissime  flabellatim  acumiiiala.  Ä.b  iis  Sa- 
licis  dealbatae,  glaucophyllae  et  acmophyllae  longe 
discrepant. 

3.  Salix  dealbata  nob. 

S.  amentis  pedunculatis,  brevibus,  obtusis,  sub- 

densifloris;  pedunculo  1 — 3-foliato;  squamis  deci- 
duis,  obovatis,  pubescentibus;  nectario  lato,  brevi, 

subbifido;  capsula  pedicellata,  ovato-conica,  glaber- 
rima;  stylo  mediocri,  stigniatibus  erectis;  foliis 

lanceolato-linearibus,  integerriniis,  subtus  glauce- 
scentibus,  demuin  dealbalis. 

Ha  b.  in  India  orientali  inter  Saharupora  et 
pedeni  montiuni  Sulir  Nanka  et  Mohur;  in  planitie 
secus  torrentem  ad  Gbautka  roure,  d.  11  Aug. 

182—;  V.  Jacquemont  (Voyage,  n.  308).  In  Mu- 
seo  Parisiensi  descripta. 

De  ser. 
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De  ser.  Arbor,  4 — 5  inctr.  Rami  erecti,  sur- 

sum  viminei,  corlice  rufo-piceo  hinc  inde  ciiiereo- 
irroralo  glaberrimo  currugalo  obducti;  ranmli  eliam 

novelli  glabeirimi,  flavesceiiles.  Geiiimas  medio- 

cres,  glabrae,  flavae.  Folia  strida,  peliolata,  pe- 
liolo  2  lin.  longo  pallide  ful  vo  iiiferne  dilatato,  su- 

pra  profuiide  canalicidato  glaberrimo  niteiile,  4—5 
uncias  loiiga,  4  lin.  lala,  anguste  Jineari-lanceolala, 
basi  aiigustata,  apice  saepe  oblique  longe  acii- 
minala,  iiilegerrima  vel  rarius  minute  et  remote 

glanduloso-denlicidata,  supra  pallide  viridia  costa 
venisqve  fidvis,  subtus  glauco-pruinosa  costa  ve- 
nisqve  piorninulis,  stiiata,  adulta  nuda  flavesceiitia, 
utrinque  glaberriiiia,  juiiiora  tantum  pilis  argenteis 

adpressis  subsericea,  plana,  membranaceo- rigida. 
Anienta  feminea  peduiiculata,  lateralia,  patentia, 

cylindrica,  crassa,  obtusa,  unciam  longa;  peduncu- 
lus  foliis  2 — 3  ccteris  minoribus  basi  instructus; 

racbis  tenuiter  pubescens;  squamee  deciduae,  obo- 
vato-spatbulatae,  cinereo-pubescentes,  pedicellum 
capsulae  aequantes;  nectarium  breve,  lalissimum,  aii- 
tice  partituni,  basin  pedicelli  in  vol  vens;  capsula 

pedicellum  1  lin.  longum  triplo  quadruplove  su- 
perans, e  basi  ovata  in  stjlum  mediocrem  angu- 

stata,  flava,  paténs;  stigmata  purpurea,  emarginata, 
erecta. 

Ha  bi  tu  Salicis  albce  vel  bahylonicce,  a  quibus 
differt:  foliis  omnino  glaberrimis,  sensini  angustatis 

nec  ita  acuminato-productis,  amentis  brevioribus, 
capsulis  evidenter  pediceilatis.  Magna  eliam  cum 

S.  glaucophylla  et  acmophylla  est  affinitas,  sed  cap- 
sulis in  stylum  mediocrem  attenuatis  et  foliis  an- 

gustioribus  longiusque  in  apicem  productis  denique 
omnino  dealbatis  satis  distincla. 

K.  V.  A.  Handl.  1850.  IL  31 



474 

4.   Salix  glaucophylla  nob. 

S.  amentis  foliato-pedunculatis,  ereclis,  femi- 
iieis  cylindricis,  rarifloris,  obtusiusculis;  squamis 

subpersistentibus,  ovatis,  deiise  albo-villosis;  ne- 
ctario  lato,  pedicello  capsulae  quadruplo  breviori; 

capsula  pedicelhita,  globoso-conica,  acula,  glaberri- 
ma;  stylo  subnullo,  sligmatibiis  brevibus;  foliis 

elongato-lanceolatis,  glaberrimis,  inlegerrimiSj  sub- 
tus  glaucis. 

Ex  India  oriental!  repor  ta  vi  t  Jacquemont  (Vo- 
yage  n.  146).    In  Museo  Parisiensi  vidimus. 

Descr.  Arbor,  ut  videtur,  satis  excelsa.  Rami 

rufo-castanei,  graciles,  cortice  glaberrimo  nitentes. 
Ramuli  flavescentes,  glaberrimi.  Folia  erecta,  apice 

subexcurvata,  subpetiolata,  petiolo  vix  lineaiii  lougo, 

planiusculo,  superne  canaiiculato,  2 — 3  uncias  longa, 
^— I  unc.  lata,  anguste  lanceolata,  apice  producto 
saepe  subobliquo  acuminala,  basi  sensim  attenuata, 

margine  saepissime  integerrima,  rarius  dentibus  re- 
motis  et  minutissimis  obsolete  serrulata,  supra  in- 

tense  viridia  costa  flava  venisque  rectis  prominu- 
lis,  subtus  glauca  costa  flava  venis  anastoiuosanti- 
hus  pulcbre  reticulata,  utrinque  glabeirima,  slatu 

juniori  pilis  adpressis  supra  hirta,  plana,  consi- 
slentia  tenuia.  Amenta  (feminea  tanluni  vidimus) 
pedunculata,  patentia,  crassa,  unciam  longa,  3  lin. 
lata,  cylindrica,  obtusa,  subrariflora;  pedunculus 

foliis  2 — 3  rite  evolulis  instructus,  glaber;  rachis 
tenuiter  pubescens;  squamas  obovatae,  subtruncata?, 

dorso  et  margine  pilis  iongis  albis  densisque  ve- 
stilae,  pedicello  capsulos  .vix  lineam  longo  subbre- 
viores;  nectarium  minimum,  late  globosum  vel 

obcordatum;  capsula  longe  pedicellata.  globoso-tri- 
angularis  vel  bieviter  conica,  lineam  longa,  lineis 

duabus  lateralibus  evidenter  impressa,  flavo-vire- 
scens;  stylus  minutus;  stigmata  brevia,  obcordata. 
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Sppcies  Salici  albce  vel  babyloniccp  non  dissi- 
milis,  omnium  autem  Salici  acmophyllce  Boiss.  (iii 
Kotschy  et  Hoheiiacker  Plant.  Pers.  austr.  n.  323 
et  620)  ita  maxime  affinis,  ut  a  b  ea  vix  specie 
rlislinctam  diceres.  Culore  autem  ramoi  um  rubro, 

fobis  miiUo  magis  elongatis  venisque  elevalis  no- 
tatls  maijisque  bnearibus,  amentis  non  subglubosis 
et  deiisifloris  sed  exacte  cjdinchncis  et  subrarifloris, 

squaniis  demuin  vix  decldLiis,  albo- vdl.)sis  nec  non 
capsidis  globosis  longiusqae  pedicellatis  ab  ea  qno- 
dammodo  diveisa. 

5.   Salix  daphnoides  v.  indica  nob. 

In  collectione  Sabcuiii  Indice  orientalis,  quani 
re  porla  vi  t  Gel  Jacquemont,  specimina  feminea  et 

foba  "in  summa  valle  Jumuatb  supra  fontem  tber- 
malem  a  2500  ad  3300  melr.  alt.  d.  16  Maji  1829" 
lecta  in  venimus.  Amenta  iis  Salicis  daphnoidis  Yiil. 

simillima,  quamquam  magis  excurvata,  squamie 
longe  acutatoe,  styli  valde  producti.  Coi  tex  caesius; 
folia  lanceolata,  acuta,  serrulata,  utrinque  viridia, 

tenuia  ab  iis  S.  dapbnoidis  verce  non  parum  dis- 
crepant.  Alia  specimina  foliis  tantum  prcedita  ad 

"Banliatta,  2952  metr.,  d.  21  Julii  1830",  etiam 
a  Jacquemont  collecta,  ejusdem  speciei  indubie  sunt. 
Folia  latissima  et  magna  siibtus  eximie  glauca, 

apice  acutala;  slipulae  seuii-bjnalae,  boi izontaliler 
patentes,  apice  recurvae. 

6.  Salix  viminalis  L. 

Hab.  In  India  orient.  a  Castris  ad  Hirpour, 
d.  23  Juiiii  1831  leg.  V.  Jacquemoint  (Voyage.  n. 

576).  "Arbor  media,  ramis  divaricatis  latissima.  In 

sylvis  inferioribus  passim,  nunquam  cultam  vidi": 
Jacqu.  —  Variatio  maxime  angustifolia  formae  en- 
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rope£e  om  ni  no  si  ni  il  I  i  in  a  foliis  supra  obscure  viri- 
dibus,  siibtus  veliitino-argenteis.  Rami  torulosi  nec 
ut  apud  nos  viniinei! 

7.   Salix  Caprea  L. 

"Frutex  3 — 4-metralis,  ramis  ereclis  . .  .  S vl- 
vestris  et  saepius  culta  in  humidis  piopter  flores 

masculos,  e  quibus  dislillalur  aqua  i^rati  odoris  si- 
cut  aqua  Rusae,  quae  pi  o  poLione  maxim  i  pretii 

apud  Sjkos  habetur.  Colitur  quandoque  in  Pen- 

tapotamide,  ubi  flores  pai  vi  odoris":  Jaquemont 
Vojage  aux  Indes  orient.  Mscpt.  n.  684. 

Folia  tantum  vidimus,  quee  nuiice  aliae  speciei 

referenda  credimus,  quamquam  color  pagincE  inte- 
rioris  uL  in  S.  daphnoide  supra  descripta  subcoe- 
sius;  rami  etiam  noonumquam  villosi;  stipulne  se- 
mirotundne,  sublaciniatae. 

8.   Salix  jut.acea  nob, 

S.  amentis  sessilibus,  longissimis,  atlenualis, 

squaniis  glabrescentibus;  cnpsulis  ovato-linearibus, 
vix  pubescentibus,  pedicello  ncctarinm  ter  qua- 
terve  superante,  stylo  nullo,  sligmatibus  ereclis; 

foliis  oblongis,  obtusiusculis,  subtus  argenteo-pilo- 
sis;  gemmis  ramisque  glabris. 

Ha  b.  In  sylvis  excelsis  supra  Havdeiabad, 

altitudine  2600—2700  melr.  3  Maji  1831  legit 
Jacquemont.  In  herb.  Musei  Paiis.  specimiiia  de- 
scripsi. 

De  ser.  Frutex  diffusus,  4 — 5  mt^tr.  allus. 

Rami  torulosi,  divaricali.  cortice  fusco-brunueo  gla- 
bro  obdncti,  ramuli  novelli  vix  pnberuli.  Gemmas 

magna^,  ovato-i oLuudala\  picea?,  glabra%  subniten- 
tes.  Folia  peliolata,  petiolo  brevi  albo-tomeutoso 
superne   canabculalo    l)asi   vix    dilalato,  patentia, 
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2 — 2i  uncias  longa,  1  —  1|  unc.  lala,  oblongo-ovalia, 
basi  attenuata,  apice  subobliquo,  obtiisiuscula,  su- 
pra  glabra,  sublus  pibs  argenteis  bi evibiis  adpressis 

albo-tomentosa,  nilei)tia,  rriaigiiie  remote  denticu- 
lata,  plana,  denium  riglila.  Amenta  mascula  non 
vidi.  Amenta  feminea  sessiba,  basi  fobis  luinutis  1  —  3 

caducis  vix  bracleata,  3 — 5  uncias  longa,  palenli- 
divaiicata,  flexuosa,  apice  acula;  racbis  angularis, 

tenuiter  pilosa;  squainae  ovato-lanceolalee  basi  di- 
lutiori  pilis  sparsis  raiius  obsitae,  apice  atro  gla- 
benimas,  venirem  capsulae  obtegenles;  nectatium 

productum  bneare;  pedicellus  capsulae  Ii neam  lon- 
gus,  nectariiim  qualer  superans;  capsula  2 — -3  li- 
iieas  longa,  e  basi  gibba  altenuato-linearis,  obtusa, 
tOQienlo  raro  nitenle  snbcanescente;  stjlus  nul- 
lus;  sligiiuita  sessilia,  brevia,  crassa,  fulva,  saepius 
siiDplicia,  laciniis  crassis. 

Est  e  tribu  S.  Caprece.  S.  Caprese  L.  similis, 

ab  ea  tanien  differt  /oliis  subtus  pilis  adpressis 

argenteo-tonienlosis,  margine  remole  sed  regtdari- 
ter  el  glandulose  denticulatis,  capsulis  brevius  pe- 
dicellatis,  squamis  amentoiuni  lalioribus  magisqne 
glabris  &c.  Habilus  amenli  fem.  non.  male  S. 

■phylicifoliam  L.  revocat,  sed  stjlo  nullo  &c.  longe 
aliena  est  planta, 

9.   Salix  Wallichiana  nob. 

S.  amenlis  sessilibus,  attenualis,  erectis,  lem. 

densifloris,  masculis  arcuatis;  squamis  basi  iiirsulis; 

capsulis  conicis,  elongatis,  cano-villosis;  pedicello 
nectaHum  minulum  bis  superante;  stylo  nullo, 

stigmatibus  erectis;  foliis  oblongis,  abiupte  acumi- 

natis,  glabiis,  coriaceis;  geinmis  glabiiusculis;  ra- 
mulis  puberubs. 

Syn.  S.  giisea  Wall.  Catalog.  Plant.  Ind. 
urient.  n.  3700.  Steudel  Nomencl.  bot. 
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Ha  b.  In  >e|)alia.  Kamauu,  Sillet,  ubi  1821 

legit  Dr  "Walijch.  In  heibario  Societalis  Liniia?- 
auce  Loiidinensis  speciniina  sicca  descripsimus. 

Des  er.  Arhor  vel  frutex  majoris  altiludinis. 
Rami  robusli.  rarnosi,  di  versen  les,  apice  arcuati, 

cortice  rucjuloso  sub^laucescenli-piceo  glabro  opaco 
obducti;  ramidi  novelli  dense  griseo-Lomentosi.  Gem^ 

mcp  ovtitae,  subti i^unte,  adpresscF,  aculiuscula?,  ex- 
tas loirjenlo  brevi  prirao  Hd^pel^a?,  demuni  gia- 

bralte.  Fdia  arrecLa.  petiolata,  peliolo  tianenloso 

basi  vix  ddatdto  siipeine  canaliculato  2 — 2^  lin. 

lon^o,  hinceoljta  v.  ovalo-obljnga,  Scepius  in  api- 
ceii"!  acuminatiiin  sabito  at;enuata,  hasi  subrotundata 
vel  obsjlcle  augustala,  2 — 3  uucias  longa,  4- — 1 
unciain  lala.  uiar^ine  leiuiiter  crenato-serruiata, 

juniora  valde  itniibi,  ulrinque  pubescentia  snbtus 

cano- villosci.  adulta  gi^berrinja,  nitentia,  venis  pro- 
miiiulis  stiiata.  itele  viridia,  plana,  rigida.  Amenta 

sessilia,  elungata,  fuliis  niinntis  paucissimis  deci- 
duis  vix  bracteata.  Åm.  77?a5cii/a  erecta,  arcuala.  cy- 
lindiica,  obtusa.  1  —  1;  uncias  longa,  densiflora, 

longissime  albo-  et  ful  v  j-toinentosa  :  squaince  ovatae, 
aterrinice,  basi  pilis  lungis  dense  ubsittt,  apice  «ila- 
bra?,  lalere  iiUerioii  lana  incana  \illo5ce;  slaniina 

bina,  filanientis  lungis  tennibus  pallidis  basi  bar- 
batis,  anlheris  niinntis  ublungis  fnhis.  Amenta  fem, 

erecla  vel  demnni  pendula,  2 — 24^  uncias  longa, 
apiceni  veisus  atlennala,  subdensitlora ;  racbis  vil- 

losa;  squanice  o valo-lanceolatce,  aculiusculte,  griseo- 

nigricantes,  saltenj  sursuni  glaberrima»,  basiii  cap- 
sulcC  excedenles;  neclariuni  puncliforine,  pedicello 

villuso  vix  semilineani  longo,  duplo  Iriplove  bre- 
vius;  capsula  lineari-conica,  apice  obtu^iuscula,  pi- 

lis atlpressis  canis  densissinie  iiriseo-lonientosii ;  siv- 
lus vi\  ulliis;  sligni.tla  parva,  erecla,  sa?pissime 

bi[»aitita.  lacinii->  nassis  ]i\ ido-picei»^. 
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Est  e  tribu  S.  Caprece.  Habitu  praesertim 
amenloriim  Salici  cinereae  non  absimilis;  foliis, 

capsulis  &c.  attaraen  abunde  diverse. 

Nomen  S.  grisea',  quod  huic  speciei  imposuit 
I.  c.  Wallich.,  jam  a  Willdenowio  plantas  longe  ali- 
eiiae  tiibutuiii  fuit,  quare  non  arnplius  admitten- 
dum  credo.  Justius  in  honorem  D.  Doctoris  Wal- 

LicH,  plantarurn  Indiae  orienLalis  illustrissimi  in- 
dagaloiis   et  qulloris,  S.  Wallichiana  vucari  debet. 

10.   Salix  hastata  L. 

Specimina  hujus  speciei,  ut  videtur  in  alpi- 
bus  Indiae  superioris  frequentis,  reporlavit  Jacqiie- 
mont.  Ab  europaeis  nullo  modo  ditferunt;  sub 

duabus  formis  occurriint:  1)  rotundifolia,  rigida, 

acule  serrata,  cortice  rufo-roseo;  2)  oblongifolia, 
ten u is  et  minima. 

■^Salix  Roylei  Klotzsch  (S.  hirta  Rojle)  in 
berb.  Principis  Borussiae  Wa Idemaris,  cujus  speciei 
individua  ferainea  in  alpibus  Himalensibus  1845 
leg.  W.  HoFFMEiSTER,  modificatio  tantum  Salicis 
bastatae  subalpinae,  foliis  majoribus  obovatis,  subtus 

glaucis  insignis,  qualis  etiam  per  regiones  frigidas 
Europas  septentrionalis  frequenter  obvenit. 

11.  Salix  (phylic^folia*?)  macrocarpa  nob. 

S.  amentis  sessiHbus,  paucibracteatis,  longis, 

crassis,  apice  incurvis;  squamis  late  oblongis,  acu- 
tis,  convexis,  glabris,  pedicellos  vix  aequantibus; 
nectario  minimo,  pedicello  sexies  breviore;  capsula 

pedicellata,  conico-subulata,  glaberrima;  stjlo  elon- 
gato;  stigma  ti  bus  indivisis,  crassis;  foliis  (obovato-) 
eilipticis,  integerrimis,  glabris,  subtus  caesio-glau- 
cis,  tenuibus,  planis. 
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Ha  b.  ill  fVigidis  iiriibrosis  et  Ferlilibus  a  Bari 

ad  Koiuiass,  d.  14  Maji  1829  leg.  V.  Jacquemo?st 

(Vojage  n.  70*)  ...  In  Museo  Parisieiisi  desciipla. 
Desci-.  FruLex  2 — 4-orgjalis;  rami  fulvo- 

biunnei,  glabiij  ramuli  pubescentes.  Gemmae  me- 
diocies,  ovalae.  Folia  erecta,  in  apice  laiuorum 

potissimufn  collecta,  petiolata,  peliolo  2 — 3  lin. 

longo  pubescenle  planiusculo,  2 — 2^  uncias  longa, 
unciani  lata,  basi  apiceque  sequaliter  attenuata, 
elliptica  vel  rarius  apicein  versus  laliora,  supra 

obscure  viridia,  cosla  incano-argenlea  nolata,  snb- 
lus  albido-glauca,  margine  integerrinia  vel  lemo- 
tissime  et  min  ute  denticulata,  demum  flavescentia, 

rigida.  Amenta  feminea  biteralia,  biacleis  pannis 

sufFulta,  2 — 4  uncias  longa,  ereclo-patentia,  incur- 
va,  subrariflora,  obtusa;  sqnamae  ellipticce,  basi 

puberulae  ceterum  glabrae,  fulvoe,  pedicello  subbre- 

vioresj  capsulae,  pedicellis  1 — 1^  lin.  elongatis,  pe- 
dicellatce,  usque  ad  2  lin.  iongce,  basi  gibbae,  apice 

attenuatcE,  ful vo-rosece,  glaberrimce;  slylus  lineani 
longus;  stigmata  crassa,  indi  visa. 

Ob  folia  lenuia  elliptica,  snbtus  caesio-glauca, 
juniora  pellucide  lufescenlia,  maxima  ejus  cum  S. 

laurina  allinitas,  sed  amenta  omnino  ut  in  S.  pbyli- 
casfolioe  formis  maximis.  Utrum  proj)iia  species 

an  raodificatio,  ut  ita  dicam,  indica  S.  phylica^- 
foliae  babeatur  nescio.  Ab  utiaque  nolis  allalis 
dislinguitur. 

Aliam  Salicis  speclem,  "S.  glabrescens  Lindl. 
in  Onde  et  RoliiUuuid  1825:  Wallicb  (Catalog.  pl. 

Ind.  or.  n.  3106)"  inscriptam  in  herbario  indico 
Societatis  Linna^anas  Londinensis  inveninnis,  quas 

plantas,  nuperrime  descripla^,  maxi  me  allinis  vi- 
detur. Didei  t  autem  foliis  magis  ovatis,  omnino 

integerrimis  magisque  coriaceis,  capsulis(]ue  paullo 
loiigius  [)edicellalis.    (juuni  autem  oninibus  bcne 
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cogiiituiii  est,  quo  modu  Salices,  iii|)rimis  alpesties, 
eximie  variant^  et  specimiiia,  quae  viJimus  tria, 

jani  ita  setale  provecta  erant,  ut  certum  de  iis  ju- 
dicium  pioiuiiiliare  non  poLuerimus,  haiic  a  piiori 
specie  divellere  non  audemiis. 

12.     SalIX   DET^TICULATA  nob. 

S.  amenlis  pedunculatis,  masc.  brevihus,  ob- 
tusis,  erectis,  fem.  gracilliniis,  laxe  subpendulis,  acu- 
tis;  squaniis  j:)arvis,  pallide  flavis,  apice  glabris, 
nectario  pediceUuoi  capsulae  subaequante;  capsula 

brevissime  pedicellata,  conica,  glabenima;  sLigma- 
tibus  sessilibus,  bipartilis;  foliis  (obovato-)  lanceo- 
Jatis,  denticulatis,  subtus  intense  glaucis,  utrinqiie 
glaberrimis. 

Syn.  S.  Kamaunensis  Lindl.  Wallich.  Catal. 
Pi.  Ind.  Orient.  n.  3701. 

Ha  b.  in  India  superiore  alpesiri  in  regionibns 

Himalensibus  ad  Baltol.  "N:o  565,  966  et  1035 
Vojage  de  V.  Jacqueniont  aux  Indes  orient.  1831, 

28  Aug."   Prope  Kamon:  R.  Blinrworth. 
De  ser.  FruLex  metliocris  magnitudinis  vel 

arbuscuia.  Rami  valde  divarica  ti,  sumnii  piceo-atri, 
nitidi,  laevissimi,  corlice  rarius  subcoeruleo  coriu- 

gato  obducti;  ramuli  novelli  puberuli.  Genimae 

1 — Il  lin.  longae,  o  va  lo-  oblongae,  ex  lus  convexo- 
ttigonae,  inlus  planae,  adpressce,  castaneo-tuscae. 
Folia  alteiiia,  erecta,  peliolala,  petiolo  1^  lin.  longo 
pubescente  canalicLdato  fulvo,  1^  unciani  longa 

et  1 — 1  unciam  lata,  obovato-elliptica,  basin  ver- 
sus  rotundato-subattenuata,  apice  saepius  rolundata 
rarius  aculiuscula,  margine  regulariter  et  acule  sed 
minute  sen  ulata,  superne  viridia  cosla  venisque 
proniinulis  dilulioribus  et  saepe  puberulis  exiinie 
reliculata,  subtus  unniino  ut  in  Salice  aniygdalina 
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coei  Lileo-glauca  venis  striala,  utrinque  glaberrirna, 
aduUa  rigida  ut  folia  S.  depressoi.  Amenta  pedun- 

ciilcita;  pedunculus  ("oliis  4 — 5  rite  evolutis  in- 
sti  uctus,  pubescens.  Amenta  mascula  gracilia,  1 — 1^ 

unc.  longa,  1|  lin  lata,  densa,  horizontalia,  cylin- 
drica,  obtiisa,  aureo-fulva;  rachis  birsuta;  squamae 
spatbnlaloe,  basi  anguslatae,  apice  rotundatae,  flaviB, 
parte  inferiore  birsutulae;  stamina  duo,  filamentis 
squanias  quadruplo  superantibus,  basi  subbirsutulis 
flavis,  antberis  minutis  glabiis  ful  vis.  Amenta 

leniinea  gracillima,  2 — 3  uncias  longa,  2  lin.  lata, 
cjlindrica,  acutiuscula,  primo  erecla  demum  sub- 

pendula,  pedunculum  4— 5-foliatum  terminantia ; 
racbis  puberula^  squarntC  subpersistentes  spatbu- 
latae,  minulas,  basin  capsulce  atlingentes,  pallide 
flavcc,  pilis  albidis  birsuiulae;  nectarium  parvum, 
pedicelluni  capsulae  vix  ̂   lin.  longum  subtequans; 

capsula  lineari-conica,  tennis,  brev  i  ler  pedicellata 
basi  rulvo-rufa  apicem  versus  viiidubi  et  attenuata, 
omnino  glabra;  stylus  fere  nullus;  stigmata  2  mi- 

nima, emarginata,  apice  capsulae  non  multo  latiora. 

Species  nitidissima  al  pestris,  ob  folia  et  ba- 
bituui  tolum  Salici  pb vliciBfolicC  simillima;  amenta 
tamen  oracilia  et  lonsza  S.  viridem  vel  albani  satis 

refeiunt;  capsulai  inn  forma  foliorumqne  consisten- 
lia  baec  Sj-ec^ies  ad  S.  hastafam  j)roxime  accedit. 
Ab  (»mnibus  altamen  optime  distincta. 

■■••■)  S.  Jtimalensis  Klolzscb  (in  berb.  Cels.  Du- 
cis  BorussicT  Waldemar.)  magniludine  allioii,  fo- 

liis  majoiibus,  magis  eb)ngatis,  apicem  versus  at- 
tenuatis,  exade  lanceolalis,  niaigine  acutius  denta- 
tis,  l)asi  icqiialiler  angnslalis,  sublus  evidentius 
caesiis.    Celerum  8.  denliculalai  simillima. 

Syn.  S.  elegans  cum  var.  Gom/nV/na  Wallich. 

*Calal.  PL  Ind.  oiient.  n. 
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Ha  b.  in  Ncpalia  (Wallich  1821),  Seriiiore 

(DD.  GovAN  el  Kamrup).    In  alpibus  Himalensi- 
buS  leg.  HOFFMEISTER. 

Sia  tura  proceriore  tenu  itate  folioruni  et  a  men- 
tol uni  a  typica  S.  denliculata  non  parum  differl; 

hujus  speciei  meram  formam  esse,  forsan  magis 
subalpeslrem,  probanl  specimina  in  Herb.  Soc.  Linn. 

Londin.  asservala,  quse  inscripta  sunt  "Salix  called 

Bassul,  8000  feet:  dr  Govan  n.  3699  Serinagur." 

13.   Salix  myrictEfolia  nob. 

S.  amentis  sessilibus,  brevibus,  crassis,  den- 

sifloris,  subbracteatis;  squamis  obovato-spathulatis, 
barbatis;  neclario  brevissimo;  capsula  sessili,  ovalo- 

conica,  albo-sericea ;  stylo  nullo;  slignialibus  ere- 
clis;  foliis  linguLito-oblongis,  integerrimls,  coriaceis, 
opacis,  subtus  pcillidioi  ibus. 

Hab.  in  India  orientali  superiori:  V.  Jacque- 
MONT  et  Perottet.    In  Museo  Parisiensi  descripla. 

Descr.  Arbuscula  mediocris  magni tudinis;  ra- 

muli  valde  torulosi,  glabri,  cortice  glaucescenli-rufo 
ruguloso  obducli,  ramuli  vix  puberuli.  Gemmoe 

parvae,  adpressae,  ovato-rolundatae,  glabrse.  Folia 
pateiilia,  subpeliolata,  petiolo  brevissimo,  luteo 
glabro,  lingulata  vel  oblonga,  rurius  lanceobita,  apice 

basique  latiori  sequaliter  oblusa,  margine  inleger- 
rima,  subrevolula,  uhinque  pilis  adpressis  cine- 
rascentia  nonnumquam  glabrata  semper  opaca,  sub- 

tus pallidiora  costa  elevala  fulva,  supra  obscure 
viridia,  venis  anastomosantibus  reticulala,  plana, 
rigida.  Amenta  subsessiiia,  bracteis  pai  vis  suffulta, 
patentia;  mascula  vix  2  lin.  longiora,  subovalia, 

densiflora;  racbis  glabrescens;  squamae  obovato- 
spalbuialte,  apice  concavo  pilis  cris[)is  barbal£€, 
magnae,  obscm e  lulvae;  stamina  2,  filanientis  glabris 
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llavis,  antheris  ininulis  ful  v  is.  Ainenla  fetniuea 

eirciter  semiunciam  loiiga,  03  lindrica,  oLttisa,  deii- 
siflora,  hoi izoiilaliler  patentia;  lachis  pilosiuscula; 

squamae  iis  aineiiloium  masc.  siniiles,  fére  dimi- 
diam  capsulce  partem  iiiferioiem  tegeutes;  iiecta- 
tium  rainuluin,  basin  capsnlae  attingens;  capsula 

sessilis,  ovato-conica,  acuta,  ai  genteo-tomentosa ;  Sty- 
lus vix  ullus;  stigmata  subsessilia,  iiitegra,  erecla. 

Est  e  ti  ibu  S.  repen  tis,  Salici  sibiricce  etiam 

quodamn)odo  similis,  sed  foliis  opaco-cinerascenli- 
bus,  amentis  bievissimis  el  horizontaliter  patenti- 
bus,  squamis  exacte  spalhulatis  apice  subtiuncatis, 

nec  non  capsulis  sessilibus  albo-tomentosis  stylo 
deslitutis  bene  distlncta.  Folia  nunc  latiora  et 

subovalia  vel  scepius  obo\ ato-euneata  sursum  cre- 
nulata,  nunc  an^ustiora  et  plus  minus  lanceolata, 

incana  vel  glabrescentia  variant;  semper  autem  ri- 
gida,  opaca  et  sublus  pallidiora. 

14.   Salix  tetrasperivia  Buxb.  . 

S.  amentis  lateralibus,  pedunculalis,  masculis 

l(jngis  laxis  rarifloris,  femineis  laevi{)us  cylindricis; 

pedunculo  Foliis  3 — 6  instruclo;  squamis  oblongo- 
spatbulatis,  griseo  puberulis;  nectario  pedicello  sexies 
breviore;  capsula  longe  j^edicellata,  ovata,  glabra; 

stylo  minimo;  stigmatibus  divisis;  Foliis  ovato-Ian- 
ceolatis,  elongatis,  longe  acuminalis,  sublus  glaucis. 

S.  tetraspenim  Roxb.  Plants  oF  tlie  coast  of 

Coroinandel.  I.  p.  66.  tab.  97.  —  Wai.eich  Catal. 
Pl.  Ind.  orient.  n.  3707. 

Hal),  ad  lipas  et  in  locis  huniidis  per  totani 

Nepaliam,  ut  videtur,  sat  Fiequens.  Nullam  aliam 

ibi  se  invenisse  mi>nel  lu>\buigli.  Teujpure  Iri- 

gido  lloiel. 
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Desci.  Arbor,  trunco  liominis  crassilie,  ramis 

divaricatis  torulosis  coriice  ruguloso  biunneo  opaco 

glabro  obduclis,  ramiilis  novellis  griseo-hii  sutis. 
GemmEe  rnaguce,  nilidae,  castunea^  Slipulae  ni9gnj3e, 

obovalo-i oluiidatae,  margine  subdeiilalaN  superne 
glabrae,  subtus  glaucae.  Folia  arrecta,  peliolala,  pe- 
tiolo  1  —  H  lin.  longo  pubescenle  superne  canali- 
culato,  saepe  usque  ad  8  uiicias  longa  et  1|  unc. 

lata,  vulgo  4 — 6  unc  longa  et  unciam  lata,  lan- 
ceolata  infra  medium  latiora,  in  apicem  acumina- 
tum  longe  altenuata,  basi  anguste  subrutundata, 

margine  inlegra  veJ  leviter  et  remote  rotundato- 
crenuLita,  supra  saturale  viridia  glabriuscula  fere 

nitentia  venis  pallidioribus,  subtus  plus  minus  ci- 
nereo-glaucescenlia  costa  venisque  elevatis  ful  vis, 
plana,  dure  rigida.  Amenta  mascula  usque  ad  5 
uncias  longa,  flexuosa,  gracilia;  j)edunculus  foliis 

2 — 4  ceteris  minotibus  instructus;  squamas  verli- 
cillatim  remotoe,  lingulatae,  apice  truncalae,  dense 

cinereo-pubescentes;  stamina  6 — 8,  filamentis  squa- 
mas  duplo  supei  antibus,  subreflexis,  basi  barba- 
tis,  antheris  minutis  rotundatis  fulvis.  Amenta 

feminea  patentia,  H — 2  uncias  longa,  cjlindiica, 
rariflora;  pedunculus  foliatus;  squamae  parvce,  ovatge, 

aculiusculae,  dense  griseae,  pedicello  duplo  triplove 
breviores;  nectarium  minutum  pedicello  sexies  bre- 

vius;  capsula  ovala,  apicem  veisus  atlenuala,  gla- 
berriraa;-sl jlus  subnullus;  stigmata  divisa,  laciniis 
divaricatis. 

Haec  Salix,  quae  in  Jndia  vulgaris,  formis  nu- 
merosis  ludit  et  centrum,  ut  ita  dicatn,  eflicit  Sa- 

licum  tropicarum  Asiae,  quacum  ceterce  plus  mi- 
nus aicte  radiatim  conjunctae  videntur.  Foliis 

maximis  demum  nitentibus  et  coriaceo-rigidis,  amen- 

tis  masculis  eximie  elongatis  et  gracillimis,  capsu- 
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lis  deniqufi  longins  pedicellalis  slylo  fere  deslitulis 
ab  omnihus  luculenter  difFert. 

15.   Salix  pyrina  Wallich. 

S.  amentis  breviter  peduiictdatls,  subiariflo- 
ris,  aculiusculis,  exciirvatis,  pedunctdo  paucifoliato; 

squamis  subdeciduis,  spathulatis,  cinerascente-pilo- 
sis;  nectaiio  pedicello  capsulae  quadruplo  breviori; 
capsula  pediceilata,  ex  ovata  basi  attenuata,  glabra ; 

stylo  nullo,  stigmalibus  bipartitis;  ff)liis  lanceola- 
tis,  acutis,  integerrimis,  subtus  cinereis. 

S.  pyrina  Wallich  Ca  tal.  Pl.  Ind.  orient.  n. 
3705. 

Ha  b.  ill  Nepalia;  Perottet,  Wallich.  —  In 
Museis  Parisiensi  et  Londinensi  specimina  vidimus. 

Descr.  Arbor.  Rami  divaricati,  torulosi,  cor- 

tice  fufico-ciiiereo  corrugato  glabro,  ram  ull  nov  elli 
tomenio  fulvo-cinereo  demum  villosi.  Folia  erecta, 

petiolata,  petiolo  2  —  3  lin.  longo  cinereo-villoso  su- 
perne  caiialiculato,  2 — 3  uncias  longa,  unciam  lata, 
exacte  lanceolata,  paullo  infra  medium  latiora, 

in  apicem  vSubproductum  attenuala,  margine  inte- 
geirima  obsoletissime  undulata,  supra  obscure  vi- 
ridia  costa  venisque  flavis  regulariter  picLa,  subtus 

pallidiora,  pilis  paucis  adpressis  cinerascentia,  no- 
vella  utrinque  obscure  sericea,  plana,  rigida.  Sli- 
pulog  parVcTe,  lanceolato-lineares,  mox  diciducE.  x\men- 
ta  breviter  pedunculata,  erecta  vel  (lexuosa,  apice 

excurvala,  rariflora,  cylindrica,  aculiuscula,  3  un- 
cias longa,  2 — 3  lin.  lata;  pedunculo  foliis  2 — 3 

minutis  instr  ucto;  rachis  cinereo-villosa ;  squama? 

subdecidua^  spathulatae,  fulvo-picea\  pedicellum 
capsulae  linea  vix  longiorein  non  a?quantes,  cmereo- 
villosce,  apicem  versus  acutiusculum  glabrescentes; 
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nectarium  quatlratum,  pedicello  quadruplo  hrevius; 

capsula  pedicello  parum  longior,  ovato-coiiica,  ob- 
scure  viridis,  glabra;  stylus  nullus;  stigmata  bre- 
vissima,  bipartita,  laciniis  divaricatis.  Anienta  ma- 
scula  lateralia,  nuda,  3 — 4  uncias  longa,  arcuata, 

giacilia,  cylindrica,  acuta,  1^—2  lin.  lata;  squamae 
uvatae,  acutiiisculae,  dense  albo-villosae;  stamiiia 

circiter  8,  filamentis  longis  graciiibiis,  basi  barba- 
tis,  antheris  iiiinutis  ful  vis. 

Species  tropica  Salici  tetraspermas  et  iclino- 
stachjae  babitu  proxirria.  A  priori  bene  differt: 

ramis  albo-villosis,  foliis  niidto  brevioribus,  aiigu- 

stioribus,  subtns  hirtis,  squamis  amentaceis  spa- 
ibulatis,  capsulis  teimibus  lungius  rostralis;  a  po- 
steriori  foliis  rigidioribus  noii  ita  acutninato-acu- 
lalis.  snbtLis  cinerasceiitibus  nec  intense  glaucis.  E 

nostiatibus  S.  fragili  quodammodo  subsi milis,  sed 

longe  diversa  et  amentis  masculis  ad  typum  tro- 
picarurii  referenda. 

16.   Salix  urophylla  Lindl. 

S.  amentis  pedunculatis,  foliis  parvis  snfFul- 

tis,  anectis,  curvatis,  obtusis;  squamis  incano-pi- 
losjs;  capsulis  ovato-lanceolalis,  glaberrimis,  pedi- 

cello nectarium  bis  terve  siiperante;  stjlo  brevi; 

stigmatibus  bipartitis,  excurvalis;  foliis  lanceolatis, 
acuminatis,  integei  rimis,  glabrescentibus. 

Syn.  S.  urophylla  Lindl.  in  berb.  Soc.  Linn. 
Wallich  Catalog.  Pl.  Ind.  or.  n.  3708. 

Ha  b.  Ex  Oude  Ind.  orient.  1825  repurtavit 
Wallich.  —  In  berbario  Soc.  Linn.  Londin.  exem- 

plaria  nonnulla  vid  i  mus. 

Descr.  Arbor.  Rami  strictiusculi  apice  im- 
tantes,  cortice  cinereo-brunneo  opaco  rugoso  ob- 
ducti,  etiam  novelli  glabri.    Gemmce  parvae,  glabrae, 
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acutae.  Folia  erecla,  pellolata,  peliolo  I4  liii.  lon- 

go,  tia vo-ciiiereo  pubesceiile,  superne  canaliculato, 
angiiste  laiiceolata,  2^  —  3  uncias  longa,  paullum 
iufra  niediuQi  4  lin.  lata,  basi  atteniiata,  apice 

ScCpe  siibubliqno  looge  acuminata,  margine  inle- 
gerrima  vel  cleiiliculis  raris  minute  sei  rulata,  su- 

pra  pallide  viridia  venis  prominulis  notata,  sub- 
tas  pallidiora  costa  venisque  anastomusanlibus  pal- 
liditjiibus  elevatis  percussa,  juniora  utrinque  pilis 
adpressis  canescentia,  demum  glabra,  rigida,  plana, 

margine  tantum  subrevoiuta.  Åmenta  (Jeminea  tan- 

tum  vidi)  lateralia,  pedanculata,  erecto-patentia, 
plus  minus  curvata,  cylindrica,  obtusa,  unciam 

longa,  2 — 2l  lin.  lata;  peduncalus  tenuiter  pilosus, 
foliis  2 — 3  minutis  hirsutis  instructus;  rachis  pu- 
berula;  squam^  caducce,  o \  ätas,  aculiuscuJae,  pilis 
strictis  cance,  ventreni  capsulae  tegentes;  nectarium 

parvum,  pedicello  vix  lineani  longo  bis  terve  bre- 
vius;  capsula  breviter  pedicellata,  ovato-conica,  acu- 
tiuscuia,  fulvo-brunnea,  glaberrinia,  opaca;  stylus 
parvus,  pedicello  duplo  brevior,  fuscus;  stigmata 
duo  bipartita  cum  laciniis  obovatis  excurvata. 

Est  e  tribu  S.  tropicaru?n  amentis  masculis  po- 

l^  andris,  squaniis  subverticillatis  insi^inium.  —  Fo- 
lioium  forma  et  induinento,  ut  etiam  babitu  S. 

albcB  potissimum  e  nostratibus  forsan  proxima ; 
structura  autem  amentoruni  superflue  diftert. 

17.   Salix  ichxostachya  Lindl. 

S.  amentis  lateralibus  pedunculatis,  masculis 

patén tibus;  pedunculo  foliis  2 — 4  instructo;  squa- 
mis   ovato-rotundatis,   dense  crispo-villosis;  stam. 
octonis,  fdatnenlis  basi  barbatis;  capsula  ; 

foliis  lanceolatis,  acutato-acutninatis,  glaberrimis, 
integerrimis,  sublus  glaucis. 

8.  tchiwfitachya 



489 

S.  icJinostachya  Lindf..  H.b.  WiglU.  Wallich 
Calal.  Pl.  Ind.  orient.  n.  3702.  —  S.  Pondiche- 
riana  A.nd.s.  in  Museo  Paris. 

Hab.  ad  Karikal,  prope  Poiidichory ;  leg.  Pe- 
ROTTET.  1836.  Ex  INepalia:  WALT.icri.  —  Specimiiia 
in  Museis  Parisiensi  et  Londinensi   vidi  mascula. 

Des  er.  Arbor  vel  fru  (ex  major.  Rami  crassi, 

stricti,  cortice  ruguloso  cinereo  vel  purpurascenti- 
rufo  glaberrimo  obducti.  Gemmae  parvae,  ovatoe, 

acutae,  adpressse,  atro-niteiites.  Folia  arrecta,  peti- 
olata,  petiolo  3 — 4  lin.  longo  crasso  glaberrimo  angu- 
lari  fusco,  juniora  hmceolata,  valde  tenuia,  adulla 

lineari-lanceolala,  apice  scepe  subobliquo  longius  acu- 
tata,  3 — 4  uncias  longa,  luiciam  lata,  coriacea, 
maigine  teimiter  serrulata,  subuiidulata,  supra  ob- 
scQie  viridia,  costa  veiiisque  flavis  lineata,  subtus 
intense  glauca,  costa  venisque  flavis  prominentibus, 
plana,  rigidiuscula.  Amenta  mascula  pedunculala 

patentia,  2  unc.  longa,  1^ — 2  lin.  lata,  rariflora; 
pedunculns  foliis  2 — 3  ceteris  vix  minoribus  in- 
struclus;  rachis  sparse  pilosa;  squamae  fuscae,  ovatae, 
obtusiusculae,  inferne  pilis  crispis  brevibus  cinereae, 

quasi  subverticillatim  remotoe;  stamina  octo,  fila- 
mentis  basi  barbatis  squamas  triplo  superantibus, 
fuscescentibus,  antheris  parvis  rotundatis  flavis. 

Species  foliis  angustis  longius  acuminatis  et 

amentis  eximie  laxis  ab  omnibus,  quas  vidimus, 

bena  dictincta;  specimina  tantum  mascula  vidi- 
mus, quare  affinilatem  hujus  s[)eciei  tropicoe  non 

ceriam  pronuntiare  audemus.  Nonne  S.  tetra- 

spermce  maxime  cognata?  Pro  ejus  variatione  angu- 
sti folia  haberi  facile  polest. 

18.  Salix  calostachya  nob. 

S.  amentis  sessilibus,  longe  cylindricis,  flexu- 

osis,  densifloris;  squamis  parvis,  fulvis,  pilis  albido- 
K.  V.  A.  Handl  1850.  IL  ^2 
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griseis  hirsulis,  pedicello  bievioribus;  iiectario  rni- 
nutissimo;  capsula  pedicellum  elongatum  filifor- 
meiii  sequante,  glabra;  stylo  nullo,  stigmatibus  ere- 
clis;  foliis  ovalo-lanceolatis,  unduiatis,  subtus  ar- 

geuteo-glaucis. 
Ha  b.  in  sjlvis  humidis,  2000  rnetr.  elevatis, 

Indiae  orieiitalis  a  Kabouta  ad  Mababad,  V.  Jac- 

QUEMONT  (Voyage,  n.  250).  —  In  Museo  Parisiensi 
desciipsimus. 

Descr.  "Aibor  niediae  magnitudinis,  babitu  Sa- 
licis  albse".  Rami  divaricati,  subtorulosi,  cortice 
brunneo-piceo  coeruleo-irroralo  obducti,  a[)icera  ver- 
sus  albido-villosi;  ramuli  novelli  pallidiores,  pube 
densa  birsutuli.  Gemmce  mediocres,  fusco-casta- 

neae,  pilis  parvis  sparsis  basi  puberul£e,  Folia  al- 

terna,  petiolata,  petiolo  2 — 3  lin.  longo,  pubescen- 
le,  canabculato,  basi  stipulis  minulis  ovatis  ovato- 
lanceolatis  vel  subuiatis  vix  lineam  longis  niunita, 

exacte  lanceolata,  H — 24  iincias  longa,  vix  unciam 
lata,  margine  subundulata,  subtus  glaucescejiti-al- 

bida,  juniora  niveo-velutina,  adulta  glaberrima,  pal- 
lida  venis  parallelis  notata,  supia  obscure  viridia 
costa  tantum  et  nervorum  partibus  inferioiibus 

alba,  apice  plus  minus  producta,  basi  sequaliter  at- 
tenuata.  Amenta  feminea  omnino  sessilia  bracteis 

1 — 2  minutis  sufFulta,  usque  ad  3|  uncias  lonoa, 
3 — 4  lin.  lata,  patentia,  cylindrica,  obtusa,  sub- 
flexuosa;  rachis  pilis  albo-griseis  birsuta,  valida; 
squamre  oblongae,  fulvce,  apice  fuscae,  pedicello  duplo 

triplove  breviores,  pilis  cojrugulatis  albidas;  ne- 
ctarium  minimum,  puncliforme;  pedicellus  lilifor- 

mis,  fulvus,  puberulus,  1  —  1^  bn.  longus;  capsula 
pedicelli  loiigitudine  fere  cyiindrica,  anguste  conica, 
lateribus  impiessa,  pilis  minutissimis  subglabra, 
j)allide  fulva;  stylus  nuUus;  stigmata  di  visa,  in 
formam  crucis  capsulam  coronantia. 
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Specles  exacte  Iropica,  Ibliis  tenuibiis  stibtus 

coerulesceiiti-argenteis,  amentis  sessilibus  longissi- 
mis,  rachi  valida,  capsulis  longissiriie  pedicellatis 

parvis,  shgmatibusque  sessilibus  divaricatis  ab  om- 
nibus  longe  diversa.  Ob  foiia  S.  Seringeance  maxime 
aflinis,  sed  fructibus  distincla. 

19.   Sai.ix  suaveolens  nob. 

vS.  amentis  sua veolenlibus,  pedunculatis,  stri- 
ctis,  elongatis;  pedunculo  foliato;  squaniis  latissinie 
ovatis,  convexis,  aureo-fulvis,  birsulie  densa  albo- 

tomentosis,  apice  sumiiio  nudis;  staminibus  8 — 10, 
filamenlis   teiiuissiniis,    inferne   barbatis;  antberis 

puncliformibus;   capsula  ;  foliis  e  basi  sub- 
ovala  longissime  acutatis,  glaberrimis,  sublus  glau- 
cescentibiis,  coriaccis. 

Ha  b.  In  India  orientali,  ad  Ajnir  leg.  9 — 13 
Martii  1832  Y.  Jaquemont  (Voyage  aux  Indes 
Orient.  n.  96). 

De  ser.  Arboi*  media,  ramis  validis  striclis, 
cortice  fulvo  rugoso  obduclis,  ramulis  novellis  fu- 

scis  glaberrimis.  Gemmas  2  lin.  longae,  non  ad- 

pressae,  utrinque  convexae,  conicse,  glaberrimae,  fulvo- 
nitentes.  Folia  stricta,  petiolata,  petiolo  1  —  2  lin. 
longo,  planiusculo,  supra  canaliculato  et  puberulo, 

2  —  3^  uncias  longa,  lanceolata,  supra  medium  la- 
tiora,  in  apicem  longius  acuminatum  acutata,  basi 
sensim  attenuata,  margine  subincrassato,  aut  omnino 

integerrima  aut  denlibus  glanduliferis  minutis  api- 
cem versus  evidentioribus  obsolete  serrulata,  supra 

intense  viridia  costa  venisque  flavis  regulariter  picta, 

subtus  pallide  viridia  saepissime  albido-pruinosa 
costa  prominente  venulisque  pulchre  anastomosan- 
tibus  flavis,  utrinque  omnino  glaberrima,  plana, 

consistentia  rigide  coriacea.  Amenta  (mascula  tan- 
tum  vidimus)  odore  gra  to  suaveolentia,  peduncu- 
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lata,  stricta,  subrecta,  c\ liiitli  ica.  acuta,  3  uncias 

longa,  3  lin.  lata;  pedunculus  foliis  2  —  4  instru- 
ctas.  pubescens ;  rachis  tomentosa,  aiiijulosa;  squaniae 
late  osata?,  na\icuicitim  concavEe,  lineain  longae, 

fulvae,  basi  dorsoque  dense  pilosas.  margine  albido- 
\illosae,  partem  dimidiain  inferioreai  starainuiii  in- 
volventes;  stainina,  octo,  filarnentis  liberis  usque 
ad  Qiediam  hirsutie  densa  all^a  obtectis,  antheris 

rotundato-corclatis,  flavis. 

Elegantissima  species  tropica,  cujus  tantum  ma- 
scala  yiciimus  speciraina,  quae  laraeii  ab  omnibiis, 

quas  exaruina viiiius,  formis  Salicura  habitu  singu- 
lari  diversissima.  Folia,  forma  fere  Lauri,  apice 

recto  longius  producto  et  consistentia  coriacea  in- 
signia;  squanjce  valde  concavae  et  birsutie  omnino 
ut  ill  Salicum  speciebus  africanis  obtectas.  Odor 
amentorum  jucundissimus. 

20.    Salix   xoBir.is  Fr. 

S.  anientis  subpeduiiculalis,  erectis,  foliis  mi- 
nutis,  deciduis,  bracteatis,  fem.  subdeusiflöi  is,  masc. 

rariflöris;  squamis  parvis  rotundatis,  dorso  glabri- 

usculis;  capsulis  o vato-subulatis,  Scepius  glabris, 
pedicello  nectarium  ter  superante,  stvlo  longissimo, 

stigQiatibus  fissis  linearibus;  foliis  oblono[0-lanceo- 
latis,  adpresso-serrulatis,  glabratis,  lacidis. 

Salix  iKjbilis  Fries  Xovit.  dorffi  suec.  Mant. 

I.  p.  78. 

Ha  b.  in  ̂ 'epalia;  D.  Waliich  in  beib.  Hor- nemanni. 

Descr.  Arbor  medice  magnitudinis. /?flmi  stricti, 

lorulosi  et  angubjsi.  cortice  fusco-cinereo  opaco  siir- 
sum  villuso  obducti.  Gemmcu  rnagnce,  crass^F,  fulvo- 
cinerascentes,  basi  albo-\  illosa?,  conicae,  rarius  ad- 

pressce.  Folia  erectiuscula,  petiolata,  peliolo  3 — 5 
lin.longo  sulcato-canalicula to,  breviter  puberulo. basi 
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dilalato,  2 — 3  uiicias  longa,  siipra  medium  un- 
ciam  lala,  a  basi  bicallosa  subrolundata  seiisim 

dilatata,  apicem  versus  conslricta,  margine  ob- 
solete  lotundato-creimlata,  supra  nitida  glaberiima 
cosLa  veiiisque  parall.  arcuatis,  fulvescentibus  no- 
tala,  subtus  inlricato-tomentosa  fulvescentia  demum 

denudata,  rigide  coriacea.  Amenta  mascula  subses- 
silia,  bracteis  minutis  albo-sericeis  sufFulta,  ereclo- 

patuia,  laxe  flexuosa,  2 — 4  uncias  longa,  gracilia  et 
rariflora;  racbis  albo-villosa ;  squamas  ovato-rotun- 
datae,  obtusissimoe,  basi  rarius  piibescenles,  dorso 
apiceque  gbibrae,  latere  interiore  pilosae,  remote 
verticillatae;  stamina  6 — 00,  filamentis  basi  ima  bar- 

batis,  squanias  triplo  superantibus,  fidvis,  antberis 

parvis,  croceo-aureis.  Amenta  feminea  brevissime 
peduncidata,  subbracteata ;  racbis  cinereo-birsuta; 

squaiiioe  obovato-rotundatae,  fusco-castanece,  apice 
dorsoque  glabrae;  nectarinm  puncliforme;  capsula 

pedicelio  subUneali  pnberulo  pedicellata,  elongato- 
subulata,  basi  bitiur,  apice  acula,  vulgo  <>labrescens; 
stybis  fere  lineam  productus;  stigmatis  laciniae 
bipartitae  fdiformes,  crucis  inslår  divaricatae. 

Est  species  foliis  eximie  crassis,  nitidis,  sub- 
inlegenimis,  ramis  validis  &c.  singularis  et  Salici 
odoratae  maxime  affinis,  ab  ea  tamen  amentis 

optime  distinguitur. 

21.   Salix  eriostachya  Wallicb. 

S.  amentis  laleralibus,  femineis  densifloris, 

pedunculis  foliatis,  squamis  obovato-rotundatis,  pi- 
losiusculis;  nectario  venirem  capsulae  attingente; 

capsula  sesssib,  ovato-conica,  albo-viliosa  ;  stylo  elon- 
gato,  sligmatibus  bipartitis;  foliis  subovalibus,  ob- 
tusiusculis,  integerrimis,  subtus  glaucis. 

S.  eriostacbya  Wall.  Catal.  Pl.  Ind.  orient. 
n.  3704. 
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Ha  b.  ui  Nepalia,  ad  Gossam  Than,  1821  lecta. 
De  ser.  Arbor  vel  frulex  al  tus;  larui  divari- 

cati,  raaiosi,  cortice  \pe\i  upaco  ciiiereo  vel  rufe- 
scente  obducli,  glaberriiiii,  ramuli  novelli  eximie 
sulcato-st riati,  tenuiler  cinereu-tomentosi.  Gemniae 

o\ ato-conic3e,  oblusas,  subadpresste,  castanece,  »la- 
hvse.  Stipulse  mediocres  seiiiicordatae,  latere  exte- 
riore  subserrulaLo  a  basi  rotundata  acuniinatas,  iii- 

ferne  hirlae.  Fulia  erecfo-paleiiLia,  petiulata,  peliolo 
1 — 2  lin.  longo  pubescente  basi  latiori  lomen- 

toso  supenie  canaliculato,  2 — 2^  uncias  louga, 
unciam  lata,  oblougo-ovalia,  basi  apiceque  sub- 
obliquo  asqualiter  obtusiuscula,  inargiue  integei  rima, 

levissiine  undulata,  supra  praeserlirQ  ad  costani  la- 
tam  cinereo-pubescentia,  iiervis  subparallelis  leclis 
nolata,  fusco- siridia,  subtus  paiiini  glaucesceiitia 
et,  costa  excepta,  glabriuscula,  plana,  tenuia.  Anienta 

(feminea  tan  tum  vid  i  mus)  latera  !ia,  longius  pedun- 
culata;  pedunculus  sulcatus,  pubescens,  foliis  4 — 6 
instructus;  racliis  lenuiler  biisuta;  squamfe  obo- 

vato-rotundatce,  basi  angustalae,  apice  subtruncata^, 
ful vo-castanece,  tenuiter  pilosiusculas,  capsul^e  ba- 

sin  tegentes;  nectarium  niitmlum,  punctifoi-me; 
capsula  sessilis,  ovalo— conica,  brevis,  densissime 
albo-villosa;  stylus  elongatus.  eastaneus^  o|aber,  pro- 
funde  bipartitus;  stigmata  duo,  biparlita,  laciniis 
anguste  filiformibus. 

Distinctissima  species,  ob  amenta  capsul.»sque 
cum  nulla  alia  confundenda.  Foliis  cum  S.  da- 

phnoide,  amentis  cum  S.  nibra  aliquid  com- 
mune  ha  bet. 

22.    Salix  POPLLiFoi.iA  nob. 

S.  a  men  tis  sessilibus,  densifluris,  cylindricis, 

obtusis,  foliis  minoribus  bracteatis;  squamis  oblon- 

gis,  tomentosis;   neclarin  uiinulo  pcdicellum  brc- 
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vissimum  capsuloe  superaiile;  capsula  sessili,  ro- 
tuiidato-triangulari,  albo-lanata;  stjlo  nullo,  stig- 
raatibus  cruciatis;  foliis  longissiiiie  petiolatis,  ova- 
libus,  tenuibus,  glabrescentibus,  aciUe  crenatis. 

Ha  b.  Ill  India  orientali  legg.  Perottet  et 

Jacquemont.    In  Museo  Paiisiensi  descripsimus. 
Descr.  Arbor  mediocris  vel  frutex  rnajoris 

magnitudiiiis.  Rami  divaricali,  apice  arcuati,  cor- 

tice  ruguloso  piceo-fusco  opaco  glaberrimo  obducti, 
etiam  ramuli  novelli  glabri.  Gemmae  magnae,  ovato- 

conicoe,  patentes,  leretiusculse,  basi  tomento  brevis- 
simo  incaiio  cinerascentes.  Folia  patentia,  petiolata, 

petiolo  longissimo,  usque  ad  5 — 7  lin.  producto, 
glabro,  lineari -subcyliiidrico,  a  basi  rotundata  vel 
rarius  cordata  late  ovali-oblonga,  apice  acutata,  2 
— 4  uiicias  longa,  1—2  uncias  lata,  margiiie  acute 
serrulala,  serraturis  glaiiduliferis,  supra  obscure 

viridia  costa  canescente  venisque  regulariler  arcu- 
atis  percussa,  subtus  vix  pallidiora  venis  subim- 
presssis  et  anastomosantibus  reticulata,  juniora 

prsesertim  supra  ad  basiii  sericeo-pilosiusciila,  de- 
muni  glabra,  tenuia,  plana.  Amenta  mascula 

erecta,  densiflora,  obtusa;  pedunculus  foliis  1 — 3 
minutis  bracteatus;  lachis  breviter  birsuta;  squa- 
mae  rotundatae,  latae,  basi  pilosre,  apice  glabrescen- 
tes;  stamina  octo,  filamentis  elongatis,  basi  barba- 
tis,  antheris  rotundalis,  minutis,  fulvis.  Amenla 

feminea  erecla,  incurva,  densiflora,  cylindrica,  ob- 
tusissima,  1 — 1|  uncias  longa;  pedunculus  pauci- 
biacteatus;  squamoe  ovato-oblongae,  venirem  ca- 
psulte  tegentes,  vellere  denso  albo-cinereo  obtectfe; 
nectarium  minutum  basin  capsulas  attingens;  cap- 
sula  sessilis,  ovato-rotundata  vel  ovato-triangularis, 

lana  densissima  albo-flavescente  tomentosa;  stylus 

nullus;  stigmata  bipartita,  laciniis  iu  formam  cru- 
cis  divaricatis. 
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Species  Iropica  habitu  peculiari  singularis. 
Ob  Folia  solito  longius  petiolata  latissima  brevia 
basi  nonnurnquani  cordata,  semper  tenuia,  anienta 

curta  et  oblusissirna,  capsulas  sessiles  breves  et  eras- 
sas  deiisissime  laiiatas  ab  omnibus  prirno  obtutu 
longe  diversa. 

23.   Salix  psilostigma  nob. 

S.  amentis  subsessilibus,  foliis  parvis  3 — 5 
bracteatis,  elongalo-cylindricis,  subflexuosis,  tenui- 
bus,  densifloris;  squainis  ubovato-rotundatis,  deiise 
pilosis;  nectario  parvo;  capsula  sessili,  rotunrlata, 

sericeo-tomentosa ;  stylo  elongato,  stigmatibus  fili- 
formibus,  erectis;  foliis  obuvatis,  subtus  argenleo- 

pilosis. 
Ha  b.  in  India.  In  collectione  D:i  Jacquemont 

vidimus. 

Descr.  Frutex  vix  orgyalis,  subdepressus.  Ra- 
mi torulosi,  cortice  rugoso  fusco-piceo  glabro  ob- 

ducti,  ramuli  albo-villosi.  Gemmae  ovatc^-adpressae, 
extus  sei  icese.  Folia  erecta,  petiolata,  petiolo  brevis- 
simo  vix  linea  longiori  albo-sericeo  teretiusculo, 
ovaii-obovata,  unciam  longa,  seminnciara  lata,  mar- 
gine  integerrinia,  revolnta,  supra  glabrescentia,  costa 

venisque  regularibus  inipressis  nota  ta,  obseure  vi- 
ridia,  subtus  argenteo-sericea,  apice  obtusa  saspe 
subemarginata,  coriaceo-rigida,  planiuscula.  Ainenta 
(feminea  tantum  vidimus)  foliis  3 — 5  rite  evokitis 
bracteata,  breviter  pedunculata,  exacte  cyliudrica, 

angusta,  obtnsa,  erecta,  subflexuosa,  1  —  14-  unc.  longa, 
vix  2  lin.  lata;  squamae  obovalo-rotundatae,  minu- 
tissime  apiculatae,  latere  interioie  glabrescentes, 
extus  pilis  longis  rectis  albis  tomentosas,  dimidiam 

capsulam  sequantes;  nectarium  breve,  basin  capsulce 

at  tingens;  capsula  sessilis,  ovato-rotundata,  par  va, 

pilis  breviusGulis  reclis  densissime  albo-toiiientosa ; 



497 

Stylus  eloiigalus  nudus;  stigmata  duo  simplicia, 
anguste  filiforiiiia. 

Habitu  foliorum  iion  parum  Salicem  repentem 

var.  argenteam  revocans,  sed  amentis  fem.  elon- 
gatis,  capsulis  rotundatis  sessilibus  valde  allena. 

Nemiui  Salicum  ceterarum  tropicarum  siniilis;  spe- 
cimina  tantum  pauca,  eaque  non  bene  evohita  vi- 
dimus,  quare  de  affiiiitate  speciei  bujus  nil  certi 
enuntiare  audemus. 

24.   Salix  flabellaris  nob. 

S.  amentis  ex  apice  ramorum  annotinorum, 

fem.  subdensifloris;  squamis  obovato- rotundatis, 
glaberrimisj  neclario  basin  capsulas  superante; 

capsula  subsessili,  ovalo-conica,  glaberrima;  stylo 
mediocri,  stigmatibus  biparlitis;  foliis  obovato-io- 
tundatis  vel  lingulatis,  glabris,  crenatis,  subtus  vi- 

ridi-pallidis;  trunco  procumbente,  ramis  flabelli- 
formibus. 

Syn.  Salix  lucida  Vojage  aux  Ind.  or.  Mscpt. 
n.  1600.  S.  obovata  Wallich  Ga  tal.  Pl.  Ind. 

or.  n.  3698.  Salix  rotundifolia  Royle,  Klotzscli 
in  b er b. 

Ha  b.  '^In  humidis  herbosis  sub  jugis  versiis 
Soognum,  alt.  4000  metr.,  1  Åug.  1829  leg.  Jac- 

QUEMONT.  "Ad  Kamaon"  Wallich.  "In  alpibus 
Himalensibus''  W.  Hoffmeister. 

Descr.  Arbuscula  vel  fruticulus  vix  semipe- 
dalis  altitudiiiis,  procumbens,  trunco  prostialo  lo- 
ruloso  crasso  dure  lignosoj  rami  numerosi,  undique 

sarmentosi,  valde  procumbentes,  apicem  versus  ra- 
mulosi,  glabri,  lufo-picti;  ramuli  novelli  iulvescen- 
tes,  ob  gemmas  approximatas  angulosi,  cortice  stri- 
ato-rimoso  obducti.  Gemmae  minutoe,  glaberrimae, 
conicae,  extus  convexae,  intus  planiuscidce,  pallide 

castanea3.    Folia  praeserlim  in  apice  ramorum  col- 
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leda,  petiolala,  peliolu  2  lin.  loiii^o  glaberritno  lenui 

canaliculato,  palliflo,  saepe  iinciam  loiiga,  spalhu- 
lato-obovala,  petiolum  versus  sensim  attenuata, 
apice  roluiidata  vel  rarius  aculiuscula,  margine 

simpliciter  el  glanduloso-serrata,  plana,  supra  ob- 
scuiius  viridia  venis  parallells  evidentibus  striata, 

subtus  pallide  viridia  venis  pulcbie  anastoniosan- 
libns  reticulata,  utrinque  glaberrima,  coriacea,  dura. 

Amenta  ex  apice  raniuiorum  annotinorum,  pedun- 
culata,  foliis  4 — 6  rile  evolulis  sufFulla,  patula  vel 
erecta;  am.  mascula  subuncialia,  tenuia,  rariflora, 

cylindiica,  rachi  glabra  })ilis  raris  biisutiila,  squa- 
mis  late  obovatis,  apice  subtriangularibus,  fuscis, 
glaberrirais,  slaminibus  2,  filamentis  glaberrimis 

squamas  duplo  superantibus  fuscis,  antheris  bilo- 
culaiibus  ovalibus  fnlvis.  Am.  ferainea  foliato- 

pedunculata,  uncialia,  apice  acuta,  oblongo-cylin- 
drica,  densiflora,  tota  fnsco-purpurea ;  lachis  pilis 
paacis  brevibusque  raiius  conspersa,  ceteriim  gla- 

berrima, angulala ;  squamee  spathulat^,  subrotundce, 

partem  fere  dimidiam  inferiorem  capsiilae  tegen- 

tes, castaneo-purj)iii ese,  glaberrimae;  nectarium  pro- 
ductuai,  linea  longius,  basin  capsulae  superans, 

apice  subdilatatum ;  capsnla  breviler  pedicellata, 

ovali-conica,  omnino  glaberrima,  utrinque  lineis  2 
suluralibus  notata,  castaneo-rufa;  stjlus  subnullus; 
stigmata    biparlila,   laciniis  crucis  inslår  connatis. 

Haec  in  alpibus  Himalensibus  ut  videtur  spe- 
cies  fiequentissinia,  ad  Iribum  S.  fiigidarum  per- 
tinet.  Mudiis  crescendi  omnino  ut  in  S  retnsa, 
sed  consislenlia  tolioriim  fere  ul  in  S.  hastata; 

an)enla  iis  S.  hastata'  hjperhoreai  Fr.  non  parum 
similia.  Celerum,  ut  Tacile  om  nes  species  hujus 
geneiis  ve  re  alpinas,  admodum  variat,  sc. 

Foliis  1)  suhvotundis,  basi  dilatatis  apice  late  rolun- 
dalis.  —  Ijicc  Salici  hcröaccu'  non  dissimilis. 
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2)  ohovatis,  basi  exiinie  angustalis,  apice  di- 
latalis  et  saepe  eniarginatis.  —  Hasc  for- 

ma speciei  est  Ijpica,  modificaliones 
maximas  S.  retusae  asmulans. 

3)  spathulatis,  basi  sensim  angustalis,  apice 

prodacto  acutiusciilo  angiistis.  —  Haec 

tormis  maxirae  alpinis  et  parvis  S.  ha- 
statcB  analoga. 

Amentis  1)  brevibus  crassis;  iii  formis  minimis. 

2)  longis,  subrarifloris;  in  formis  maxime 
elatis. 

25.   Salix  LiNDLEYANA  Wallicb. 

S.  amentis  in  apice  ramiilorum  annotiiiorum, 

brevibus,  ovato-rotundatis;  squamis  ovalis,  glaber- 
rimis,  capsula  duplo  brevioribus;  capsula  breviter 

pedicellnta,  conica,  glaberrima,  styb)  producto,  stig- 
matibus  incrassatis;  foliis  ovali-lanceolatis,  crenu- 

lalis,  glaberrimis,  subtus  pailidioribus. 
S.  Lindleyana  Wallich  Ca  la  log.  Pl.  Ind.  or. 

n.  3697. 

Ha  b.  in  India  superiori,  ad  Gossam  Tban, 

ad  Kamaon:  Blinkworth  (Wallich).  ---  In  berb. 
Soc.  Linn.  Lond.  descripta. 

Fruliculus  minor,  trunco  vix  pedali,  repente, 

radicante,  ramis  flabelliformibus,  undique  proslra- 
tis,  cortice  rugoso  glaberriiuo  fusco-brunneo  ob- 
ductis.  Gemmae  magnae,  obtusae,  glaberrimse,  vix 

adpresScP,  numerosae.  Folia  patenlia,  peliolala,  pe- 
tiulo  semibneam  longo  basi  incrassato  flavo  glaber- 
rimo  supra  tenuiter  canaliculato,  semiunciam  lun- 

ga, 1^  lin.  lata,  ovali-oblonga  v.  obovala,  ulrinque 
sed  basi  magis  anguslata,  apice  obtusiuscula,  njar- 
gine  minulissime  et  remote  denticulata,  supra  fusco- 
viridia  nervis  impressa,  subtus  opaco-glaucescentia 
cosla  flava  nitenle  eximie  prominente  plana,  rigida. 



500 

Aineuta  in  apicibus  raniiilorum  fuliis  suffulla,  bre- 
via,  2 — 4  lin.  loiiija,  ovato-rotundata,  obtusa;  rachis 
glaben  inia,  angularis;  squamee  ovatae,  ublusissimae, 

capsiilae  (limiciiam  pdrleiii  tegentes,  glaberrimae,  fu- 
sco-castaneas,  nervo«ae;  necLariuni  pruductum,  basin 
capsLilae  tegens,  apice  truiicatuni,  incrassatum;  cap- 
sula  sabsessilis  vel  pedicellu  vix  semilineam  longo 

pedicellala,  ovato-conica,  apice  attennata,  basi  gib- 
bci,  fiisco-CciStanea,  glaberrima,  teres;  stjlus  pro- 
ductus;  stigmata  sa?pissime  integra  vel  emarginata. 

Duce  exslant  forinEe: 

1)  latifolia:  fuliis  valde  condensatis,  3 — 4  lin. 
lonjjis,  liueani  latis,  npicena  versus  crebrius  serrulatis. 

2)  micropJiylla :  foliis  valde  condensatis,  2—  4  lin. 
lonijis,  iii]eatii  bitis,  supra  linea  impressa  notatis, 

margine  sidore voluta.  Fi'uticulus  Azuleae  specieni 
non  male  refeiens.  —  H^e  forman  eodem  modo  sese 

babent,  ut  S.  serpyllifolia  ad  S.  retusam. 

Est  species  maxi  me  alpesti  is  ad  ti  ibura  S.  Iri- 
gidariim  pertinens,  sed  ab  omnibns  buc  relatis 
diagnosi  du  ta  bene  distincta. 

26.   Salix  disperma  Don, 

"Octandra ;  amentis  masculis  pi  celongis,  villo- 
sis;  squainis  obliisis,  ovariis  ventricosis,  tomentosis, 

sligmatibus  2  iinearibus,  apice  incrassatis  eniargi- 
nalisque;  foliis  ellipticis,  inlegerriniis,  raucronatis, 

ulrinque  ranudisque  seiiceo-villosis. 
S.  dispei  n}a  Koxb.  Mss.  (Don.  Prodr.  Pl.  Ae- 

pal.  p.  58). 
Ha  b.  in  Nepalia.  Hamilton.  —  Wallich.  fy- 

Frutex  facie  vS.  glauca:%  cortice  fusco  la^vi  te- 
ctus.  Ramnli  villosi,  canescenles.  Folia  elliptica, 

integenirna,  inucronala,  petiolala,  utrinqiie  sericeo- 
villosa.    Stij)ul,v  minula%  raduca\    A  nienta  niascnla 
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4 — 5  pollices  longa,  erecla,  filifoi  mia,  villosissima; 

squamis  ovalibus  obtusis,  8 — 9-  and  ris;  feminea 

biuncialia,  cy liiidracea,  erecla,-  squamis  ohlongis, 
apice  rotundatis.  Capsulae  ovatae,  venlricosae,  lo- 
mentosae.  Stylus  persistens.  Stii^mata  2,  linearia, 

apice  incrassata  ac  inarginala".     Don.  1.  c. 
Nonne  S.  tetrasperma  Roxb.? 

27.   Salix  japonica  Thunb. 

"Diandra;  amenlis  villosis;  squamis  ovalibus, 
obtusis;  foliis  ellipticis,  acutis,  serratis,  subtus  juni- 
oribusque  villosiusculis. 

S.  Japonica  Tbbg.  japon.  p.  24.  t.  31.  Don. 
Prodr.  Pl.  Nepal.  p.  59. 

Ha  b.  ad  Narianhetty  Nepaliae:  Hamilton.  +>. 

Floret  Februario'*.  Don.  i.  c. 

28.  Salix  lenta  Fries. 

"Foliis  lanceolatis,  remote  glanduloso-dentatis, 
subtus  villosulis  canescenhbus,stipulis  lunatis,  amen- 
tis  subpedunculatis,  bracteis  deciduis,  masc.  arcu- 
alis  diandris,  capsulis  pedicellatis,  subulalis,  sericeis, 
stylo  brevi,  stigmalibus  emarginatis. 

S.  lenta.  Fries  Nov.  Fl.  Suec.  Mant.  1.  p.  78. 

Cum  praecedente.  Habilus  S.  comosae  Fr."  —  Fr. 
1.  c.  In  berbario  Hornemanni  bujus  speciei  adest 
raraus  tantum  unicus  amentis  duobus  masculisjam 

vermis  exesis,  quare  nil  certi  de  S.  lenta  enun- 
tiare  mihi  est  facultas. 

S  p  e  c  i  e  s  m  i  b  i  d  u  b  i  ae : 

In  Addendis  pag.  304  ad  Catalogum  Plantarum 

-  Indiae  orien talis,  tres  enumerat  ill  Wallich  spe- 
cies  Salicum,  quarum  tantum  folia  in  berbario  in- 
dico   Societatis  Linnseanae  Londinensis  adsunt,  sc. 
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1.  Salix  calophylla  (Wall.  1.  c.  n.  9102): 
folia  petiolata,  petiolo  fere  luiciam  longo  glabro 

fusco-alro,  4—6  iincias  longa,  1^ — 2|  unc.  lata,  ovaLo- 
elliptica,  basi  subrolundata,  apice  acuminata,  mar- 
gine  lenuiter  seirnlata  subundulala,  supra  obscure 

viiidia  venis  snbreclangulariter  e  costa  egredien- 

tibus  picta,  sublus  valde  glaucescentia,  custa  ve- 
nisque  elevalis  fuscis.  —  Nonne  Salicis  tetraspermcB 
forma  max  i  me  lalifolia? 

2.  Salix  densa  (Wallich  1.  c.  n.  9103):  fo- 

lia petiolata,  petiolo  2 — 3  lin.  longo  profunde  ca- 
naliculato  fJavescente  glabro,  5 — 7  uncias  longa  1 — 
1^  unciam  lata,  lineari-oblonga,  basi  subcordato- 
rotand ata,  apice  plus  minus  oblique  acuminata, 
margine  minute  serrulata,  supra  obscure  viridia 

costa  venisque  rectangulariter  di varicatis  flavis,  sub- 
tus  caesio-glauca  venis  elevatis,  plana,  rigida.  — 
Salicis  tetraspermcB  forma  grandi  folia? 

3.  Salix  —  (Waltich.  i,  c.  n.  9105):  folia  pe- 

tiolata, petiolo  2- — 3  lin.  longo  hirsuto  flavo,  14^  —  3 
uncias  longa,  ovata  vel  ovato-oblonga,  apice  lon- 
gius  breviusve  acuminata,  basi  rotundata,  margine 

remote  denticulata;  supra  obscure  viridia  venis  re- 

gularibus  flavis  nitentia,  subtus  cinereo-albida  opa- 
ca,  pilis  densis  brevibus  adpressis  pubescentia,  dura, 

plana.  —  Nonne  Salicis  tetraspermoi  forma  foliis 
etiam  adultis  cinerascentibus? 

N:o  9104-  1.  c.  ad  duas  species  spectat,  sc.  S. 

pyt^inam  Wallich,  masculam,  et  S.  Wallichianam 
nob.,  masculam. 

]N:r  9106  1.  c.  S.  apiculata  nob.  est. 



B  i  o  g  r  a  f  i 

ÖFVER 

SIMON  ANDERS  CRONSTRAND, 

K.  VETENSKAPS-AKADEMIENS  ASTRONOM,    PROFESSOR    VID  TOPOGRA- 
FISKA   CORPSEN,   RIDD.   AF  K.  NORDSTJERNE-ORDEN  M.  M. 

Simon  Anders,  andre  son  till  Salpetersjuderi- 
direktören  Lars  Cronstrand  och  dess  maka  Ca- 

tharina Bäckerström,  föddes  på  Törneby  egen- 
dom i  Galmar  län  den  24  Januari  1784.  Hans 

studier,  h vilka,  under  ledning  af  en  utmärkt  lä- 
rare, grundlades  hemma  i  föräldrahuset,  fortsat- 

tes sedan  vid  Upsala  Universitet,  der  han  vid 
12  års  ålder  inskrefs  som  student  år  1796,  med 

den  framgång  att  han,  efter  en  med  heder  atiagd 
kandidat-examen,  blef,  redan  vid  16  års  ålder, 
promoverad  till  filosofie  magister  på  samma  gång 

som  en  äldre  1 7-årig  broder  och  deras  gemen- 
samma lärare,  den  för  sin  klassiska  språkkunskap 

sedermera  berömde  Professor  Tranér.  Gronstrands 

tid,  som  före  promotionen  varit  delad  mellan  de 

klassiska  språken  och  de  mathematiska  vetenska- 
perna, egnades  efter  densamma  med  förkärlek  åt 

de  sednare,  i  h vilka  han  äfven  förvärfvade  sig 

grundliga  insigter.  Härigenom  tillvann  han  sig 
ock  snart  den  berömde  Nordmarks  särskildta  be- 

vågenhet och  blef  år  1806,  efter  att  genom  ut- 
gifvande  af  flere  akademiska  dissertationer  hafva 

ådagalagt  sin  lärdom,  af  denne  kallad  till  Docens 
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i  experimeulal-fysikeii.  Vid  Universitetet  qvar-= 
stannade  han  dock  icke  längre  än  till  år  1809, 

då  han,  på  framställning  af  Vetenskaps- Akade- 
miens dåvarande  Astronom  och  Sekreterare  Svan- 

berg, kallades  till  Adjunkt  vid  Akademiens  Ob- 
servatorium.  Vid  samma  tid  blef  han  äfven  an- 

ställd som  Adjunkt  i  mathematiken  vid  Kongl. 

Krigs-Akademien  på  Garlberg.  Det  tillfälle  till 
umgänge  med  så  väl  nyssnämnde  utmärkte  man, 

som  den  genialiske  deltagaren  i  Lappska  gradmät- 
ningen Öfverboim,  h  vilket  Gronstrand  sålunda  er- 

höll, blef  för  honom  högst  lärorikt,  och,  enligt 
livad  han  sjelf  ofta  berättade,  gick  sällan  någon 
dag  förbi,  då  han  icke  begagnade  sig  deraf.  När 
Svanberg  år  1811  lemnade  hufvudstaden  för  att 

vid  Upsala  Universitet  intaga  den  lärostol,  hvars 

prydnad  han  i  30  år  varit,  blef  Gronstrand  hans 
efterträdare  som  Akademiens  Astronom.  Med 

denna  befattning  förenade  han  år  1815  den  af 

Professor  vid  dåvarande  fältmätnings-  numera 
topografiska  corpsen,  och  härigenom  Öppnade  sig 
det  egentliga  fältet  för  Gronstrands  verksamhet. 

Väl  voro  förut  inom  Sverige  åtskilliga  triangel- 
mätningar verkställda,  men  egde,  med  få  undan- 

tag, icke  det  värde,  att  de  kunde  tjena  som  grund- 
läggning för  ett  noggrant  karteverk  öfver  fäder- 

neslandet. Från  sistnämnda  år  till  år  1832  ut- 

fördes af  honom  triangelmätningar  inom  de  flesta 

provinser  i  medlersta  Sverige,  äfvensom  i  Galmar 
län,  Halland  och  Bohus  län.  År  1824  verkställde 

han  astronomiska  ortsbestämmelser  mellan  Up- 
sala och  Getle,  och  under  åren  1834  och  1835 

utförde  han  öfver  Ålands  haf  sammanbindningen 
mellan  svenska  och  finska  triangelmätningarna, 

hvilket  arbete  å  ryska  sidan  samtidigt  verkställ- 

des af  Generalmajoren  Wrangel.    Det  sista  geo- detiska 
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detiska  arbete,  hvaii  Cronstrand  deltog,  var  bas- 
mätningen  på  Öland  åren  1839  ocb  1840.  De 
talrika  observationer  han  sålunda  insamlat  och 

hvilka  finnas  förvarade  i  Krigsarkivet,  vittna  så 
väl  om  Cronstrands  outtröttliga  nit,  som  stora 

noggranhet  vid  deras  utförande,  och  ganska  träf- 
fande har  på  ett  annat  ställe  blifvit  rörande  dessa 

arbeten  jttradt:  "Cronstrand  fann  ofta  svårighe- 
ter vid  början  af  ett  företag,  men  denna  gjord, 

kunde  ingen  vara  outtröttligare  än  haii  var  intill 
dess  slut.  Bisakerna  oroade  honom  föga,  dessa 
öfverlemnade  han  gerna  åt  sina  biträden,  mea 

sjelfva  observationerna  utförde  han  med  brin- 
nande ifver  och  under  fullaste  själsspänning  in- 

till arbetets  slut,  vittnande  om  att  han  då  fann 

sig  uti  sitt  rätta  kall". 
Sedan  en  definitiv  reglering  af  svenska  mått-, 

mål  och  vigtsjstemet  blifvit  beslutad  och  Veten- 

skaps-Akademien borde,  enligt  nådigst  erhållen 
befallning,  aflemna  förslag  dertill,  ansågs  ett  nog- 

grant bestämmande  af  förhållandet  mellan  sven- 
ska längdenheten  och  enkla  sekundpendeln  å  Stock- 

holms observatorium  vara  en  bland  de  hufvud- 

sakligaste  hithörande  åtgärder.  Af  Vetenskaps- 
Akademien  uppdrogs  då  åt  Svanberg  och  Cron- 
strand  utförandet  af  de  behöfliga  pendelförsöken, 
hvilka  äfven  af  dem  gemensamt  verkställdes  år 

1825  och  sedermera  med  ännu  större  noggranhet 

förnyades  år  1832.  Resultaterne  af  dessa  grann- 
laga  försök  finnas  förvarade  i  2:ne  till  Vetenskaps- 
Akademien  af  Svanberg  ingifna  afhandlingar. 

Den  ifver  och  det  nit,  h varmed  Cronstrand 

utförde  sina  arbeten  på  fältet,  förledde  honom 
ofta  att  glömma  nödig  omtanke  om  sin  egen  hälsa; 
följderna  af  öfv^eransträngningen  visade  sig  äfven 
tidigt.    Redan  1831  började  synföf ilTi^ågan  på  det 

K.  V.  A.  Handl.  )85a.  IL  \  33 
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ena  ögat  att  förminskas  och  upphörde  alldeles 
det  följande  året,  h vartill  ytterligare  en  sällan 
afbruten  hufvudvärk  fogade  sig.  Hans  hälsotill- 

stånd, som  äfven  i  öfrigt  allt  mera  försämrades, 
förmådde  honom  att  år  1837,  vid  endast  53  års 

ålder,  med  bibehållande  af  lönen,  lemna  sin  be- 
fattning som  Akademiens  Astronom.  Härefter 

egnade  han  nästan  uteslutande  sin  tid  åt  utarbe- 
tandet af  den  Handbok  i  ipraktiska  Astronomien^  h vil- 

ken i  2:ne  delar  utkom  från  trycket  åren  1841 

och  1843.  Ämnad  t  till  ledning  under  föreläs- 
ningarna vid  läroverket  på  Marieberg  motsvarade 

detta  arbete,  i  anseende  till  sin  rikedom  på  upp- 
gifter och  sin  noggrannhet,  väl  det  uppgifna  än- 

damålet^  deremot  synes  detsamma  mindre  väl 

egnadt  för  sjelfstudium,  emedan  det  koncisa  skrif- 
sätt,  som  han  alltid  eftersträfvade  och  som  han 

äfven  här  begagnat,  ofta  gränsar  till  otydlighet. 

Då  hans  vänner  härpå  fästade  hans  uppmärksam- 
het, förklarade  han  sig  deri  icke  finna  något  fel, 

emedan,  såsom  han  uttryckte  sig,  äfven  läsaren 

borde  tvingas  till  ansträngning  af  sin  tanke- 
förmåga. 

Ehuru  Cronstrands  kroppskrafter  tidigt  blif- 
vit  brutna,  hade  dock  själens  bibehållit  sin  spän- 

stighet j  men  äfven  dessa  började  nu  hastigt  och 

märkbart  att  aftaga.  Knappast  *2:ne  år  efter  ut- 
gifvandet  af  ofvannämda  lärobok,  kunde  han  icke 
förstå  det  arbete  han  sjelf  författat  och  med 

tårar  i  ögonen  beklagade  han  sig  ofta  öfver  fel- 
aktigheter deri,  h vilka  icke  förefunnos.  Slutligen 

nödgade  honom  hans  sjuklighet  att  intaga  sän- 
gen, hvilken  han  icke  lemnade  under  de  sista  åren 

af  sin  lefnad.    Han  afled  den  24  P^ebruari  1850. 
Cronstrand  utnämndes  1824  till  Riddare  af 

Nordstjerneorden,  samt  erhöll  1835  ryska  S:t  Sta- 



507 

nislai  orden.  Han  invaldes  år  1812  till  Leda- 

mot af  Vetenskaps-Akademien.  Af  Krigs- Veten- 
skaps-Akademien blef  han  ledamot  år  1816,  af 

Vetenskaps-Societeten  i  Upsala  år  1828  och  af 
Vetenskaps-Akademien  i  Palermo  år  1835.  Vid 
1850 — 1851  årens  riksdag  hafva  Rikets  Stän- 

der visat  en  för  hans  minne  hedrande  välvilja 

genom  att  åt  hans  enka  bevilja  en  årlig  lifstids- 

pension. 





Biografi 

ÖFVER 

BERNDT  MICHAEL  HOLMBOE, 

PROFESSOR   VID  UNIVERSITETET  I  CHRISTIANIÄ,  LÄRARE  I  MILITÄR- 
HÖGSKOLAN   SAMT    EIDD.  AF  KONGL.  WASA-ORDEN. 

HoLMBOE  föddes  den  23  Mars  1795  i  Wangs  soc- 
ken (i  Walders?),  der  fadern  då  var  sockenprest. 

Sjelf  den  8:de  af  16  syskon  erhöll  han,  jerate  flera 

af  sina  bröder,  privat  undervisning  i  föräldrahu- 
set  till  15  års  ålder,  då  han  intogs  i  Ghristiania 
lärdomsskola,  och  derifrån  år  1814  demitterades 

till  det  i  Ghristiania  nyss  förut  stiftade  Universitetet. 

Med  särdeles  håg  och  framgång  egnade  han 
sig  der  åt  mathematikens  studerande,  och  blef 
i  löljd  häraf,  och  sedan  han  med  beröm  afiagt 
sin  filosofiska  examen,  anställd  såsom  Amanuens 
vid  Astronomiska  Observatorium,  hos  Professorn 
ni.  m.  Hansteen. 

Förordnad  år  1818  till  Adjunkt  i  raathema- 
tiken  vid  lärdomsskolan,  anträdde  han  den  gag- 

nande bana,  som  han  sedan  icke  mer  lemnade,  och 

på  h vilken  hans  utmärkta  kunskaper  och  nitiska 
verksamhet  tillvunno  honom  ett  aktadt  namn  bland 

vetenskapens  idkare.  Med  några  års  mellantid  be- 
fordrades han  derefter  till  Öfverlärare,  till  Lektor 

och,  år  1834,  till  Professor  i  den  rena  malhema- 
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tiken  vid  Universitetet,  sedan  han  under  tiden  blif- 

vit  lärare  i  samma  vetenskap  vid  Militär-högskolan. 
Till  befordrande  af  mathematikens  studium, 

såväl  vid  Lärdomsskolan  som  vid  Universitetet, 

utarbetade  han  åtskilliga  värdefulla  mathematiska 
läroböcker,  hvilka  tid  efter  annan  utgåfvos,  äfven 

i  förnj^ade  upplagor,  hvarjemte  han,  på  nådig  be- 
fallning, samlade  och  redigerade  samt  af  trycket 

utgaf  sin  landsmans,  den  frejdade,  alltför  tidigt 
hädangångne,  Mathematikern  Abels  efter  lem  nade 
skrifter. 

Professor  Holmboes  förtjenster  som  ve  lenskaps- 
man  lemnades  icke  heller  obemärkta.  Inom  sitt 

fädernesland  kallades  han  till  ledamot  af  Physio- 
grafiska  föreningen  i  Christiania  och  af  Vetenska- 

pernas Sällskap  i  Trondhiem;  i  brödratiket  blef 

han,  i  egenskap  af  militär-lärare,  medlem  af  Krigs- 
Vetenskaps-Akademien,  och  hedrades  1844  med 
val  till  ledamot  af  Vetenskaps-iVkademien,  samt 
utnämndes  år  1843  till  Riddare  af  Kongl.  Wasa- 
Orden. 

Alltför  tidigt  för  sitt  fädernesland  och  för 
vetenskapen  slutade  Professor  Holmboe  sin  stilla 

men  gagnande  lefnad  den  28  Ma  i  s  1850,  efter- 
lemnande  ett  aktadt  namn  såsom  vetenskapsidkare, 
medborgare  och  enskild  man. 



B  i  o    I  a  Fi 

ÖFVER 

JÖNS  SVANBERG, 

THEOLOGIJä    DOCTOR,     JUBEL-MAGISTER,    MATHEM.   PROFESSOR  EME- 
RITUS  VID   UPSALA   UNIVERSITET,  PROST  OCH  KYRKOHERDE 

I    ALUNDA     OCH    MORKARLA,    LEDAMOT    AF  KONGL. 
NORDSTJERNE-ORDEN,   K.  VETENSKAPS-AKADEMIENS 

ÄLDSTE  LEDAMOT. 

Svanberg  föddes  den  6  Juli  1771  i  Neder-Kalix 

Kjikoby,  7  mil  från  Torneå.  Föräldrariie  voro 
bondfolk  och  hade  12  barn,  af  hvilka  6  söner  blefvo 

sjelfegande  bönder  i  samma  hy.  Modren,  en  ut- 
märkt duglig  qvinna,  Irirde  sjelf  alla  barnen  läsa. 

Hon  var  begåfvad  med  så  ovanligt  minne,  alt  hon, 

efter  hemkomsten  från  kj^rkan,  kunde  utantill  upp- 
läsa den  predikan,  hon  nyss  hört. 

Detta  goda  minne  ärfdes  af  sonen  Jöns,  h vil- 
ken ock,  redan  i  barndomen,  utmärkte  sig  fram- 

för sina  syskon,  för  särdeles  lärgirighet  och  fatt- 
ningsgåfva.  När  derföre  hans  farbror,  som  var 
Guldsmed  och  Rådman  i  Torneå,  erböd  sig  att 

upptaga  en  af  sina  brorsöner,  för  att  låta  liononi 
gå  i  skola  och  lära  sig  något,  så  utsågs  dertill, 

utan  minsta  tvekan,  den  då  6-årige  Jöns.  I  gläd- 
je  deröfver   säges  gossen  hafva  yttrat:  Jag  skall 
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läsa  så,  att  jacj  skall  läsa  fast  korna  i  båsen.  Ord- 
leken är  af  inlet  vä  ide,  men  ulvisar  den  alfvar- 

liga viljan  hos  sexåringen.  En  anekdot  fran  denna 
tid  vittnar  ock  om  gossens  spekulativa  sinne:  Han 
hade  af  fosterniod ren  hlifvit  bnitskickad  i  något 

ärende,  men  ännu  sent  på  qvällen  icke  återkom- 
mit. Ändtligen,  efter  mjcken  oro  och  sorgfälligt 

letande,  återfanns  han,  sittande  i  all  ro  på  en 
viod,  hvarifrån  han  med  särdeles  uppmärksamhet 
betraktade  stjernehimmelen. 

Skolan  i  den  lilla  obetydliga  staden  Torneå 
måste,  vid  denna  tid,  varit  af  det  niäst  under- 

ordnade slag;  men  hiindelsevis  egde  den  en  mer 

än  vanligt  skicklig  lärare,  en  Magister  Eurenius, 
hvilken  väl  kunde  sin  Geometri  och  2:ne  giader 

i  Algebra,  hvilka  han  förstod  att  med  färdighet  til- 
lämpa på  geometriska  och  olViga  problemer.  Dessa 

kunskaper  meddelade  han  ock  sin  elev,  och  gaf 
deri2:enom  första  riktningen  åt  dennes  studier  och 
framtida  verksamhet. 

Ett  vig  tigt  inflytande  på  den  lärgii-ige  gos- 
sens blifvande  bildning  Litöfvade  också  2:ne  män, 

med  hvilka  han,  under  sin  skoltid,  kom  i  närmare 

beröring.  Den  ene,  en  Skräddare  i  Tuint-å,  hade 
vaiit  vida  omkring  i  verlden,  länge  vistats  i  Eng- 

land och  Frankrike  och  hade  mycket  att  berätta 

om  dessa  länder,  hvilkas  språk  han  med  färdig- 
het talade.  Den  andra,  en  åldrig  Lappfogde  vid 

namn  HELA^-D,  var  en  studerad  man,  men  hade, 
af  kärlek  till  sin  fädernebygd,  bosatt  sig  i  Lapp- 

marken. Han  talade  med  lätthet  franska  språket, 
hade  temligen  goda  mathematiska  kunskaper,  och 
hade  i  sin  ungdom  varit  behjelplig  vid  Fransyska 

gradmätningen  på  1740-talet.  Genom  dessa  män 
blef  han  förtrogen  med  fianska  och  engelska  språ- 

ken   och    lärde   sig,  redan  som  skolgosse,  att  tala 
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det  förra  med  fullkomlig  lätthet,  så  att  han  ofta^ 
såsom  tolk,  kunde  följa  de  främlingar,  hvilka  om 
somrarna  kommo  all,  på  Avasaxas  berg,  skåda 
midnattssolen.  Detta  umgänt^e  med  bil(hide  resande 
måste  också  i  ynglingens  själ  nedlägga  mången 
nyttig  kunskap,  utveckla  och  leda  månget  förut 
dunkelt  begrepp;  och  då  han  af  sin  nitiske  lärare 

redan  inhemtat  det  vetande,  denne  egde  alt  med- 
dela, kunde  han  vid  16  års  ålder  med  utmärkelse 

uppträda  såsom  sludent  vid  Upsala  Akademi,  med- 
lörande,  från  den  atlägsna  oansedda  skolan,  vida 
bättre  mathematiska  kunskaper  än  de  flesta  iif  den 
tidens  Magistrar. 

Med  sådan  underbyggnad  och  med  det  snil- 

leanlag, som  städse  röjde  sig  i  tal,  blick  och  åt- 
börder, kunde  han  ej  annat  än  tillvinna  sig  lära- 

res uppmärksamhet.  Också  omfatlades  han  snart 
med  synnerlig  värma  af  Ma  t  hem  a  t.  Piofessorerne 
Mallet  och  Nordmark,  hvilka,  hvar  och  en  på 

sitt  sätt,  bidrogo  alt  gifva  fart  åt  hans  mathema- 
tiska studier.  Sin  sedan  blifvande  hufvudriktning 

till  studium  af  den  högre  anaI3^sen  erhöll  han  af 
den  förre;  den  sednare  åler  väckte  hans  beundran 

för  den  synthetiska  methodens  stränghet  och  ele- 
gans hos  Newton  och  Maclaurin,  h vilken  method 

han  sedan  öfvergaf  för  den  aualyliska,  som  han 

ansåg  mer  fruklbärande.  Alt  han  likväl  fullstän- 

digt instuderat  äfven  den  synthetiska,  derom  vitt- 
nar en  af  honom  redan  såsom  student  författad, 

men  först  flera  år  derefter  i  K.  Vetenskaps-Socie- 
tetens  i  Upsala  Handlingar  tryckt  afhandling: 

Tractatio  geometrica  rectilineos  corporum  motus  in  me- 
dio  resistente  evolvens,  om  h vilken  en  samtida  Tysk 
vetenskaplig  Journal  yttrade,  att  den  utgjoide  elt 
mönster,  huru  Newton  borde  kommenteras. 
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Efter  2:iie  Ars  visUuide  vid  Universitetet  aii- 
locrs  han  Lill  Ainanuens  vid  Astronomiska  Obser- 

valoriuin;  biet'  1792  Filosofie  Kandidat  och  2:ne 
iir  derefter  promoverad  Magister,  h vartill  han  sam- 
manskrif  vit  sin  Gradualdissertation :  Enodatio  enu- 
merationis  linearum  tertii  ordinis  Neictoniance.  Denna 

Dissertation  fortsatte  ban  sedermera  såsorn  speci- 
nien  för  docenturen  i  rena  mathematiken,  till  hvil- 
ken  han  ock  samma  år  blef  utnämnd. 

Fastän  han  sjelf  förvärfvat  sig  2:dia  heders- 

rummet vid  magister-promotionen,  uppskattade  han 
ganska  ringa  denna  utmärkelse.  Han  hade  t.  o.  m. 
i  sin  mannaålder  en  viss  fördom  emot  dem,  som 

förvärfvat  elt  sådant  hedersrum,  emedan  han  an- 

såg dem,  i  de  flesta  fall,  hafva  för  mycket  splittrat 
sina  kunskaper  för  alt  kunna  bibehålla  kärlek  till 
någon  särskilt  vetenskap,  och  att  man  aldrig  kan 
bli  vetenskapsman  utan  att  vid  den  åldern  hafva 
bestämt  sin  vetenskapliga  riktning. 

Med  den  akademiska  docenturen  hade  Svan- 

berg inträdt  på  banan  af  den  oHentliga-  verksam- 
het, som  han  sedan  med  rastlöst  nit  och  Ijsande 

framgång  fortsatte  under  nära  50  år.  Men  Uni- 

versitetet  fick  ej  länge  draga  fördel  af  denna  verk- 
samhet: den  påkallades  äfven  i  huf vu(1staden,  all- 

tid i  \elenskapens  tjenst,  men  i  en  förändrad  och 
mera  praktisk  riktning. 

Den  berömde  Astronomen  Melanderhjel:\i,  K. 

Vetenskaps-Akademiens  d  v.  åldrige  Sekreterare, 
hade  önskat  erhålla  ett  biträde  vid  sekreterare- 

göroniålen,  och  Docenten  Svanberg  blef  dertill  ut- 
sedd 1796  samt  anställd  såsoni  Akademiens  vice 

Sekreterare. 

Med  denua  anställning  lärer  älven  varit  af- 
setll  befordrandel  .d  ett  löislag,  till  hvars  utförande 

SvAxNBERG  med  skäl  ansågs  vara  tirn  mäst  länjplige. 
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Problemet  om  Jordens  figur  hade  nem ligen, 

sedan  början  af  förra  århundradet,-  ständigt  sys- 
selsatt Astronomerna.  Kostsamma  gradmätningar, 

på  olika  ställen  af  jorden,  hade  blifvit  verkställde 

och  verkställdes  ännu  oupphörligt.  Alla  dessa  öf- 
verensstämde  sinsemellan  att,  jemte  attractions- 
theorien,  åt  jorden  angifva  en  elliptisk  form  med 
afplattning  mot  Polerna  af  omkring  ̂ ^jj.  Endast 
den  af  Maupertuis  m.  fl.  Fransmän  1736  i  Norr- 

botten nära  Polcirkeln  verkställda  s.  k.  Lappska 
gradmätningen,  gaf  ett  resultat  som  icke  med  de 
öfrige  kunde  förenas.  När  man  jem förde  denna 
mätning  med  den  af  Mechain  och  Delambre  i 

Frankrike  nyss  utförda  erhölls  ett  stot  re  värde  pä 

afplattningen,  nemligen  xiu-  Man  måste  således 

antingen  åt  den  Lappska  gradmätningen  gifva  full- 
komlig tillförlitlighet  och  i  följd  deraf  åt  Jorden 

angifva  en  irreguliär,  från  den  elliptiska  foi  men 

mycket  af  vikande  figur;  eller  ock  antaga  den  fran- 
ska gradmätningen  i  Lappmarken  såsom  felaktig, 

hvilket  sednare  ansågs  det  sannolikaste,  ehuru  frå- 
gan icke  kunde  med  visshet  afgöras,  utan  genom 

en  ny  gradmätning. 
Förslag  till  en  sådan  mätning  hade  äfven 

inom  Vetenskaps-Akademien  förevarit  och  af  dess 
Sekreterare  varmt  förordats,  samt  upptogs  med 

förnyad  t  intresse,  sedan  Akademien  i  sin  vice  Se- 
kreterares person  funnit  ett  pålitligt  redskap  till 

detsammas  utförande. 

Till  en  början  ansågs  nödigt  att  noggrant  un- 
dersöka trakten  utåt  den  af  de  fiansyska  mathe- 

niatici  uppmätta  triangelkedjan,  i  ändamål  att  ut- 
röna om  nåora  lokala  omständigheter  kunde  ha  (va 

förorsakat  konstanta  mätningsfel.  Denna  undei- 
sökning  uppdrogs  åt  Svanberg,  som,  försedd  med 
erfoi derligajinstrumenter,  i  början  af  våren  1799 
till  orten  af  reste. 
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ResiiUaterua  af  en  iiiäiigd  observationer  och  der- 

öfver  gjorda  noggranna  kalkyler,  anförda  i  en  lill 

Velenskaps-Akadernien  afgifveii  berättelse,  utvisade 
bland  annat,  att  de  i  närbeten  af  triangelkedjan 

belägiia  berg,  voio  alla  for  obetydliga  för  att  ge- 
nom sin  perturbation  af  tyngdkraftens  riktning 

hafva  kunnat  åstadkomma  något  fel  i  mätningen; 
men  att  sådana  voro  för  banden,  förorsakade,  som 

man  kunde  förmoda,  dels  i  då  ännu  rådande  obe- 

kantskap med  kiftdila  la  tionens  storlek,  som  på  de 
astronomiska  refraktionerna  utöfvar  ett  märkbart 

inflytande,  dels  i  konstanta  fel  bos  de  begagnade 
stora  sektorerna,  bäi  rörande  af  dessa  instrumenters 

böjligbet.  Deitill  kommer  äfven,  att  de  astrono- 
miska observationerna,  vid  den  Maupertuiska  grad- 

mätningen voro  alla  gjorda  med  sektorn  i  blott  ett 
och  samma  lä2:e,  b  varigenom  all  kontroll  saknas 

på  möjliga  förändringar  i  instrumentets  kollima- 
tionsfel. 

En  ny  gradmätning  blef  således  nödvändig 
till  berigtigande  af  den  1736  verkställila,  hvadan 

ock  K.  Vetenskaps-Akademien  afgaf  ett  underdå- 
nigt förslag  i  ämnet  jemte  aidiållan  om  anslag  af 

nödiga  medel,  hvilka  ock  af  Konungen  beviljades. 
Till  verkställare  af  denna  vigtiga  mätning, 

hvars  resultat  med  lifligaste  intresse  motsågs  af 

Europas  vetenskapsmän,  utsågos  vice  Sekreteraren 

Svanberg  och  Pr.  Ingeniören  Öfverbom,  båda  Ve- 

tenskaps-Akademiens ledamöter,  hvilka,  efter  nö- 
diga förberedelser  är  1801,  fullbordade  sjelfva  gratl- 

mätningei]  med  åtföljande  astronomiska  iakttagelser, 

under  loppet  af  åren  1802  och  180'i  '),  dervid  bi- 
trädda  af  Adjunkterna  Hol>iqvist  och  Pala>der. 

^)  Den  sålunda  afsliilado  gracJmättiinj^en  oinfaUade  [''^/''jS 
ocli   sti  acLlc  siq  irran  Mallörn  till  Palhavara :  den 
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Resull.aterna  af  dessa  arbeten  äio  meddelade  i 

en  af  Svanberg  författad  afhandling:  Exposition  des 

operations  faites  en  Lapponie,  pour  la  détermination 

d'un  are  du  méridien  en  4801,  i 802  et  4805.  Vär- 
det af  denna  afhandling  erkändes  allmänt  inom 

den  lärda  verlden,  sA  väl  för  sina  resuUater  som 

för  de  deruti  med  snillrika  kombinationer  beband- 

lade  tbeoretiska  frågoi.  Utmärkande  för  densamma 

är  äfven  det  i  bög  grad  generela  bebandlingssät- 
tet,  b  varigenom  författaren  i  flera  afseenden  böjer 
sig  öfver  samtiden.  Som  bevis  bärpå  kan  bland 
annat  anföras  det  sätt,  b  varpå  ban  beräknar  det 
sannolikaste  värdet  utur  en  serie  vinkelobservatio- 

ner med  den  Borda'ska  cirkeln,  ett  sätt  som  nära 
öfverensstämmer  med  probabilitets-kalkylens  for- 

dringar, ebnru  denna  del  af  analysen  först  seder- 
mera genom  LaPlace  ocb  Gauss  vann  sin  egent- 

liga utbildning.  Frankrikes  utmärkte  mathematici 
LaPi.ace  ocb  Delambre  förklarade  äfven  afbandlin- 

äldre  åter  omfattade  blott  51',7,  ifrån  Tomeä  till 
Kittis.  Afstånden  emellan  dessa  ställens  paralleler 
erhölls  emellertid  vid  den  nya  mätningen  blott  23,38 
tois  mindre  än  förut,  men  för  värdet  på  meridian- 

graden stiger  skillnaden  till  icke  mindre  än  208  toiser. 
Felet  vid  den  äldsta  mätningen  måste  således  huf- 
vLidsakligen  hafva  legal  tios  de  astronomiska  obser- 

vationerna vid  den  nordliga  station  i  Kittis,  och  då 

208  tois  motsvara  13"  i  polhöjd,  så  är  detta  ett  fel, 
som  bruket  af  de  stora  sektorerna  ingalunda  gör 
omöjligt.  Som  bekant  är,  låler  K.  Vet.  Akad.  genom 
sin  Astronom  Prof.  Selander  förnya  den  Lappska 
mätningen,  utsträckande  densamma  denna  gång  ända 
till  Norrska  gränsen;  det  är  således  att  hoppas,  att 
Svanbergs  slutord  i  sin  mästerliga  Discours  prélimi- 
naire:  Denique  confisus  sum  fore,  ut  defectus  cequis 
judicibus  nan  tam  reprehendantur,  quam  henignis  co- 
natibus  suppleantur,  skola  vinna  en  oväntad  bekräf- 
telse. 
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gen  vara  det  uLinärklasle  asLronoiniska  arbete  med 

malhematisk  redaktion,  som  ditintills  utgifvits,  och 
författaren  erhöll  den  sällsynta  utmärkelsen,  att 

Franska  ISaLional-lnslitulets  Astronomiska  pris  af 
1806  honom  tilldelades. 

Efter  hemkomsten  från  gradmätnings-förrätt- 
ningen utnämndes  Svanberg  till  Vetenskaps-Aka- 

demiens Astronom,  och  då  snart  derefter  Fält- 

mäUiings-  (n.  v.  Topografiska)  Corpsen  organisera- 
des, blef  han,  år  1806,  pä  stiftarens,  d.  v.  Öfver- 

sten  m.  m.  af  Tibells,  underdåniga  förslag  af  Ko- 
nungen utnämnd  till  Professor  vid  denna  corps, 

med  skyldighet  ej  allenast  att  för  corpsens  office- 
rare hälla  föreläsningar  i  mathematik  och  astro- 
nomi, utan  ock  att  förrätta  de  triangelmätningar 

öfver  riket,  på  h vilka  det  topografiska  karte verket 
sedan  skulle  sammanfattas. 

Om,  vid  dessa  föreläsningar,  icke  alla  af  hans 

åhörare  hade  nog  underbyggnad  eller  nog  vana  vid 

den  strängt  följda  analytiska  metoden,  för  att  all- 
tid kunna  följa  den  höga  tankeflygt,  hvartill  han 

stundom  liksom  afsigtlöst  hänfördes:  alla  följde 

dock  hans  föredrag  med  det  lifligaste  intresse,  all- 
tid beundrande  klarheten  i  hans  bevisning  och 

djupet  af  hans  kunskapsförråd. 

Triangelmätningen  under  hans  ledning  börja- 
des 1807  med  anläggandet  af  ett  triangelnät  emel- 
lan Stockholms  och  Upsala  observatoiier,  hvilket 

dock  icke  hann  fullbordas  i  anseende  till  det  snarl 

derefter  utbrytande  kriget. 
Professor  Svanberg,  som  år  1809  af  Veten- 

skaps-Akademien valdes  till  dess  ordinarie  Sekre- 
terare, förenade  då  i  sin  person  x\kademiens  båda 

vigtigaste  embeten  samt  Professionen  vid  Fält- 
mätnings-Corpsen,  h varje  befattning  medförande 
vidsträckta  åligganden.   Med  hans  stränga  fordran 
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på  sig  sjelf  att  kunna  nppfjKa  ålagna  förhindeiser, 
ansåg  han  denna  föiening  i  längden  olämplig,  och 
att  Akademiens  rättvisa  fordringar  på  vetenskaplig 
verksamhet  af  sin  Astronom,  derigenom  måste  blifva 

till  stor  del  ouppfyllda.  Af  sådan  orsak  beslöt 
han  att,  ehuru  med  uppofiring  af  egna  ekonomiska 
fördelar,  söka  transport  från  Stockholm  till  den  då 

ledigblifna  mathematiska  professionen  i  Upsala,  dit 
han  ock  år  1811  förflyttades. 

Att  endast  i  korthet  anföra  de  vetenskapliga 

frukterna  af  hans  30-åriga  verksamhet  såsom  Aka- 
demisk lärare,  skulle  blifva  ett  alltför  vidlyftigt 

arbete.  Alltnog:  de  röja  sig  till  någon  del,  i  de 

mångfaldiga  akademiska  dissertationerna  m.  fl.  ar- 
beten samt  i  det  mäktiga  inflytande  på  de  ma- 

thematiska studierna  han  vid  Akademien  utöfvade. 

Före  honom  var  den  synthetiska  methoden 

förherrskande,  äfven  hos  dem  som  gjort  mathema- 
tiken  till  sitt  hufvudstudium.  Svanberg,  lika  in- 

vigd i  den  synthetiska  som  i  den  analytiska  me- 
thoden, ansåg  den  sednare  mera  rikhaltig  och  frukt- 

bärande, och  framhöll  den  derföre  i  sina  föreläs- 

ningar. Han  hade  föresatt  sig  att  bilda  analy- 
ster,  och  han  lyckades  deri  slutligen.  För  detta 
ändamål  föreläste  han  hvart  annat  år  den  högre 

analysen  och  dess  applikationer,  ehuru  han,  i  bör- 
jan af  sin  professorstid,  hade  dervid  ett  ganska 

fåtaligt  auditorium.  Med  skäl  anses  han  såsom 

den  analytiska  methodens  far  i  Sverige.  Hans  fö- 
reläsningar voro  alltid  egnade  att  väcka  intresse 

och  fängsla  uppmäi  ksamheten.  För  den  i  veten- 
skapen invigde  voro  de  lärorika,  hänförande,  ge- 

nom lif  ocli  värma  i  föredraget,  men  för  mäng- 
dens fattning  och  underbyggnad  icke  lämpade. 
Professor  Svanbergs  verksamhet  i  vetenska- 

pernas tjenst  sträckte  sig  äfven  utom  Universitetet. 
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År  1825  irK)lt()g  h:iii  del  uppdrag  att,  jemte  Pro- 
fessorn vid  Fiiltmätnings-Corpsen  Cronstrand,  an- 

ställa de,  af  Vetenskaps-Akademien  föranstaltade, 
pendelförsök,  Ii  varefter  Svenska  längdmåttet  borde 

bestämmas,  i  fortsättning  b  va  ra  f  dylika  experi- 
tnenter  äfven  af  bonom  förrättades  åren  1832  och 

18'1H,  g('men.samt  med  Professor  Rudberg. 
Flera  akademiska  och  andra  befattningar  togo 

äfven  bans  tid  i  anspråk.  Han  var  Promotor  i 
Filosofiska  fakulteten  l82l;  Inspector  för  Östgötba 

nation  1830 — 41;  Vetenskaps-Societetens  i  Upsala 
Sekreteraie,  samt  böU  år  1826,  på  Akademiens 
vägnar,  en  latinsk  oration  i  anledning  af  H.  K.  H. 
Hertigens  af  Skåne  födelse. 

In-  ocb  Utländska  Akademier  ocb  lärda  Sam- 
fund täflade  om  hedern  att  läkna  bonom  bland 

sina  medlemmar  Vetenskaps-Akademien  tillde- 
lade bonom  4  särskilta  gånger  det  Fernerska  pri- 

set för  inlämnade  matbematiska  afbandlingar,  och 
det  Lindbomska  s:emensam  t  med  Professor  Cro.n- 
STRAND. 

Utnämnd  år  1815  till  Ridd.  af  Nordstjerne- 
Orden,  hugnades  han  ock,  af  Konung  Carl  Johan, 
med  ett  årligt  understöd  ur  Dess  bandkassa  af 
800  R:dr,  intill  dess  fullt  motsvarande  förbättring 
i  löneinkomster  skulle  vinnas,  bvilket  inträffade,  då 

han,  år  1820,  såsom  personligt  prebende  tillträdde 
  Alunda 

^)  Ledamot  af  K.  Vetensicaps-Akademien  1798,  K.  Ve- 
tenskaps-Societeten  i  Upsala  s.  å.,  K.  Krigs-Velen- 
skaps-Akademien  1802  ocli  af  dess  l:a  klass  1832, 
K.  Vetenskaps-Akademien  i  Amsterdam  1809,  Cor- 
resp.  Ledamot  af  K.  Franska  National-Institutet  1815, 
och  K.  Landtbriiks- Akademien  i  Stockholm  s.  ä. , 
Ledamot  af  Vetenskaps-vSocieteten  i  Pliiladelphia  1823 
ocl)  Vetenskaps-Sällskapet  i  Trondhiem  1831,  Heders- 

ledamot af  Finska  Vetenskaps-Societeten  1843. 
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Aluiula  och  Moikarla  legala  pasloral,  h vartill  han 

året  förut  blifvit  utnätiind.  Det  ärhga  understö- 
det erhöll  han  såsom  utsedd  till  lärare  at  H.  K.  H. 

Kronprinsen  Oscar,  hvilken  han  äfven  under  åren 
1818  och  1819  undervisade  i  matheniatiken  och 

dess  tillämpningar.  Vid  Jubelfesten  1830  utnämn- 
des lian  till  Theologie  Doctor. 
Inom  Consistorium  Academicum  var  Profes- 

sor Svanberg  högt  aktad,  ehuru  han  der  hvarken 

eftersträfvade  eller  vann  något  särdeles  inQytande. 
Detta  kan  till  en  del  förkhuas  deraf,  att  vid  den 

lidpunkl,  då  han  l>lef  Professor,  började  åsigter 

göra  sig  gällande  och  fingo  allt  mer  och  mer  in- 
steg vid  Universitetet,  hvilka  stodo  i  stark  mot- 
sats mot  dem  han  hyllade.  Han  blef  derigenom 

miss-stämd  mot  tidens  riktning,  och  sökte  ej  hel- 
ler dölja  det.  Dess  skolors  litterära  missbildning, 

så  vidt  dessa  på  stället  representerades  af  den  s.  k. 
Fosforistiska  och  den  Tyska  natuifilosofien,  tyckte 

han  sig  klart  inse,  och  gick  de i  före,  såsom  oppo- 
nent deremot,  allt  mer  och  mer  tillbaka,  knap- 

past viljande  tillerkänna  dem  någon  föi  tjenst  i  de- 
ras allmänt  humanistiska  alster.  Småningom  upp- 

kom likväl  en  reaktion  i  allmänna  tänkesättet, 

hvarigenom  han  mot  slutet  af  sin  lefnad  fann  sina 
åsigter  mer  hyllade  än  foiut. 

Af  uiedlärare  hedrad  med  aktnins;-  och  vän- 

skap,  framstod  han  föi-  den  Akademiska  ungdomen 
som  en  hälft  fruktad  men  ock  för  sina  älskvärda 

egenheter  och  alltid  ungdomliga  sinne  högt  älskad 

lärare,  synnerligast  de  sednare  åren,  så  att  min- 
net af  honom  såsom  Inspector  för  Östgöt  ha  Nation 

ännu  lefver  och  skall  länoe  lefva  i  kär  hågkomst. 

Är  1841,  vid  70  års  ålder,  begärde  och  er- 
höll han  afsked  från  den  akademiska  professionen, 

med  bibehållande  af  sin  lön,  samt  utflyttade  1843 
K.  V.  A.  Handl  1850.  IL 
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till  sitt  kyrkoherde-boställe  i  Aliindn.  Der  fram- 
lefde  han  sedan  några  lyckli^^a  år  i  patriarkaliskt 

lugn,  vördad  ocii  älskad  at"  sin  talrika  onigifning, den  ha!i  ock  med  innerligaste  kärlek  ondiuldade. 

Under  denna  hvila  från  offentlig  verksandiet  hän- 

gaf  han  sig  med  lika  värme  som  fornt  åt  veten- 
skaperna och  litlei aturen,  synnerligen  den  klassi- 

ska, med  hvars  anda  han  var  iiu)erligt  förtrogen; 

och  då  han,  vid  1845  ars  Magisler-j)! oinotion, 
skulle,  såsom  Jubel-Magister,  å  nyo  bland  el  t  nytt 

slägte,  erhålla  lagerkransen,  ''ville  han  icke  emot- 
tasfa  den  för  iniet"  ulan  sar)jmanskref  en  mathe- ^  .        .  . 
malisk  dissertation,  hvars  venlilerande  endast  ge- 

nom en  tillfällighet  måste  inslällas. o 

Sedan  år  1803  genom  äktenskap  föienad  med 
Margreta  Elisabeth  Merckell,  förunnades  honom 

alt,  under  nära  ett  haift  sekel,  med  henne  dela 

det  husliga  lifvets  både  njufninijar  och  bekymmer, 
under  ständigt  tillväxande  rikedom  på  barn,  af 
hvilka  12  honom  ölveriefva.  2:ne  söner  hafva  så- 

som utmärkta  vetenskapsmän  u])pehällit  det  frej- 
dade namn  de  ärft. 

Liflighet  och  ungdomligt  simie  följde  honom 
troget  intill  hans  sena  ålderdom  och  sedan  barn- 

domen hade  han  aldrig  varit  sjuk.  Men  om  vå- 
ren 1850  in'ijuknade  han  så  häfiigt,  att  han  trodde 

sitt  slut  vaia  för  handen.  Väl  tillfrisknade  han 

snai  t,  men  han  kände  sin  ki  aft  bruten  och  an- 

såg sig  på  den  vecka  som  sjukdomen  varat,  halva 
åldrats  med  5  år.  När  kort  derelter  den  hulda 

makan  oföruiodadt  och  [)lotsligt  lemnade  hououi, 
var  han  nära  att  öfverväldii^as  af  sin  sor»  och 

återfalla  i  den  nyss  öfverståndiia  sjid\domen,  men 
en  kraftig  vilja  och  känslan  att  ännu  behöfva  lefva 

toi"  fleia  oforsöjda  barn,  uppehöll  honom  äniui, 
tilldess  han,  mot  slutet  al  Oclol)cr  månad,  nödgades 



för  alllid  lemiia  sitl  lugna  hem  och  söka,  en  nu- 

mera behöflig,  läkarevård  i  Upsala,  der  den  frej- 
dade gamle  den  15  Januari  1851,  efler  några  lå 

dagars  lidande,  lugnt  atsomnade  i  en  ålder  af' nära 80  år. 

Hans  namn,  vida  känd  t  i  den  lärda  verlden, 

skall  alltid  behålla  ett  lysande  rum  i  vetenska- 
pens annaler. 

Skrif  te  r : 

Acäd.  Disp.:  Enodatio  enumerationis  linearum  leiiii  or- 
dinis  Newfonianse.  Pl.  I— V.  (P.  I.  pro  Gr.).  1794— 96. 

Figura  verticalium  in  Ellipsoide  deterininata.  1814. 
Linearum  atque  Superficierum  tlieoria  analyt.  exposita. 

P.  1_X1X.  1814—20. 
Theoria  moluiiii)  Ellipticorum.  1815. 
Perspecti variim  piincipia  projectionum  analytice  exposita. 

P.  I— VI.  1815-21. 
Eiiclidea  proporlionum  doclrina  explicatior  facta.  P.  I — 

IX.  1816—19. 
In  solutionem  aequalionum  Al^ebraicarum  Disquisitiones. 

P.  I -XV.  1817—27. 
Disquisitiones  Arithmeticce.  P.  I— iX.  1818—22. 
Sensus  Religionis  in  quo  a  religioso  difFera t  Systemale  1818. 
De  momento  inertiae  rectae  circa  jeclam  convolventis.  1820. 
De  molu  projeclilium  in  vacuo.  P.  I,  II.  1823. 
De  motu  Pendulorum.  1824.  ~ 
De  inotu  corporuni  rigidorum.  P.  I — X.   1824 — 30. 
De  integratione  formulär,  rationalium.  P.  I — VII.  1824 — 27. 
In  temperaturam  Atmosphaerae  observnliones.  P.  I— I  V.  1827. 
In  radices  aequationum  quadraticarum   annotf.   P.  I — III. 

1828—30. 
In  iheoriam  maxinnjrum  et  minimorum  dilncidationes.  1830. 
De  transloimalione   formularum  differentiaiium  Obss.  P. 

I— IV.  1832—33. 
De  mutuo  Linearum  Geometiicarum  contraclu.  P.  I — IX, 

1836. 

Principia  Moltium  analylice  exposila.  P.  I — V.  1839.  4.'o. 
Dessutom    pr^esideral    för   en    af   Respondenten  föifallad 

disputation. 
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Sex  Akademiska  Programmer :  ett  till  F^-of.  J.  E.  BoETHit 
installation,    fyra    för   Rectoratets  nedläggande,  samt 

till  Magister-promotionen  18'21. 
Exposition  des  operations,  faites  en  Lapponie  pour  la  dé- 

termination  d'un  are  dn  méridien   en  1801—03,  par 
Öfveebom,  Svanberg,  Holmquist  et  Palandee.  Ré'dig. 
p.  J.  SvAiVBERG.  Sthm  1805.  8:o. 

Observaliones  nonnullae  in  disquisitionem  (Laurentii  Reg- 
nér  et  Resp:is  P.  Westersteand,  O.G.  Ups.  1807)  de 
Parallaxi  Solis.  Sthni  1808.  8:o. 

Natalitia  Scaniae  Ducis  Sweciae  Norvegiaeque  Principis  He- 
reditarii  CaroJi  Ludovici  Eugenii  nomine  Reg.  Acad. 
Upsal.   die   XVI  Maji  MDCGCXXVI  celebravit.  Ups. 
1826.  4:o. 

/  K.  Vet.  Akad.:s  Handl.  1797;  Georaetr.  Afhandl.  om 
de  kroppars  rörelser,  b  vilka  antingen  till  eller  ifrån 
en  gifven  punkt  dragas  i  ett  oravändt  dupliceradt 
förhållande  af  distancerne  från  samma  punkt. 

1799:  Berättelse  om  en  resa  till  Pelto. 

Utdrag  ur  Astron.  Dagboken  vid  Stockholms  Observato- 
rium  1799. 

1801:  Afhandl.  om  analyti^^ka  Serier. 
1804:  Historisk  öfversigt  af  problemet  om  jordens  figur 

jemte  anledningarne  till  den  nya  Lappska  gradmät- 
ningen och  definitiva  resultaterna  deraf,  framställda 

i  sina  rapporter  till  Physico-mathematiska  vetenska- 
pernas kraf. 

1811:   Analyt.   deduction  af  principium  compositionis  et 
resolutionis  virium. 

1812:  Photonomiens  grundformler  analyt.  deduceiade. 
—   Om  Trigonom.  functioners  deduclion  ur  aequalionen 

/-1=0. 
1821:  Om  roterande  systemers  piincipal-axlar  och  sanno- 

likaste medelresultatet  af  gifna  observationei-. 
1825:  Berättelse  om  försök  till  bestämmande  af  secund- 

pendelns  längd.   (Äfven  särsk.  ulgifven). 
1830:  Theorie  för  Planeters  och  Gometers  rörelser. 

1832:  Om  Transit-Instrumenters  begagnande  och  anta- 
gande af  dervid  nödvändiga  correctioner. 

1834:  Berättelse  öfver  de  år  1833,  på  Stockholms  Obser- 
vatorium,  verkställda  Pendelförsök. 

1  Nova  Acta  R.  Soc.  Scient.  Ups.  Tom.  VI:  Tractatio 
Geometr.  rectilineos  corporum  motus  in  medio  resi- 
slente  evolvens. 



Tom.  IX:  Disquisitt.  Analytl.  in  theoriam  refractionmii 
Astronomicarum. 

Tom.  X:  Nou velies  consideVations  sur  la  resolution  des 

é'quations  Alge'briques. 
Tom.  XI:  Disp.  in  Theoriam  Refractionum  Astronomica- 

rum. Pars.  Sec. 

Redigerat  Upsala  Läns  Hushälls-Sällskaps  Handlingar, 
1815—19. 





INNEHÅLL. 

Dannemora  Jernmalmsfält  i  Upsala  län,  till 

dess  geognostiska  beskaffenhet  skildradt; 

ett  försök  af  Axel  Erdmann  (Tab.  I — XVI)  sid.  \ 

Några  ord  om  byggnaden  af  främre  extremi- 
teten hos  slägtet  Vespertilio;  af  C.  F. 

Naumainn  (Tab.  XVII  och  XVIII)     .    .  »  139 

Anteckningar  öfver  Insekter,  som  blifvit  obser- 
verade pä  Gottland  och  i  en  del  af  Cal- 

mare  Län,  under  sommaren  4850;  af 
A.  G.  Dahlbom   .   »  155 

Härtill  Tab.  I— XVIII. 

Bidrag  till  Norra  Rysslands  och  Norriges 
fauna,  samlade  under  en  vetenskaplig 
resa  i  dessa  länder  4848 ;  af  Wilh.  Lil- 

jeborg (Tab.  XIX  och  XX)    ....  »  233 

Om  några  defnita  integraler;  af  G.  F.Lindman   »  343 

Meteorologiske  Constanter  for  Christiania;  af 

Ghr.  Hansteen  (Tab.  XXI-XXIII)  .    .  »  365 
Om  de  monoklinoedriska  kristallernas  moleku- 

lära  konstanter;  af  And.  Jon.  Ångström 

(Tab.  XXIV  och  XXV)     .    .        .    .  » ,  425 
K  V.  A.  Handl.  1850.  IL  35 
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Ost-Indiens  hittills  kända  Pilarter  [Salices]; 
af  N.  J.  ANDERSSON  sid.  163. 

Biografi  öfver  Professoren  och  Riddaren  Simon 
Anders  Croxstrand   .    .    .    .   »  503: 

))        »     Professoren  och  Riddaren  BEmm 

MiGHAEL  Hqlmboe  .    .'   .    .    .   »  509. 
»        ))     Professoren  och   Ledamoten  af 

K.   Nordstjerne-Orden ,  Theol. 
Doctorn  m.  m.  Jöns  Svanberg  .   »   5  I- 1 . 

Härtill  Tab.  XIX— XXV. 



FÖRTECKNING 

på    Författarne   till   de  i  1850   års  Hand 

lingar  införda  afhandlingar. 

Dahlbom,  A.  G.:  Anteckningar  öfver  Insektei,  som 
blifvit  observerade  på  Gottland  och  i  en  del 
af  Calmare  Län,  under  sommaren  1850  .    .  sid.  155 

Ebdmann,  Axel:  Dannemora  Jernmalmsfält  i  Up- 
sala  Län,  till  dess  geognostiska  beskaffenhet 
skildradt  »  1 

Mäumann,   g.  F.:   Några  ord  om  byggnaden  af 
främre  extremiteten  Ixos  slägtet  Vespertilio  .   »  139. 

Andersson,  N.  J.:  Ost-Indiens  hittills  kända  Pil- 
arter (Salices)  »  463. 

Hansteen,   Ghr.:    Meleorologiske   Conslanter  for 
Christiania  »  365. 

Liljeborg,  Wilh.:  Bidrag  till  Norra  Rysslands 
och  Norriges  fauna,  samlade  under  en  ve- 

tenskaplig resa  i  dessa  länder  1848     ...»  233. 
Lindman,  G.  F.:  Om  några  definita  integraler     .   «  343. 
Ångström,   And.  Jon.:   Om  de  monoklinoedriska 

kristallernas  molekulära  konstanter     ...»  425. 
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Rättelser: 

>          Sid.  240  rad.  5  uppifrån 
.)>  254  »  10  nedifrån, 

»  263  »  6  » 

»  269  »  9  uppifrån 
»  275  »  4  >) 
»  302  »  10  nedifrån 
»  318  »  2  uppifrån 

står  bergstrakterne 
»  Sossnover 

»  insulära  läge 

»  den 
»  declive 
»  litet 
w  synlig 

busktrakterne 
»  Sossnovez 

f insulära  läge,  samt 
slutligen  Rysslands östliga  läge, 

»  dem 

»  declivem 
»  eller 
»  sydlig 

STOCKHOL  M,  1852. 
e.    %.   :%  o  K  s  T  E  u  T  a.  M  ö  %  r:  H 

liun^l.   Bukti  v (^ai  c. 
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Nedaiiskrifna  iinciersökniiii^ar  grunda  sig  på  KongL 

Tabell-Kommissionens  Tal)elleroch  till  Kongl.  Maj:t 
afgifna  underdåniga  Berättelser,  samt,  då  dessa 
icke  lemnat  tillräckliga  upplysningar  om  födda  och 
döda  i  rikets  särskilda  städer  åren  1835  och  1840, 

på  de  uppgifter,  hvilka  Herr  Hofmarskalken  och 

Kommendören  J.  A.  Leyonmarck  benäget  med- 
delat. Att  tillfälliga  mindre  epidemier  och  andra 

omständio heter  icke  skola  göra  slutsatserna  opå- 
litliga, hvilka  man  kan  anse  sig  befogad  att  draga 

af  de  dödas  antal,  jemfördt  med  de  föddas,  har 

jag  utsträckt  denna  undersökning  till  15  år  och 
af  de  sammanräknade  summorna  sedan  bildat  mig 

ett  årligt  medellaL  Dä  dödligheten  är  mycket 
olika  i  städerna  och  på  den  egentliga  landsbygden , 

har  jag  noga  afskiljt  de  förra  ifrån  den  sednare. 
För  att  lätta  den  allmänna  öfversigten,  har  jag 
utfört  alla  beräkningar  i  procent. 

Milt  ändamål  är  att  söka  uppdaga  orsakerna 
i  ill  den  stora  dödligheten  hos  barn  på  vissa  orler, 
så  att  man,  när  uppmärksamheten  deij)å  blifvit 
väckt,  om  möjligt,  må  kunna  uppfinna  medel  att 

sälta  gränsor  för  rlensamma.  Derföre  har  jag  an- 
gifvit  de  omständighet,  hvilka  enligt  min  enskilda 
öfvertygelse  äro  vällande  dertill.  Möjligtvis  kan 
jag  likväl  i  åtskilliga  hänseenden  misstaga  mig. 
Också  känner  jag  nogsamt,  att  siffror  kunna  gifva 

anledning  till  flerahanda  uttydningar,  när  de  be- 
traktas ifrån  olika  synpunkter.  Sjelfva  faktum 

qvarstår  dock  alltid,  och  hvilken  tydning  siffrorna 
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äii  inå  eihalla,  slsall  ja^i  anse  min  mnrla  lillräck- 

ligt    belönad,    endast  lyckas  alt  fasta  en  all- 
männare uppmärksamhet  pa  tillståndet. 

Ifrån  ocli  med  år  1831  tili  och  med  år  1845 

liafva  i  hela  rikeis  stader  och  landsbygd  samman- 
räknade i  medeltal  årlii:en  blifvit  födda  96,835,-j 

barn.     At  dem  äro  per  medium  årh'2en  döda: 
under  1  år        1  o, 7  1  o, 6  eller  1  6. 23  proc.  af  de  födda. 
emellan  1  —Sår  5,345,6  )>  5,52  » 

»  3 — 5  år  2.165.0  »  2.24  » 

»  5  —  1 0  år  2,544,6  »  2,62  » 
))     10 — 15  år  1,471,3    ))     1.52  )• 

S:a  under  15  år  27.243.1     r>    28,13  pr. 

Ibland  100  [-'dda  barn  har\a  således  någc^t 
öfver  28  ahidit  inom  15  års  åi  !er.  Dödligheten 
visar  sig,  såsom  allmänt  är  bekant,  störst  under 

första  lelnads-året,  men  aftager  under  de  derpå 
följande  två  åren  så  betydligt,  att  den  då  endast 

ulgör  oiijkring  en  tredjedel  af  hvad  den  under 
det  ensamma  första  året  var.  Ö2:ontändernas  fram- 

b!"y tände  anses  i  en-kildta  fal!  med  rätta  såsom 
vådligt  för  barnens  lif,  vådligare  än  framtänder- 

na>.  isynnerhet  ho-  [orut  sjukliga  barn,  äfvensom 
afvänjningen  från  biöstet,  h vilken  åtminstone  ibland 
landt-allmoc^en  vanligtvis  sker  efter  fvldt  ett  år. 
Att  de  lik\äl  icke  utofva  nå£:ot  mvcket  skadligt 

infl\ tände  på  det  stora  hela,  synes  nyssnämnda 
förhållande  ut\isa.  Emellan  tre  och  fem  år  min- 

skas äimu  mera  dödligheten,  emedan  den  uppgår 

lill  ungefärligen  två  femtedelar  af  de  nvss  fore- 
ciåni!na    två  årens.    Setlan  afla^er  den  ytterligare, or?  ^  ^  _^     »  c  ' 
samt  är  minst  emellan  10  och  15  år.  Tand- 
f>nd)vtet    synes  således  vara  lika  littt  menligt  för 
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barnets  lif,  som  de  fordom  så  fruklade  sjutaieu 
af  år.  Sammanräknar  man  dödsprocenlen  ifrån 

1  till  15  år,  så  uppgår  den  blott  till  11,89  pro- 
cent, då  den  under  det  enda  första  året  utgjorde 

16,23  pr.  Följaktligen  bafva  4,34  pr.  flera  barn 
under  detta  första  lefnadsär  aflidit,  än  under  alla 

de  öfri^a  fjorton  tillsammans. 

Vill  man  fråga,  om  denna  dödlighet  hos  bar- 
nen blifvit  ökad  eller  minskad,  jemförelsevis  med 

en  föregående  tids,  så  låtom  oss  undersöka  for- 
hållandet åren  1816  till  och  med  1830.  Då  föddes 

per  medium  hvart  år  91,970,3  barn,  ibland  h vilka 
årligen  blefvo  döda: 

under  1  år  1  5,618,3  eller  16,98  pr.  af  de  födda. 
emellan  1 — 3  år  5,7:26,0  »  6,23  » 

»  3— 5  år  3,237,6  »  2,43  » 
))  5-10  år  2,270,3  ))  2,47  » 

))    10— 15  år    1,185,6    ))     i,28  » 

Summa  till  1  5  år  27,037,8    »    29,39  pr. 

Vi  se  således,  att  den  verklisjen  blifvit  min- 

sk  ad  metl  1,26  procent.  Denna  minskning  äger 
likväl  endast  rum  till  femte  året,  då  den  utgjort 

1,65  pr.,  h varefter  motsatsen  inträffat  ända  till 
femton  år,  eller  att  mortaliteten  åren  1831  med 

184-5  blifvit  ökad  ujed  0,39  procent.  Det  förra 
torde  utvisa  större  omtanka  på  sednare  åren  vid 

de  späda  barnens  behandling.  Förklaringen  af  or- 
saken till  den  ökade  dödsprocenten  efter  fem  års 

ålder  blir  svårare,  men  torde  möjligtvis  kunna 

finnas  i  större  sjuklighet  inom  landet,  t.  ex.  Ko- 
lera-farsoten år  1834,  eller  deruti,  att  barnen 

ibland  allmogen  tidigaie  blifvit  tillhållna  till  ar- 

bete, hvarigenom  de  mera  utsättas  för  sjukdoms- 
orsaker. 
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Propol  liijiien  i  dodii^hel  cmelhu]  båda  könen 
var  åreo  18 M  med  1^45  i  me.leltal  årligen: 

döda  under år S,G27.3  eiler S.91 

pr. 

af  alla 

emellan  1  — 3  ar 

»  3- 5  ar 1.13  Lo  . 

1,1- 

9 

»      5  — 1  0  år 
1.336.0  • 1   ,  - 1 » 

T>      10  — 1  5  år 
764,3  • 

I).-:. 
Sunnaa  till  1 ö  år i. 663.9     ■  1 5,14 

pi 

I 

-  ■ 
döda  11  n  del- 

i  år T.r'S9.3  eder 7.32 

pr. 

at  alla 

en^cllau  1  — 3  år 2.54n.3 

3  — 

ö  ar 1.'J3I.o 

1  .0" 

»        0  — 10  år 1.2':>y5 1.:4 

v.  10_ 15  år 
Tu  7.0  ' 

Summa  lill  1 5  år 

nr 

Ehuru  i  alim.änhtt  fle:a  gu-sar  todas  an 

flickor,  atlidd  vck-å  ui.  '  _  riiduinen  flera  af  de 
torra  än  ut  !  -  .i  i  Deima  större  drkllicliet 

h  'S  i'0>>ärn.  i  .  .i  ,  -t  under  första  lefnads- 

året,  dj  den  upp-di-  Lill  uå^ot  öFver  \\  procent, 
aftac^r  sedan  pro^res-ivl:  till  femte  året,  livarefler 

den  till  det  tii-ude  a  nvu  något  ökas,  roen  min- 
skas på  n\  tt  euiedan  tionde  ocli  femtonde  sa,  att 

den  då  nå>tan  aUdeies  blir  lika  eriitlLni  bada  ko- 

iien.  Reian  Jos.  Clakre  sökte  (1786)  alt  tor- 

kldia  den  större  döilsprocenten  hos  ̂ ossarne  der- 

1^'enum.  att  de  lida  mera  under  Ibrlossuingen. 
emedan  de  vid  l<jdeUen  vanligtvis  äro  större  och 
m-cra  utbildade.  Att  till  någon  del  sa  tbrhåller 
sig^  kan  icke  nekas;  tv  ibland  dödfödda  tinoas 
flera  qos^ar  cäu  (lickor.  Men  nämnda  orsak  kan 

egentligen  endast  verka  u[]der  de  första  dagarne 

etter    födelsen,  (  ch  lik  val  visar  ofvanstående  jem- 
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föielse  af  förhållandet  i  Sverige,  alt  iiiortaliteleij 
är  öfver vässande  ända  till  tionde  året  och  emellan 

delta  och  femtonde  ännu  icke  blilvit  fullkomlij^t 

jemnad,  fastän  olikheten  då  blir  ganska  obetydlig. 
Orsaken  måste  således  ligga  djupare  och  bör  hellre 

sökas  i  gossens  hela  organisation,  h vilken  i  all- 
mänhet är  starkare,  mindre  eftergifvande  och 

,  böjlig  än  flickans,  samt  der  igenom  våldsammare 

angripes  af  sjukdomarne  och  häftigare  reagerar 

emot  sjukdoms-orsakernas  intly tanden.  Under  de 
första  tändernas  frambrytande  lida  gossar  vanligen 
mera  af  kono^estioner  till  hufvudet  och  genom  dem 

uppväckta  lifsfarliga  hjern-afFektioner.  Deras  sjuk- 
domar äro  dessutom  vanligtvis  häftigare  och  döda 

hastigare,  om  icke  snar  hjelp  emellankommer, 

hvilkea  i  vårt  glest  bebyggda  och  med  läkare  min- 
dre väl  försedda  lånd  ofta  icke  tidigt  nog  kan  er- 

hållas,   samt  för  öfrigt  af  allmogen  sällan  anlitas. 
Att  dödligheten  emellan  tio  och  femton  års 

ålder  blir  nästan  lika  hos  gossar  och  flickor,  ehuru 

den  ditintills  var  hos  de  förra  öfvervägande,  sy- 
nes böra  tillskrifvas  maubarhets-utvecklingen,  hvil- 

ker  i  Sverige  emot  utgången  af  nämnda  period 
böljar,  samt  hos  flickor  i  allmänhet  är  häftigare, 

nifra  gemomgripande  och  i  synnerhet  på  svaga 
kaistitutioner  utöfvar  ett  farligt  inflytande.  Denna 
uUeckling  är  likväl  i  vårt  land  icke  slutad  vid 

fjUda  femton  är,  utan  fortgår,  i  synnerhet  på 

laidsbygden,  ännu  några  år  längre.  För  att  när- 
rrare  bestämma  förhållandet  i  mortalitelen  inom 

bida  könen  och  undersöka  hvad  inverkan  på  dem 

nimnda  utvecklings-period  kan  äga,  må  derföre  till- 
Ittas  mig  att  ännu  några  år  utsträcka  min  jem- 
firelse,  fastän  detta  egentligen  icke  lillhörer  mitt 
iTirvarande  ämne.  Procenten  af  döda  emellan  15 

ah  20  år  till  alla  årligen  födda  var: 
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Åren  1831  — 1835  i  medeltal  hvarL  är 

hos  gossar  O.":,  hos  flickor  0'0. 
r>     1836  ̂ 1840     ))  x>         0,53         ))  0.82. 
))    1841  —  1845    »        »       0.50       »  0,33. 

Medeltalet  af  alla  femton  å-ren 

blir  således    .    .     hos  £o??ar  0,-$,  hosflickoi  0.:s. 

Detta  medeltal  visar  töljaktligen  likheten  emel- 
lan könen  alldeles  återställd;  en  omständighet, 

som  bekräftar  den  mening  ja^  nyss  yttrat.  Der- 
vid  förekommer  dessutom  det  anmärkniugSN ärda, 
att  mortaliieten  hijS  flickor  ratd  hvart  femår  till- 

tagit i  ptupoiliun  liil  gossarnes,  så  att  den  åren 
1841  — 1845  till  Lch  med  öfverstigit  de  sednares. 
Sådant  kunde  gifva  anleilning  till  den  fönnodan 

att,  om  manbarhets-ul vecklingen  under  deona  lef- 
nadsålder  kan  i  allmänhet  betraktas  såsom  oel  för 

lifvet  farlii^a  morntiilet,  densamma  på  sednare 
tiden  blifvit  allt  mer  och  mer  vädlii^  för  flickorna. 
Orsaken  skulle  kunna  sökas  i  en  allt  mer  för- 

vekligande uppfostran,  flickornas  afhållande  i  rån 

arbeten,  sora  fordra  stöire  kratt-ansträagning  och 
mera  rörelse  i  fria  luften,  men  deremot  mera 

sysselsättande  med  sömnader  och  andra  göj'onål, 
som  tvinga  till  sliilasiLtnin^  i  cu  instängd  k.imaiir- 
luft,  kanske  ocksä  i  romanläsning,  hvilken  spiilt 

sig  äfven  till  landsbygden,  äfvensom  i  det  til- 
lagande bruket  af  kaiie.  Allt  detta  dels  uppjag.r 

fantasien,  dels  \erkar  omedelh.irt  en  bludfullhet  i 

underlifvet,  som  kan  gora  konsulbilningen  vadh;. 

Emedlei  tid  lår  man  icke  förhasta  sig  i  delta  on- 
döme;  tv  nämnda  orsaker  hafva  i  Sverii:e  smt- 
iiiugom  liiltagit,  hvaraf  följer  att  åren  1816  til 
och  med  1830  de  borde  vara  mindre  verksamm; 

samt  sålunda  äfven  dödligiielen  hos  Qickorna 

proportion  då  minskad.    Åren  1816  till  och  me 
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1830  var  likväl  Ifrån  15  till  20  års  ålder  pro- 
centen af  de  döda  till  alla  årligen  födda  i  medeltal: 

Aren  1816  — 1820  hos  gossar  0,73  och  hos  flickor  0,73. 
„    1 821— 1825       »       0,61  »  0,62. 
»    1826—1830       »       0,69  ))  0,68. 

Medeltal  af  alla  15  åren  »        0,67  »  0,67. 

Proportionen  under  dessa  föregående  femton 
år  är  alldeles  densamma,  hvaraf  man  synes  böra 

kunna  sluta,  att  orsakerna  icke  äro  de  of  van  upp- 
gifna.  Vid  denna  jemförelse  visar  sig  likväl  det 
beklagansväida  förhållande,  alt  dödligheten  hos 
ungdom  emellan  15  och  20  år  på  de  sednaste 

förflutna  tre  qvinqvennierna  ökat  sig  i  medeltal 
årligen  med  0,ii  procent. 

Nu  anförda  mortalitet  hos  barn  har  varit 

den  allmänna  i  hela  riket.  En  stor  olikhet  äger 
likväl  rum  på  olika  ställen  och  isynnerhet  emellan 
städerna  och  den  egentliga  landsbygden.  Ibland 
Sveriges  städer  står  Stockholm  högst  i  mortalitet, 
framför  allt  hos  barn. 

Under  alla  femlon  åren  1831  med  1845  äro 

derstädes  i  medeltal  årligen  födda  1,384,2  gossar 
och  1,332,4  flickor,  eller  tillsammans  2,716,6  barn. 

Af  dem  hafva  per  medium  hvart  år  aflidit: 

Gossar 

under  1  år  461   eller  16,97  procent. 
emellan  1 — 3  år  113,6  »  4,i8  » 

»  3 — 5  år  44,7  »  1,64  » 
»  5 — 10  år  48,8  »  1,80  )) 

))     10 — 15  år  21,4  »      0,79  », 

S:ma  under  15  år  689,5  »  25,38 

Emellan  15— 20  år  39,4  »  1,45 
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Flickor 

under  1  år           398,2  eller  14,66  procent. 
emellan  i — 3  år    104,2     »       3,84  » 

»      3—5  år     40,2     »       1,/n  )) 
))       5—10  år   38,2     »       1,4)  » 
))     10 — 15  år   19,7     »      0,72  » 

S:ma  under  15  år   600,5     »  22,iO  » 

Emellan  15—20  år  28,5     »      1,04  » 

Tillsammans  gossar  och  flickor 

under  1  år  859,2  eller  3 1,63  pr.  afalla  årligen 
emellan  1—3  år   217,8    »     8,02  födda 

))       3 — 5  år     84,9    »     3,i2  » 
))      5—10  år  87,0    ))     3,20  » 
»     10  —  15  år   41,1    ))     1,51  » 

S:ma  under  15  år  1,290,0    »    47,48  » 

Emellan  15  —  20  år  67,9    »     2,49  » 

Ibland  hundra  i  Stockholm  åren  1831  med 

1845  i  medeltal  årligen  födda  hafva  följaktligen 
derstädes  icke  mindre  än  47,48  livart  år  aflidit, 

innan  de  uppnått  fyllda  femton  års  ålder,  eller 
med  andra  ord:  vid  femton  år  lefde  blott  52,52 

procent  afalla  födda,  d.  v.  s.  omkring  2^^  procent 
öfver  hälften.  Denna  ovaidigt  stora  mortalitet 

måste  förefalla  oss  så  mycket  mera  bekh»gansvärd, 
då  vi  t.  ex.  framdeles  skola  se,  att  på  landsbygden 
i  Vesterbottens  län  under  alla  åldrar  icke  dött 

flera  i  medeltal  årligen  än  49,20  procent  af  de 
födda.  Äfven  i  Stockholm  har  dödligheten  varit 

störst  under  första  lefnads-året,  nemligen  31,63 
procent  af  dem,  som  blifvit  födda,  och  sedan  har 
den  aftagit  nästan  i  samma  progression,  som  vi 
anmärkt  angående  Sverige  i  allmänhet.  Likaledes 
har   den   varit   större   ibland   c;ossar  än  flickor, 
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hvilket  rnest  iiUräfFat  iinder  första  året,  livarefter 

olikheten  aftagit,  ja  högre  åldern  uppgått,  till  dess 
denna  olikhet  emellan  10  och  15  är  nästan  all- 

deles försvunnit. 

Följande  taheil  angifver  skiljaktigheten  emel- 
lan Stockholm  och  Sverige  i  allmänhet. 
Döda  barn  i  medeltal  åren  1831  med  1845 

i  procent  till  alla  årligen  födda: 

Gossar Flickor Summa 
gossar  0.  flickor 

ET 
sr 

© 

©: 

O  ̂  

er 

o 

00  o: 
O  :? 

3- 

2- 

pT 

Op 

0 n 

2?  O: 

o 
fJT 

O  rs ^1 

0» pr =r 

Brvigt 

ikholm. 

"1 

tsr 
cr 

0  n> 

pr 
(V 

=r 
o 
3 3 CO 

o 
3 

a> 

0 
3 3 

Under  1  år 
8,91 16,9r 

8,06 7,32 
14,66 

7,34 
16,23 31,63 15,40 

Emellan  1-3  år 2,89 4,18 1,29 2,63 3,84 1,21 5,52 8,02 2,50 »     3-5  år l,ir 1,64 0,4  7 1,07 1,48 0,41 2,24 
3,12 0,48 

»    5-10  år 1,38 1,80 0,42 1,24 1,40 0,16 
2,62 

3,20 0,58 »  10-15  år 0,T9 0,7  9 0,00 0,73 0,72 

-0,01 

1,52 1,51 0,01 
S:ma  till  15  år 15,14 25,38 10,24 12,99 22,10 

9,11 
28,1 3]  47,48 

19,35 

Emell.l5-20år 0,T8 1,45 0,67 0,78 1,04 0,26 1,56 2,49 0,93 

Då  sålunda  i  hela  riket,  hufvudstaden  och  de 

öfriga  städerna  inberäknade,  dessa  femton  år  i 
medeltal  årligen  aflidit  under  barndomen  23,13 
procent  af  de  per  medium  hvart  år  födda,  hafva 
i  Stockholm  dött  icke  mindre  än  47,48  pr.  eller 

19,35  pr.  flera.  Skilnaden  är  störst  under  första 
året,  livarefter  den  aftager,  så  att  slutligen  emellan 
10  och  15  års  ålder  den  alldeles  upphör,  till  och 
med  dödsprocenten  i  Stockholm  med  0,01  pr.  då 
blir  lägre. 

Emellan  könen  erbjuder  sig  ingen  anmärk- 
ningsvärd, olikhet  i  Stockholm  och  hela  riket  i 

allmänhet  förr,  än  emellan  15:de  och  20:de  året, 
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under  Iivilken  period  Om  flera  gossar  blifvit  ai 
döden  burtrjckte  årligen,  än  flickor,  hvareniot 

dödligheten  i  hela  riket  vid  denna  ålder  var  all- 
deles lika.  Har  man  anledning  antaga,  att,  såsom 

redan  blifvit  anmärkt,  könsutvecklingen  utöfvar 

menligare  inflytande  på  flickor,  än  på  ;Jossar. 
hvilket  äfven  bekräftas  af  läkaraes  erfarenhet,  sa 

måsle  ett  motsatt  mortalitets-forhållaude  i  hufvud- 

staden  grunda  sii?  på  orsaker,  nog  mäktiga  att  hos 
yn£;lin^en  icke  blott  motvä2[a  detta,  utan  äKen 

att  hos  honom  framkalla  en  öfvervägande  död- 

lighet. Eniic^t  min  öfvertygelse  böra  de  sökas  i 
samhälls-forhällandena  inom  Stockholm,  genom 
hvilka  gossen  i  fortid  indrages  i  verldshvimlet,  om 
han  är  rik,  otta  i  utsväfningar  och  nattvak,  är 

han  åter  fattig,  i  ett  oafbrutet  sträfvande  att  för- 
skaffa sis:  beronino;,  hvilket  uTta  öfver^år  hans 

kiafter:  och  anser  jag  detta  så  mvcket  hellre 
vara  anledningen,  som  i  närvarande  tid  ̂ [ossen 

icke  tror  sig  snart  nog  blifva  karl  och  sätter  en 
viss  heder  uti.  att  nästan  till  alla  delar  etter- 
härma  denne,  men  af  erfarenheten  ännu  ickeläit 

sig  inse  skadligheten  a  t  att  gå  naturen  i  förväg. 
Den   nästan   otroliot   stora   mortalitelen  hos c 

barnen  i  Stockholm,  isynnerhet  hos  de  spädaste, 

förljenar  också  i  höi^  grad  att  till  sina  anlednin- 
gar närmare  undersökas.  Redan  har  den  mycket 

tilltagit,  och  det  är  tid  att  med  allvar  tänka  pä 
utväo^ar  att  inskränka  densamma.  Den  li^i^er  lik- 

väl  mycket  djupt  grundad  i  hufvudstadens  inre 
samhälls-lillstånd,  så  att  någon  inskränkning  icke 
är  möjlig  utan  en  af  nit  och  värme  för  det  \  ig- 
tiga  ändamålet  lifvad  sammanverkan  emellan  de 

laglige  auktoriteterna,  samt  religions-lärarne  och 
läkarne.  Ty  skall  man  härvid  slutligen  lyckas, 

måste  man  förnämligast  söka  att  inverka  på  öf ver- 
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lygelsen,  att  med  lättfattliga  skäl  bevisa  skadlig- 
heten af  (len  nu  lådande  osedligheten  och  det 

helsoförslörande  lefnadssätlet. 

Den  förnämsta  orsaken  är  nemligen  utom 
allt  tvifvel  den  nästan  med  hvart  år  mer  och 

mer  tilltagande  osedligheten,  h varigenom  de  är- 
ligen födda  oäkta  barnen  i  Stockholm  blifvit  sa 

ökade,  att  de  år  1845  uppgingo  till  den  stora 
summan  af  1,340,  då  alla  födda,  äkta  och  oäkta 
sammanräknade  endast  voro  2,944,  således  till 

en  proportion  af  1  oäkta  till  2,2  af  alla,  som 

föddes,  eller  med  andra  ord  icke  långt  ifrån  hälf- 
ten oäkta.  Att  de  oäkta  barnen  i  hög  grad  van- 

vårdas, är  allmänt  bekant,  samt  bekräftas  dess- 

utom  nogsamt  af  följande  mortalitets-förhållande: 
Åren  1831  med  1845 

äro  i  Stockholm  per  mediuui  årligen  födda  1,558,5 
äkta   och  1,158,1  oäkta  barn.    Ihland  dem  hafva 

hvart  år  aflidit,  jemförda  med  de  föddä  äkta  eller 
oäkta  särskild  t 

Äkta 

under  1  år        368,7  eller  23,66  procent, 
emellan  1 —3  år  150,6     »       9,66  » 

Summa  till  3  år  519,3     »     33,32  » 

Oäkta 

under  1  år.       490,6  eller  42,36  procent 
emellan  1 — 3  år   66,7    »      5,76  » 

Summa  till  3  år  537,3    »     48, 12  » 

eller  under  1  år        18,70  pr.  flera  oäkta, 

emellan  1—3  år    3,90  pr.  flera  äkta. 

Summa  till  3  år  14,80  pr.  flera  oäkta. 

Knappt  58  oäkta  barn  ibland  100  födda 
öfverlefde  således  det   första   året,  då  ibland  de 
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nkta  nåsjol  öfver  76  uppnådde  Siimraa  åldt-i .  DeUi 
bevisar  lillräclvliit  att  vår  vltrade  åsigt  om  sede- 
tördeilvtrts  lio^st  >kaiili?a  inflytande  raed  liänsvn  till 

dödligheten  li<'s  späda  barn  ingalunda  i  liurvud staden 
ar   öt verdrit  \  en.  1,  n  i  esinnar  det  stura 

antal  oakla.  som  a-:^L  .aL>  .aii^eii  blifvit  födda. 
Man  kan  en.ot  deiin  i  äsist  inviiuda,  att  till  nämnda 

i-cra  oäkta  barn  biiF\it  ifrån  landsorterna 

i  :  :  och  derslade-  tniotiagna.  isynnerhet  i 
i  .  hv:irt>L    flera    ibland   dem  under  ibrsla 

aret  aflidit.  utan  att  vara  antecknade  på  födelse- 
list  i  iia.  men  \  ci  1  ibland  de  döda.  Pa  sådant  sätt 

skulle  de  naturligtvis  öka  dödsprocenten.  Men 
dessa  kunna  icke  vara  sä  månoa,  att  de  en  sån^ 
emotsvara  sun.man  af  dera,  som  iftän  Stockholms 

Allmänna  Burnh  is  inom  första  lefnad>-året  blifvit 

till  LtnLlsorterna  utiini:ade,  för  att  uppfostras,  men 

inom  J_clL:i  '.v  icke  till  Bandiuset  återleranade, 
hvilkrii  -un,  Qi:i  ui.Jcr  ii;  d^a  \  isrande  femton  år 
i;,  ;         till    3,4oS    eller    i    medeltal  229.20  barn 

A  nn]ärknini:>\ äi  dt  blir  alltid,  att  denna  stora 

dodliiihet  hos  de  o:kta  barnen  jerolörelsevis  med 
äkta  bl-tt  torekommer  under  första  året,  hvar- 

emot  den  under  det  andia  och  tredje  samman- 
räkna Je  icke  allei  ast  netl^r  till  jemvigt  med  de 

sednares,  utan  till  och  med  blir  nära  4  procent 

la^re.  Dertili  vet  y.-^z  icke  att  ansifva  nå^on  ao- 
nun  oiScik,  an  att  de  ssa^a  oäkta  barnen  blifvit 

}x)rtrvckL.  .  lider  lorsta  lefnads-året,  då  de,  som 

varit  no^^  lyckliga  hafva  tillräcklig  slyi  ka  att  öfver- 
lefva  detta  är.  just  deri^enoni  visat  alt  de  äro 

sa  lefnadsfriska,  hafva  sä  kraftfull  kroppsbeskaffen- 
het, att  de  förmå  emulslå  största  delen  af  de 

skadligheter,  lör  hvilka  de  sedei  mera  kunna  hHfva 
utsatta. 
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Men  om,  såsom  man  har  grundad  anledning 
alt  Iro,  den  stora  summan  oakla  barn  i  Stockholm 

förnändigasl  bidrager,  att  under  lörsla  lefnads- 
årel  göra  dödsprocenten  dersLädes  så  betydlig, 
ocli  denna  summa  på  sednare  tiderna  tilltagit,  så 

måste  äfven  under  de  föregående  qvinqvennierna 
dödligheten  vid  denna  ålder  i  allmänhet  vara 
mindre,  än  åren  1831  med  1845.  Detta  bekräftas 

också  genom  förhållandet  åren  1816  med  1830. 

Under  sistnämnda  femton  år  äro  nemligen  i  huf- 
vudsladen  per  medium  årligen  födda  2,587  barn 

(129  mindre  hvart  år,  än  1831  med  1845),  ibland 
h vilka  voro  1,615,3  äkta  (56,8  flera)  och  971,7 

oäkta  (186,4  mindre).  Ibland  dem  äro  i  medel- 
tal årligen  under  ett  års  ålder  döda  777,3  barn, 

både  äkta  och  oäkta  san)manräknade,  således  30,04 

procent  af  alla  födda,  h vilket  med  1,59  pr.  under- 
stiger dödsprocenten  1831  — 1845.  Deraf  inhemtas 

tillika  det  beklagansvärda  förhållande,  att  fastän 

på  sednast  förflutna  femton  åren  de  födda  med 

129  årligen  öfverstego  de  föregående  tre  qvin- 
qvennierna, så  äro  likväl  hvart  år  56,8  mindre 

äkta  barn  födda  åren  1831  med  j845,  men  186,4 

liera  oäkta,  än  åren  1816  med  1830. 
Äfven  ibland  de  ä to  barnen  är  dödsprocenten 

ganska  betydlig,  då  den  ifrån  födelsen  till  treårs 
ålder  belöper  sig  till  33,32  procent,  följaktligen  i 
det  närmaste  I  ill  en  ti  edjedel  af  alla  födda.  Uti 

ingen  af  rikets  öfriga  slader  är  den  så  hög;  och 
om  man  sammanräknar  dessa  städers  döda,  får 

man  till  nämnda  ålder  ett  medeltal  årligen  af  23,81 

procent,  d  v.  s.  9,51  pr.  mera  i  vStockholm.  Detta 
bevisar  tydligt  några  stora  felaktigheter  i  de  späda 
barnens  omvårdnad  och  behandlingssätt,  samt  bör 

icke  till  någon  betydlig  del  tillskrifvas  den  all- 
mänt öfverklagade  större  mortaliteten  i  Stockholm, 
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bå  raycket  mindre,  som  vi  fi;im  leles  skola  se,  aU 

under  denna  späda  lefnads-pei  iod  dödligheten  icke 
egentligen  är  beroende  af  klimatet,  läget  och  andra 

yttre  omstäntlighettr,  utan  hiilv ndsakligast  al  fa- 
miljeki  etsens  inre  tillstånd.  Men  om  denna  höga 
mortalitet  till  sina  orsaker  nöjaktigt  skall  kunna 
utrönas,  är  nöJ vän  ligt  att  jemföra  dess  procent 
inom  olika  stånd  och  folk-klasser  i  hufvudstaden. 

Dertill  saknar  jag  likväl  tillräckliga  materialier; 

och  torde  någon  i  Stockholm  boende,  som  har  till- 
träde till  Kongl.  Tabell-Kommissionens  Arkiv, 

framdeles  företaga  en  sådan  undei sökning.  I  all- 
mänhet anses  dödligheten  vara  störst  ibland  den 

fattiga  folk-klassen,  emedan  den  är  betydligare  på 
malmarne,  hvarest  de  flesta  fattiga  bo,  än  i  sjelfva 

staden  inom  broarne,  oaktad  t  man  på  sednare 
stället  är  mera  trångbodd.  Jag  fruktar  dock,  att 
den  i  hänseende  till  de  späda  barnen  äfven  är 
ganska  stor  ibland  de  mera  välmående.  Med  den 

kännedom,  som  jag  äger  om  lefnadssättet  i  hufvud- 
staden, tror  jag  orsakerna  vara  niångahandci,  t.  ex. 

hos  åtskilliga  inom  de  högre  och  välmående  stånden 
ibland    mankönet  en  utsväfvande  lefnad  i  unodo- o 
men,  hvarigenom  kraften  att  afla  friska  och  starka 

barn  förspilles  uch  icke  sällan  sjukdomar  ådragas, 

som  sedan  fortplantas  på  barnen;  efter  ynglinga- 
åldern ett  omåttligt  och  genom  öfverdrifna  njut- 

ninoar  fö!sva2:ande  lefnadssätt,  som  hos  båda  kö- 
nen  likaledes  medtager  krafterna;  hos  mödrarne 

det  olyckliga  modet  att  sjelfva  undandraga  sig 

barnets  uppanniing  och  öfverlemna  det  till  lejda 
qvinnor,  icke  sällan  genom  utsväfnijigar  moraliskt 
och  fysiskt  förderfvade,  h vilka  tlessutom  sakna 
kärlek  till  barnet  och  sålunda  icke  lemna  det- 

samma den  omsorgsfulla  vård,  hvaraf  det  är  i  så 
stort 
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stolt  behof  oeli  som  hloll  moderskärleken  kan 

med  godhet  och  sjelfFörsakelse  gifva;  hos  båda 
föräldrarne,  jag  bör  icke  säga  mindre  om  tanka  vid 

barnets  eftersyn,  utan  genom  sällskapsiifvets  för- 
ströelser för  modren,  och  fadrens  sysselsättning 

med  sina  embetsgöromål  och  affärer,  mindre  till- 
fälle alt,  såsom  sig  bör,  efterse  dess  skötsel;  på 

åtskilliga  ställen  barnkammarens  dåHga  beskaffen- 
het och  belägenhet  icke  sällan  i  en  annan  våning, 

h varigenom  en  sådan  eftersyn  mycket  försvåras; 

en  klemig  uppfostian,  afskiljning  ifrån  friska  luf- 
ten, rädslan  hos  flera  mödrar  att  låta  utbära  bar- 
net under  bar  himmel  af  fruktan  för  snufva  och 

andra  katarrhal-åkommor,  hvilka  likväl  just  före- 
kommas  genom  ett  försigtigt  vänjande  vid  väder- 

lekens omvexlingar;  svårigheterna,  som  också  vid 
många  tillfällen  möta,  att  låta  barnet  inandas  ren 

landtluft;  otjenliga  kläder,  mera  afpassade  efter 
hvad  modet  befaller,  än  vårt  hårda  och  ostadiga 
klimat  fordrar;  magens  öfverlastande  med  sötsaker 
och  andra  otjenliga  födoämnen,  att  icke  omnämna 
åtskilliga  andra  fel,  hvilka  äro  mera  enskildta,  men 
likaledes  kunna  föranleda  sjukdomar  och  döden. 
Hos  den  fattigare  delen  af  Stockholms  invånare 

äro  verkningarne  af  några  ibland  dessa  sjukdoms- 

orsaker ännu  mera  betydande;  t}"  dertill  kommer, 
att  fattigdomen  nödgar  att  hyra  mindre  antal 
rum,  så  att  hela  hushållet  stundom  kan  vara 

sammanboende  i  ett  enda  tråni^t  och  af  månija 

personer  uppfyldt  eländigt  kyffe,  hvarest  tillika 
osnyggheten  gör  luften  ännu  oheisosanunare.  Föi 
öfrigt  tvingar  den  icke  sällan  att  söka  dessa  rum 

i  smala  gränder,  der  sulstrålariie  knappt  hafva 
tillträde,  samt  i  nedra  våningen,  hvarest  luften 

dessutom  förskämmes  genom  utdunstningai  ne  ifrån 
K.  F.  Akad.  Handl.  1851  2 
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orenli^heL  och  Hlsk raden  på  i:atan.  Härlill  kan 

man  vid  iiera  tiiifallen  lägga  liknöjdhet  för  bar- 
nels onivårLlnad,  alstrad  aF  samma  fattigdom,  då 

del  u^era  bclrciktas  sasuni  en  boida,  hvarigenoni 
omsorgerna  for  lifsuppehället  blifva  förökade,  än 

såsom  en  GulLs  välsignelse;  okunnighet  och  för- 
domar; forsnnimad  renlighet;  dcdiga  kläder,  som 

icke  lilhäckli^L  skydda  för  väderlekens  omskiften; 

nästan  ruUkoujligt  afbålland*?  ifrån  fria  luften  ända 
till  den  ålder,  da  barnet  utan  fara  på  egen  hand 

kan  vis''as  ute;  törsten  hos  föräldrarne  efter  brän- 
vin  och  deral  orsakad  likgiltighet  för  deras  om- 
ilifninos  beb(;f:  den  högst  skadliga  ovanan  hos  åt- 

skilliga  föräldrar  att  gifva  barnen  bröd,  doppadt 
i  bränvin.  dels  att  stilia  dem  vid  kolikplågor  och 
bibringa  i  us,  sa  alt  Je  om  nätterna  lugnare  sofva, 
dtrls  kanske  någon  gång  af  ren  kärlek,  emedan  man 

vill  unna  barnen  sa  god  t,  som  sig  sjelf;  dåliga  fö- 
doänmen,  som  knappt  äro  passande  för  en  full- 

vaxt  person,  mycket  mindre  for  ett  barns  ömtå- 
liga matsujältningsurgnaer  o.  s.  v. 
Må  man  icke  anse  denna  teckning  vara  för 

mvcket  skuggad.  Mångfaldiga  dagrar,  undantag 
itrån  dessa  nedslående  förhållanden,  finnas  visser- 

ligen, som  vid  flera  tillfällen  göra  den  mera  leende. 
Mången  fader  inom  de  högre  och  förmögnare  stan- 
den  har  i  ungdomen  fört  en  sedig,  återhållsam  och 
måttlig  lefnad.  samt  får  under  mannaåldern  glädja 

sig  oiver  tiukterna  deraf:  egen  helsa  och  styrka, 
saml  friska  barn,  hvarken  behäftade  med  skrofler 

eller  andra  ärftliga  sjukdomar;  mången  moder  gif- 
ver  sjelt  silt  barn  di  och  lemnar  det  äfven  seder- 

mera all  den  vård,  som  det  behöfver,  utan  att  låta 

sällskapslifvets  nöjen  deriträn  afhålla  sig;  mången 
lattig  skoter  likaledes  barnen  väl.  förståndigt  och 

kärleksfullt,  saml  nekar  sig  stundom  sjelf  det  nöd- 
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vändiga,  för  att  se  clem  njiila  helsa  och  trefnad. 

Men  jag  talar  här  icke  om  enskildta  förhållanden, 
utan  om  mera  allmänna,  samt  betraktar  tillstån- 

det inom  hufvudstaden  i  det  stora  hela;  och  då 

tillkännagifver  just  den  ovanligt  höga  dödsprocen- 
ten, att  det  är  så  beklagansvärdt.  Äfvenledes 

kunde  man  invända,  att  samma  menliga  inflytel- 
ser verka  på  barnen  i  en  del  af  Sveriges  öfriga 

städer.  Jag  medgifver,  att  sådant  sker  i  någon 
mon,  och  derföre  är  också  antalet  af  döda  barn  i 

allmänhet  större  i  städerna,  än  pä  landsbygden; 
men  det  sker  på  långt  när  icke  till  den  höjd, 
soiu  i  hufvudstaden,  der  de  äro  mera  samman- 

hopade  och  således  måste  blifva  så  mycket  skad- 
ligare. Följande  beräkning  skall  dessutom  bestyrka 

min  mening. 

Uti  städerna  utom  Stockholm  äro  åren  18iii 

med  1845  i  medeltal  årligen  födda  5,975,4  barn, 

nembgen  åren  1831  — 1835  ett  antal  af  5,740,8, 
åren  1836—1840  al  5,853,0,  samt  åren  1841— 

1845  af  6,332,6  per  medium  årligen.  Ibland  dem 
äio  döda : 

i  831— 1835  under  1  år  1,068,0  eller  18,60  proc. 
1836—1840         ))         1,107,8    »    18,92  » 
1841  —  1845         ))         1.1  18,4     ))     17,66  » 

1831—1845       medium  1,098,t     »     18,38  » 

i831  — 1835  emelL  1—3  år  453,o  eller  7,89  proc. 
1836—1840  »  458.2    »     7,83  » 
1841  —  1845  ))  410,6    »     6,48  » 

1831-^-1845  medium  440,6    »     7,37  » 
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1831  — 1835  siiiia  liil  ;] 
1836—1840  » 

1841  —  1845  )) 

/1831  — 1845  iiiediuni 

Ar  '\J)2\,Q  eller  i6,¥J  proc. 
1,566,0    ))     26,75  )) 

1,529,0    ))    24,14  )) 

1,538.7 
25,75 

Förhållandet  emellan  Slockholm  och  rikets 

öfriga  städer  i  afseeiide  på  dödligheten  hos  barn 
under  tre  års  ålder  blir  då  i  medeltal  årligen: 

Under  1  år. 

Iren  1831-1835  29 
»  1836-1840  33 
»    1841-1845  31 

»     1831-1845  31,63  I  18,38  1 13,25|8,02  I  7,37  |  0,64 

18,60 

18,92 
17,66 

11,3  2 

14,7  1 
13,68 

Emellan  1  och 
3  år. 

2  o: 

Summa  till  3  år. 

>17 

9,33 

6,62 

7,89 
7,83 
6,48 

0,28 
1,50 
0,14 

38,09 
42,96 

37,96 

26,49 
26,7  5 
24,14 

11,60 

16,21 
13,82 

39,65125,75  113,90 

Skil nåden  under  dessa  femton  år  utgör  följ- 
aktligen vid  första  lefnadsårets  slut  13,25  procent 

per  medium  åiligen  mindre  döda  i  provijisstä- 
deriia,  d.  v.  s.  hufvudstadens  mortalitet  förhåller 

sig  lill  de  öfriga  städernas  såsom  172  till  100. 
Förhållandena  i  sistnämnda  städer  inverka  således 

mycket  mindre  skadligt  på  de  späda  barnens  lif. 
Likväl  är  lefiiadssättet  i  alla  dessa  icke  det  bästa. 

Mödrarne  inom  de  högre  och  rikare  klasserna  un- 

dandiaga  sig  icke  sällan  pligten  att  sjelfva  upp- 
amma sina  barn,  klemigheten  vid  uppfostran  är 

ofta  stor,  eftersynen  stundom  lam,  hos  det  lägre 
folket  begäret  efter  bränvin  ganska  betydligt,  samt 

fatligdomen  och  eländet  i  deras  boningar  upprö- 
rande.   Uti    sådana    släder  är  också  mortaliteten 
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hos   barn   ingalunda    ringa.    Men  i  många  andra 

förhåller  det  sig  mycket  häl  t  re,  och  då  folknum- 
niern  i  de  föirnämnda  icke  är  så  betydlig,  mär- 

kes vid  den  allmänna  beräkningen  ibland  86  stä- 
der  den   större   döclligheten  i  dem  icke  mycket, 

utan  motväges  mera  af  de  gynsammare  föi  hållan- 
dena.   Dessutom    är  den   förmögnare  ynglingen  i 

allmänhet   niera   bemärkt  och  kan  icke,  utan  att 

väcka  för  stort  uppseende,  till  den  grad  utsväfva, 

som  i  Stockholm,  och  deri^enom  undergiäfva  sin 
helsa;    lefnadssättet  är  i  det  hela  icke  sä  mycket 

beräknadt  på  njutningar,  utan  husligare,  och  man 
tror   mera    allmänt,  alt   lifvet  har  ett  annat  och 

ädlare  ändamål,  än  att  endast  tillfredsställa  egna 

begär;   mödrar  ne   ibland   de   bättre  lottade  gifva 
oftare  sjelfva  di,  samt  uraktlåta  i  åtskilliga  städer 

icke  gerna  detta,  utan  att  af  sjukdomsorsaker  der- 
till   vara  nödsakade;   sällskapslifvet  erbjuder  icke 
så  många  förströelser,  och  mera  tid  blir  öfrig  att 

efterse   barnen;   inflyttningarne   till  dem  ske  till 

större  delen  ifrån  landsbygden,  då  de  till  Stock- 
holm   mera   göras   ifiån  provinsstäderna,  således 

till  städerna  utom  Stockholm  i  allmänhet  af  star- 

kare, friskare  och  genom  stadslefnaden  icke  redan 
förderfvade   personer;    husen    äro    icke   för  höga 
eller,  med  undantajj  »f  få  städer,  sä  nära  byggda 

intill  h varandra,  samt  hafva  dessutom  ofta  träd- 
gårdar  på   tomterna;   gatorna  äro  icke  så  trånga, 

h varigenom  luften  blir  renare  och  erhåller  större 

spelrum,  samt  solljuset  kan  intränga  äfven  till  de 
lägsta    boningsrummen,   och   orenligheten  i  dessa 
icke  kan   blifva   så  alldeles  förpestande;  barnen 
hafva  flera  tillfällen  att  ifrån  deras  spädaste  ålder 
röra   sig  i  fria  luften,  begagna  också  dessa  mera, 

och  i  de  trängre  bebyggda  städerna  är  afståndet 
idl  landet  obetydligt,  samt  farorna  att  vistas  på 
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gatorna  mindre;  fatligdomeii  blir  i  allmänhet  mera 
bemärkt  och  kan  derföre  af  kommunen  eller  goda 

menniskor  lill  någon  del  lindias,  om  icke  afhjel- 
pas;  många  stader  bebos  till  stor  del  af  åkerbru- 

kare, som  hafva  mycken  röreUe  i  fria  luften  och 

genom  denna  samt  det  ansträngande  arbete,  h vil- 
ket landtbruket  fordrar,  i  betydlig  mon  motverka 

brän vinssupa ndets  skadliga  inflytelse  på  helsan;  och 
framför  allt  har  sedeslösheten  emellan  könen,  fastän 

ty  värrl  på  sednare  tiden  mycket  spridd  äfven 

till  mänga  af  dessa  städer  och  allt  mer  i  tillta- 
gande, likväl  ännu  icke  så  mycket  fått  öfverhan- 

den,  hvarjemte  finnas  flera  utvägar  för  den  fallna 
modren,  som  i  allmänhet  också  icke  är  till  sådan 

grad  moraliskt  förderfvad,  att  efter  förlossningen 

försörja  sig  sjelf  och  barnet,  hvilket  icke  kan  så 

leniuas  utan  all  hjelp  af  fadien,  emedan  han  lät- 
tare blir  bekant.  For  öfrigt  händer  oftare,  att 

barnets  fader  sedan  gifter  sig  med  modren.  x\lla 

dessa  omständigheter  måste  i  mei-  eller  mindre 
mon  verka  fördelaktigt  på  det  späda  barnet  och 

minska  mortaliteten,  jemnförelsevis  emot  hufvud- 
staden,  ehuru  de  naturligtvis  äro  i  olika  grad  gäl- 

lande i  olika  städer,  h varigenom  också  uppkommer 
en  stor  skilnad  i  dödligheten  emellan  dessa. 

Emellan  1  och  3  år  blir  deremot  olikheten 

i  Stockholm  och  de  öfriga  staderna  ganska  obet vil- 
lig och  utgör  knappt  två  tredjedels  procent,  då 

den  vid  nämnda  lefnadsperiod  i  Sverige  i  allmän- 
het med  2,50  pr.  var  underlägsen  hufvudstadens. 

Delta  antyder,  att  stadslefnaden  med  desärskildta 
lörhållanden,  som  åtfölja  densamma,  likväl  äfven 
inom  provinsstäderna  har  ett  stort  inflytande  på 
barnets  lif.  Vi  skola  också  längre  ned  erfara, 

att  olikheten  emellan  städerna  och  den  egentliga 

landsbygden  är  ännu  slöne,  än  häraf  synes,  en)e- 
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dan  i  den  nu  anförda  beiäkningen  öfver  niortali- 
lelen  i  Sverige  i  allmänhet  ätven  Slockliolin  och 

rikets  öfriga  städer  äro  intagna  och  öka  döds- 

procenten. 

Proportionen  emellan  dödligheten  hos  äkta  och 
oäkta  barn  undei*  3  års  fdder  var  i  städerna  utom 
Stockholm : 

Åren  1831  med  1835. 

Af  i  medeltal  årligen  födda  5,740,8  barn  voro 
4,808,6  äkta  och  932,2  oäkta.  Ibland  dem  äro 
döda : 

Äkta 

under  1  år   ....     810  eller  16,84  procent, 
emellan  1  och  3  år     376     »      7,82  )> 

Summa  under  3  åi*  1,186     »     24,66  » 

Oäkta 

under  i  år  ....     258  eller  27,67  procent, 
emellan  1  och  3  år       77     »      8,26  » 

Summa  under  3  år     335     »     35,93  » 

Skilnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta 

under  1  år   ....     10,83  procent  flera  oäkta, 
emellan  1  och  3  år      0,44      »  » 

Summa  under  3  år     11,27       »  » 

Åren  1836  med  1840 

voro  ibland  5,853  i  medeltal  f(klda  barn  4,869 
äkta  och  984  oäkta,  af  hvilka  äro  döda: 

Äkta 

under  1  år   ...  .     824,4  eller  16,93  procent, 
emellan  1  och  3  år     380,8    »      7,82  » 

Summa  under  3  år  1,205,2    »     24,75  » 
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Oäkta 

under  1  år   ....     283,4  eller  28,80  procent, 
emellan  1  och  3  år       77,8     »  7^90  » 

Summa  under  3  år     361,2     »     36,70  » 

Skilnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta 

Således  under  1  år   ....     11,87  pr.  flera  oäkta. 
))       emellan  1  och  3  år      0,08  n 

»       Summa  under  3  år     11,95  » 

Åren  1841  med  1845 

voro  ibland  6,332,6  födda  barn  5,128,2  äkta  och 

1,204,4  oäkta,  af  h vilka  afledo  i  medeltal  årligen: 

Äkta 

under  lår   ....     798,o  eller  1 5,56  procent, 
emellan  1  och  3  år     336,2    »       6,55  » 

Summa  under  3  år  1,134,2    »     22,ii  » 

Oäkta 

under  1  år   ....     320,4  eller  26,60  procent, 
emellan  1  och  3  år       74,4    »       6,i7  » 

Summa  under  3  år     394,8  »     32,77  » 

Skilnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta 

Således  under  1  år   ....  11,04  pr.  flera  oäkta. 

»       emellan  1  och  3  år      Ö,38  pr.  flera  äkta. 

»       Summa  under  3  år     10,66  pr.  flera  oäkta. 

Under  alla  femlon  åien  1831  med  1845 

voro  således  ibland  årligen  i  medeltal  födda  5,975,4 
barn  4,935,3  äkta  och  1,040,2  oäkta.  Af  dem  äro  i 

medeltal  årligen  döda: 

Åkta 

under  1  år    ....     810,8  eller  16,43  procent, 

emellan  1  och  3  åi"     364,3     »       7,38  )^ 

Summa  under  3  år  1,1 75, i     )^     23,81  » 
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Oäkta 

under  1  år   ....     287,2  eller  27,6i  procent, 
emellan  1  och  3  år       76,4     »       7,34  » 

Summa  under  3  år     363,6  »     34,95  » 

Skilnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta 

Således  under  3  år   ...  .  11,18  pr.  flera  oäkta. 
))      emellan  1  och  3  år      0,04  pr.  flera  äkta. 

»      Summa  under  3  år     11,i4  pr.  flera  oäkta. 

Deraf  synes,  att  antalet  af  oäkta  barn  i  pro- 
portion till  de  äkta  äfven  i  städerna  utom  Stock- 

holm med  hvart  femår  tilltagit;  ty  då  det  åren 
1831  med  1835  utgjorde  16,23  procent  af  alla  per 
medium  årligen  födda,  ökades  det  åren  1836  med 
1840  till  16,81,  samt  åren  1841  med  1845  till 

icke  mindre  än  19,oi  procent.  Beklagligen  upp- 
lyses också  derigenom,  att  denna  tillökning  var 

nära  fyra  gånger  större  under  det  sista  qvinqven- 
niet,  än  det  näst  föregående.  Likväl  var  dödlig- 

heten hos  de  oäkta  barnen  här  mycket  mindre, 

än  i  Stockholm.  Den  uppgick  nemligen  under 

alla  femton  åren  i  medeltal  årligen  inom  hufvud- 
staden  till  42,36  procent,  innan  barnen  uppnått 

ett  års  ålder,  men  i  provinsstäderna  sammanräk- 
nade endast  till  27,61  pr.;  hvaraf  uppstår  en  skil- 
nad af  14,75  procent.  Orsakerna  dertill  har  jag 

redan  uppgifvit,  emedan  jag  hufvudsakligen  anser 
dem  bero  derpå,  att  i  en  småstad  fadren  icke  så 
handlöst  kan  lemna  moder  och  barn  utan  all 

hjelp,  h varigenom  modren  icke  gerna  kan  förfalla 
till  den  nästan  gränslösa  uselhet,  som  gör  barnets 

vårdande  snart  sagdt  omöjligt,  samt  att  hon  i  all- 
mänhet icke  är  till  den  grad  moraliskt  förstörd, 

att  all  moderskärlek  äfven  för  ett  sådant  barn 

utslocknat.    Dessutom  har  hon  på  de  flesta  ställen 
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icke  så  lätt  tillgång  till  amtjeiist,  utan  måste  sjelf 

uppföda  barnet;  h vartill  kommer,  att  de  kommu- 
nala auktoriteterna  lättare  erfara  hennes  blott- 

ställda belägenhet  och  kunna  mildra  den.  Emel- 

lertid blir  olikheten  äfven  här  i  dödsprocent  emel- 
lan äkta  och  oäkta  ännu  tillräckligt  stor,  för  alt 

ådagalägga  sedeförderfvets  skadliga  inflytande  på 

späda  barns  dödlighet.  Emellan  1  och  3  års  ål- 
der inträffar  ett  motsatt  förhållande,  emedan  i 

Stockholm  aflidit  ibland  oäkta  barn  5,76  procent, 
men  i  de  öfriga  städerna  tillsammansräknade  7,34 

pr.,  följaktligen  i  de  sednare  1,58  pr.  flera.  Detta 
torde  kunna  erhålla  samma  förklaring,  som  jag 

redan,  då  frågan  var  om  förhållandet  under  sist- 
nämnda ålder  i  dödligheten  emellan  äkta  och 

oäkta  barn  inom  hufvudstaden,  anfört.  Också  i 

provinsstäderna  äro  nå^ot  flera  äkta  barn  då  döda, 
än  oäkta,  ehuru  skilnaden  icke  är  så  stor,  emedan 
mortaliteten  hos  de  sednaie  i  dessa  städer  är  be- 

tydligt mindre. 

De  äkta  barnens  dödlighet  är  likaledes  min- 
dre i  provinsstäderna.  Under  ett  års  ålder  var 

den  i  Stockholm  23,66  procent,  men  i  de  öfriga 
städerna  blott  16,43,  således  i  de  sednare  7,23  pr. 
lägre.  Emellan  åldern  af  I  till  3  år  utgjorde  den 

på  förra  stället  9,66  procent,  men  i  de  andra  stä- 
derna 7,38,  följaktligen  2,28  pr.  mindre.  Detta 

gifver  ytterligare  styrka  åt  mina  förut  j^ttrade 
tankar  om  orsakerna  till  den  stoia  dödligheten  i 
StockhoUn. 

Men  mortaliteten  hos  barn  är  ganska  skilj- 
aktig äfven  i  de  olika  släderna  utom  Stockholm. 

Detta  upplyses  af  bifogade  tabell  I,  som  under 
tidpunkten  ifrån  och  med  år  1831  till  och  med 
år  1845  i  modeltal  årligen  uj)ptager  i  hvar  och 

en  af  provinsstäderna  dödligheten,  beräknad  i  pro- 
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cent  till  de  årligen  födda.  Uti  alla  kolumnerna 

är  denna  procentberäkning  gjord  till  alla  föd- 
da, nndiintagandes  i  elfte  och  tolfte  kolumnerna, 

hvarest  jag,  lör  att  göra  förhållandet  mera  åskåd- 
ligt, uträknat  procenten  till  de  hvart  år  födda 

äkta  eller  oäkta  barnen  särskildt.  För  att  sätta  lä- 

saren i  tillfälle  att  kunna  jemnföra  dödligheten 

med  de  full  växtas,  har  jag  äfven  upptagit  denna, 

och  slutligen  sammanräknat  hela  det  årliga  döds- 
antalet under  alla  åldrar. 

Af  denna  tabell  finner  man  huru  stor  olikhe- 

ten är  i  de  olika  städerna  i  hänseende  till  mor- 

tal iteten  hos  barn  under  3  års  ålder,  ifrån  Her- 
nösand  med  33,80  till  Skanör  med  12,i5  icke 

mindre  än  21,65  procent.  Orsakerna  der  till  äro 

mångfaldiga,  och  alt  söka  uppdaga  dem,  blir  af 
stor  vigt,  emedan,  om  de  blifva  tillräckligt  kända, 
njedel  möjligtvis  kunna  upptäckas  att  motarbeta 
dem.  Till  någon  del  stödja  de  sig  visserligen  på 
stadens  klimat,  läge  och  andra  jttre  förliå Handen, 
hvilka  åtminstone  icke  snart  kunna  förbättras.  Men 

att  delta  äger  rum  till  myckel  mindre  grad,  an 
?nan  i  allmänhet  synes  föreställa  sig,  skall  det 

följande  ådagalägga.  De  förnämsta  grunda  sig  un- 
der denna  ålder  på  familjekretsens  inre  beskaffen- 

het, på  in\ånaines  lefnadssält,  ekonomiska  ställ- 
nino,  och  framfor  allt  på  deras  moralitet;  och 
detla  både  kan  och  bör  fö!  ändras,  förbättras. 

Emellertid  kan  min  undersökning  icke  blifva  så 

fullständig,  som  ämnets  vigt  fordrade  och  jag  så 
gerna  hade  önskat;  ty  dertill  behöfdes  dels  en 

fullständig  medicinsk  Topografi,  h vilken  vi  be- 
klagligtvis  sakna  öfver  alla  Sveriges  städer,  dels  en 
närmare  kännedom  om  de  olika  lefnadsomständio- 

heterna  i  hvarje  stad.  hvilken  jag,  oaktadt  allt 

bemödande;  icke  lyckats  att  vinna.    Dessutom  til- 
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låter  min  plan  mig  icke  att  ingå  i  några  mera 

speciella  detaljer.  Är  jag  likväl  nog  lycklig,  att 

genom  framställning  af  fakta  öfvertjga  om  nöd- 
vändigheten att  sätta  gränsor  för  det  onda,  innan 

detta  också  i  dessa  städer  för  mycket  tagit  öfver- 
handen,  eller  att  hos  någon  annan  person  med 

större  kunskaper  och  djupare  forskningsblick,  än 
jag  äger,  väcka  hågen  att  närmare  bearbeta  detta 
ämne,  som  enligt  min  innerliga  öfvertygelse  är 
af  mycket  stor  betydenhet,  blir  mitt  arbete  icke 
fruktlöst. 

Dödligheten  hos  barn  under  denna  ålder  rät- 
tar sig  icke  efter  stadens  nordliga  bredd.  Her- 

nösand  har  t.  ex.  en  mortalitet  af  33,80  pr.,  men 

Umeå  blott  af  21,60,  Piteå  af  20,33  och  Öster- 
sund endast  af  17,24.  Helsingborg  och  Piteå  hafva 

båda  20  procent,  den  förra  till  och  med  0,54  pr. 
mera  än  den  sednare.  Ghristianstad  har  27,49  pr. 
och  Sundsvall  27,i7. 

Lika  litet  inflytande  synes  stadens  högre  eller 
lägre  belägenhet  öfver  hafsytan  ulöfva.  Säther, 

som  (enligt  af  Forsells  Anteckningar  och  Statisti- 
ska Upplysningar  öfver  Sverige)  ligger  380  fot 

öfver  hafvet,  har  nästan  samma  mortalitetsprocent, 

nemligen  22,95,  som  Ystad  (22,89),  h vilkens  höjd 
öfver  hafvet  blott  är  40  fot.  Eksjö  är  belägen 
582  fot  öfver  hafvet  och  har  en  mortalitet  af 

25,48  pr.,  då  Calmar,  som  ligger  endast  40  fot 
deröfver,  har  25,84  pr. 

Man  har  i  allmänhet  funnit  (Kongl.  Veten- 
skaps-Akademiens Handlingar  1845,  s.  217),  att 

dödligheten  under  alla  lefnadsåldrai-  sammanräk- 
nade är  mindre  i  de  vid  hafskusten  belägna  stä- 

tlerna,  såsom  Ystad,  Carlstad,  Helsingborg,  Lands- 
krona, Sölfvitsborg,  Uddevalla,  Strömstad,  Halm- 

stad, Gefle,    Hudiksvall,   Umeå  tu.  fl.    Detta  be- 
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kräftas  äfven  till  någon  del  inom  hariidomen  till 

tre  åis  ålder;  ty  Falsterbo,  Skanör,  Warberg, 
Kongsbacka,  Östhammar,  Falkenberg,.  Helsingborg, 
Laholm,  Uddevalla,  Piteå,  Trosa,  Marstrand,  Hu- 

diksvall och  Umeå  visa  den  minsta  raoi  taliteten, 

ifrån  12  procent  inom  de  båda  förstnämnda  till 
21  pr.  inom  de  fjra  sista  städerna.  Belägenheten 

invid  hafvet,  framför  allt  vid  sydlioaste  delen  af 

Östersjön  och  vid  Kattegatt,  tyckes  följaktligen  äf- 
ven  på  den  spädaste  barnåldern  verka  välgörande. 
Men  detta  visar  sig  dock  icke  så  beständigt  hos 
barn,  som  då  mortaliteten  betraktas  under  alla 

lefnadsåldrar.  Grenna  har  knappt  en  procents 
högre  dödssumma  än  Kungsbacka,  Alingsås  nära 

en  half  procents  lägre  än  Östhammar,  Philipstad 
öfver  en  procents  lägre  än  Falkenberg,  Falköping 
mindre  än  Marstrand,  Hudiksvall  och  Umeå.  För 

öfrigt  är  dödligheten  i  Christinehamn  och  Linde 
något  mindre  än  i  Ystad  och  Strömstad,  i  Fahlun 

mindre  än  i  Halmstad.  Uti  Gefle  uppgår  den  till 
30,03,  hvilket  är  mycket  mera,  än  i  de  flesta  midti 

landet  belägna  städer;  och  ibland  alla  Sveriges  pro- 
vinsstäder är  den  högsta  i  Hernösand,  som  likväl 

ligger  nära  intill  hafvet. 

Redan  en  flygtig  blick  pä  tabellen  öfvertygar 
huru  olika  dödsprocenten  hos  späda  barn  är  i  de 

städer,  som  ligga  vid  Sveriges  stora  insjöar.  lOen 
utgör  28,91  pr.  i  Jönköping,  27,29  i  Wadstena, 
25,00  i  Hjo,  22,72  i  Askersund,  men  blott  15,73  i 
Grenna.  Betrakta  vi  städerna  vid  Wenern,  så  har 

Carlstad  30,87  pr.,  Åmål  26,21,  Mariestad  25,ii, 

Lidköping  23,20,  samt  Wenersborg  22,22.  Vid 

Mälaren  visar  Westerås  i  dödsprocent  31,62,  Sö- 

dertelje  30,57,  Mariefred  30,46,  Strengnäs  29,03,  Sig- 
tuna 27,77  och  Thorshälla  26,58.  Ibland  Wetterns 

städer  framstår  således  en  olikhet  af  13,18  procent. 
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ibland                        -  1  Mälarens  af 

5^.    SkUi,.   r  -       '^-::..^c.  ':.rcVp'  ̂ etyd- 
li»   vid    M      -          v:   att  dettQ    .  andra 

omständigh-  tv     nii  aet  ̂   ;  :  iu^id 
sjoD,  ådagä  ̂  j  g  i  c  s  r  -  r  :  :      r  .  :  _  r              ^  beten 
emellan  Wetterus    :  .         F  ersand 

äf^enledes  belägen  vid  en  ̂   r  - döds- 
procent öt?ör  endast  IT..,  pr^  iv>ijdd.tiigeri  14.^^ 

pr.  lägre  än  i  esterås. 
Jemnförer  man  äfcer  de  njssnämnda  vid  stora 

insjöar  beläsna  städerna  med  dem,  som  li^^a  pä 
torra  landet  utan  något  betydande  valtendrai?,  så 

syn—  :.  ex.  Strengnäs  har  nästan  samma  pro- 
cent c:  :  1  tre  års  ålder  som  Sfcöfde.  Jön- 

koDin?  :  Malmköping  och  Sala,  Thors- 
L       ^  ^         M    r  äd  som  Eksjö. 
A:  r     :      lödlisheleo  hos  späda 

barn  :..,-..r.  :  .  r:^tr  stadens  latitods- 

grad.  höjd  öfver  hafvet.   Zr.—  -..[ieL  på  hafskusten 
elle'  Tr          :  ,  n.er  pä  landet  utau  nå^ot 
stor  -  i  xc^rs  åtmicstone  icke  i  näsoo 
bufvadsakli»  mon  efter  de  klimatiska  förhållan- 

dena. Vi  skola  derföre  tillse,  om  den  icke  kan 

bero  af  mera  inre  omständigheter,  såsom  invånar- 
nes  särskildta  folklynne  och  provincialkarakter, 

stadens  olika  folkrikhet,  eller  på  olikheten  i  huf- 
vudnäriogarne,  som  till  stor  del  bestämmer  dess 
koniiiiuoala  förhållanden. 

Det  är  allmänt  bekant,  att  mom  Sverige, 

ni(fd  ridantag,  särskildta  taudskap>ers  invånare 
ha:  aktigt  folklvnne,  uttryckt  jienum  olika 

karakter,  lattningsformåoa.  arbetsarahet  och  lef- 
uadsvanor.  Sålunda  kunna  dylika  olikheter  upp- 

täckas emellan  Skåningen  och  Smålänningen,  %\  est- 
»othen  och  Östgötheo,  Söderman  lä  nniugen  och  Up- 
lanninsen,    Dalkarlen   *ych   ̂ ^ ernilänningen  eller 
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Helslngeii.  Detta  märkes  visse i  ligen  mest  pä  den 

egentliga  landsbygden.  Men  då  städerna  ifrån  det 

omkringliggande  landet  erhålla  genom  årliga  in- 

flyttningar ersättning  för  den  förlust,  som  upp- 
kommer af  utflytlningarne  eller  deraf,  att  i  flera 

af  dem  mortaliteten  öfverstiger  antalet  af  de  födda, 
så  bör  det  äfvenledes  sträcka  sig  till  dem,  desto 

mera,  ju  mindre  staden  är,  ju  större  beröring  den 

har  med  landsorten  och  ju  mera  dess  hufvud nä- 
ring närmar  sig  landtmannens,  således  mest  i  de 

åkerbrukande  städerna.  Att  det  borde  inverka  på 
barnens  vård  och  behandling,  samt  derigenom  på 
deras  trefnad  och  helsa  eller  vanskötsel  och  död, 

bör  också  kunna  antagas.  Emellertid  har  det  min- 
dre inflytande,  än  man  borde  äga  anledning  att 

förmoda.  Jönköping  i  Småland,  Sala  i  Westman- 
land.  Malmköping  i  Södermanland,  Kungelf  i  Bo- 

huslän och  Norrköping  i  Östergöthland  hafva  en 
dödsprocent  af  28,  och  likväl  ligga  de  alla  i  olika 

landskap.  Likaledes  är  procenten  på  döda  späda 

barn  '27  i  åtta  andra  städer,  nemligen  Sigtuna, 
Ulricehamn,  Norrtelje,  Christianstad,  Köping,  Gö- 
theborg,  Wadstena  och  Sundsvall;  men  ibland  alla 
dessa  tillhöra  blott  två  städer  samma  provins. 

Deremot  har  ibland  Uplands  sju  städer  Upsala 
32,24,  Waxhoim  31,77,  Enköping  29,04,  Sigtuna 

27,77,  Norrtelje  27,53,  Öregru nd  24,57  och  Östham- 

mar 16,56  procent.  En  skilnad  dern  emellan  upp- 
kommer således  af  15,68  pr.  Ibland  Skånes  tio 

städer  visar  sig  emellan  Christianstad  med  27,49 

och  Skanör  med  12,15  olikheten  vara  15,34  pr., 

ibland  Smålands  sju  13,18  pr.  emellan  Jönköping 
och  Grenna,  samt  ibland  Wermlands  tre  12,47  pr. 

emellan  Carlstad  och  Philipstad.  Uti  andra  land- 
skaper  blir  dock  skilnaden  mindre  betydlig,  t.  ex. 
i  Dalarne,  Blekinge  o.  s.  v.    Anmärkas  förtjenar 
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äfven,  alt,  med  undantag  af  Hernösand,  den  stör- 
sta dödligheten  förekommit  i  de  landskapers  städer, 

som  närmast  gränsa  intill  Stockholm  eller  ligija 
invid  Mälaren,  der  kommunikationen  med  hufvud- 

staden  är  lifligast.  Skulle  man  icke  deraf  äfven 

i  vårt  land  vinna  bekräftelse  på  den  ofta  gjorda 
erfarenheten  om  större  städers  skadliga  inverkan 
på  de  närbelägna  mindre?  Detta  erhåller  också 
stöd  af  förhållandet  emellan  Götheborg:  och  Kun^jelf. 

Man  borde  kunna  tro,  att  städernas  olika  folk- 

rikhet skulle  betydligt  inverka  på  barnens  morta- 
litet; ty  då  vi  snart  skola  se,  att  denna  i  allmän- 

het är  större  i  städerna,  än  på  landsbygden,  så 
borde  ock  deraf  följa,  att  ju  folkrikare  en  stad 
är,  ju  mera  lefnadssättet  inom  densamma  afviker 

ifrån  landtfolkets  och  närmar  sig  till  hufvudsta- 
dens,  desto  större  skulle  äfven  barnens  dödlighet 

vara.  Tabellen  ådagalägger  likväl,  att  så  icke  för- 
håller sig,  åtminstone  icke  i  någon  hög  grad. 

Waxholm,  som  år  1845  ägde  en  folkinängd  af 

958  personer,  har  likväl  31,77  procent  döda  barn 
inom  åldern  af  tre  år,  då  Götheborg  med  23,38  i 

invånare  visade  i  dödsprocent  endast  27,38,  såle- 
des 4,39  pr.  mindre;  Malmköping,  näst  Falsterbo 

den  minst  befolkade  staden  i  Sverige  och  med 

blott  280  invånare  förrnämnda  år,  erbjuder  i  döds- 
procent 28,73,  då  Norrköping,  som  räknade  14,415 

invånare  och  dessutom  är  en  fabriksstad,  endast 

äger  28,16  pr.,  följaktligen  omkring  en  half  pro- 
cent mindre.  Ibland  städer  med  nästan  lika  folk- 

mängd är  dessutom  moitaliteten  hos  barn  ganska 

skiljaktig.  Nyköping  hade  3,897  invånare  och  22,96 

pr.,  Landskrona  3,884  inv.  och  23,06  pr.,  Eskils- 
tuna 3,475  inv.  och  30,41  pr.,  samt  Helsingborg 

3,295  inv.,   men  20,87  pr.  barn  döda,  innan  de 

fyllt 
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fyllt  tre  år.  Likaledes  ägde  Cimbritshamii  1,193 
in  v.  och  17,57  dödsprocent  inom  nämnda  ålder,  Sö- 

derköping 1,191  in  v.  ocli  24,13  pr.,  samt  Streng- 
näs  1,175  in  v.,  men  29,03  pr. 

Länsresidenserna  bafva  ofta  större  dödspro- 
cent  äfven    ibland  späda  barn,  än  länets  öfriga 

städer.   Ibland  rikets  tjugutre  residensstäder  utom 
Stockholm  inträffar  detta  med  tolf.    Upsala  har 

t.  ex.  32,24   pr.  och  Enköping  29,04,  Linköping 
30,14,  men  Norrköping  28,i6,  Jönköping  28,9i  och 
Eksjö  25,38,  Garlskrona  25,ii  pr.,  men  Carlshamn 
21,12.    Sju   andra  residenser  visa  deremot  lägre 

procent.   Nyköping  äger  22,96  och  Mariefred  30,46, 
Götheborg  27,38  och  Kungelf  28,42,  Wenersborg 
22,22,   men  Ulricehamn  27,68,  Örebro  30,42  och 

Nora   32,28.    Med   de  fyra  återstående  länsresi- 
denserna kan  ingen  jemnförelse  göras,  emedan  de 

äro  de  enda  städerna  inom  landshöfdingedömet. 

Den   öfvervägande   dödligheten  i  de   tolf  först- 
nämnda  kan   dock   icke  tillskrifvas  större  folk- 

rikhet;  ty  vi  hafva  nyss  funnit,  att  denna  icke 
har   något   betydligt  inflytande  på  mortaliteten 

hos   barn  under  den  spädaste  åldern,  ogh  dess- 
utom  hade   Norrköping  nära  tre  gånger  så  stor 

folkmängd   som   Linköping,  Nyköping  mera  än 
sex   gånger  så  många   invånare   som  Mariefred. 
Den  måste  således  bero  på  andra  omständigheter. 
Hvad  åter  vidkommer  de  sju  residensstäderna,  i 
h vilka   dödligheten    varit   lägre,   så  torde  detta 

visserligen  tillkännagifva  förmånligare  förhållan- 
den  inom   dem,   men    likväl  blott  relativt  till 

de   andra   städerna   i   samma   län,   emedan  de 

sednare  i   allmänhet   hafva  stor  mortalitetspro- 

cent     Det  synes  hellre  utmärka  ovanligt  oför- 
delaktigt tillstånd  i  de  sistnämnda,  då  de  i  död- 

K.  v.  Åkad.  Handl.  1851.  3 
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ligbet  kunna  öfvergå  de  förra,  h vilka  vanligen 
liafva  procenten  större. 

BeträlFande  åter  näringsgrenarne,  af  hvilka 
invånarne  hemta  deras  förnämsta  uppeliälle,  sä 
torde  man  med  hänseende  till  dem  kanna  indela 

Sveriges  städer  i  handlande,  manufakturidkande, 
handtveikande,  både  handtverkande  och  fiskeri- 
idkande,  samt  åkerbrnkande.  Uti  de  flesta  stä- 

der äro  likväl  dessa  olika  näringar  så  samman- 
blandade, att  det  blir  svårt  på  många  ställen 

att  urskilja  livilken  bör  anses  för  den  hufvud- 
sakligaste,  således  äfven  att  bestämma  infattandet, 
som  den  kan  hafva  på  mortaliteten.  Dock  skall 
jag  här  söka  att  framdraga  dem,  i  hvilka  den  ena 
eller  andra  har  största  öfvervigten,  för  att,  om 

möjligt,  komma  till  något  resultat. 

Ibland  städer,  som  mera  uteslutande  idka 

handel  och  sjöfart,  äro  Götheborg,  Malmö  och 

Gefle  de  förnämsta.  De  äro  tillika  Sveriges  folk- 
rikare  städer,  och  invånarne  uppgingo  år  184-5 
ifrån  23,383  i  den  första  till  8,688  i  den  sist- 

nämnda. Dödligheten  hos  barn  under  tre  år  va- 
rierar emellan  3O,03  och  26,00  pr.,  men  är  störst 

i  Geile,  som  har  minsta  folkmängden  och  hvil-  - 
kens  handel  icke  torde  kunna  anses  vara  iiQie^are 

än  Malmös,  der  den  åter  är  mycket  inskränktare 
än  i  Götheborg,  Sveriges  största  handelsstad.  Vore 

man  berättigad,  att  af  så  få  ställens  inbördes  för- 
hållande ilraga  någon  slutsats,  så  skulle  man  vara 

benägen  tro,  att  handeln  bidrog  att  minska  död- 
ligheten hos  späda  barn  genom  den  välmåga,  som 

den  alstrar.  Deremot  talar  likväl  den  omstän- 

digheten, att  uti  dessa  tre  städer  dödsprocenten 
i  allmänhet  är  ganska  hög,  äfvensom  att  den  är 
högre  i  Götheborg  än  i  Malmö. 
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Manufakturstäder  har  Svei  ige  egentligen  blott 
två,  nemligen  jNorrköping  och  Eskilstuna,  clen 
förra  tillika  en  handelsstad  och  i  sådant  hänse- 

ende den  tredje  i  riket.  Dödligheten  i  dem  är 
äfvenledes  ganska  stor,  i  Norrköping  28,i6  och  i 
Eskilstuna  30,4i.  Skillnaden  skulle  man  vara  hå- 

gad att  tillskrifva  handeln  i  den  förra,  om  icke 
bearbetningen  af  olika  rudimenterier,  det  mer 

eller  mindre  ansträngande,  krafterna  undergräf- 
vande  arbete,  som  den  fordrar,  tillgång  till  arbets- 
förtjenst  och  flera  andra  omständigheter  hellre 
böra  komma  i  betraktande.  Det  händer  nemli- 

gen icke  så  sällan  i  fabriksstäder,  att  fadren  i 
förtid  aQider  genom  det  helsoförstörande  arbetet, 
samt  efterlemnar  hustru  och  barn,  gemenligen  i 
fattigdom  och  elände. 

Uti  alla  städer  finnas  handtverkare,  hvilka 

dock  i  jemnförelse  med  folkmängden  i  sin  helhet 
äro  flera  eller  färre.  Dessutom  hafva  alla  Sveri- 

ges städer,  endast  med  undantag  af  Östhammar, 

Malmköping,  Borgholm  och  Marstrand,  så  kallad 

stadsjord  sig  anslagen,  h vilkens  odlande  hufvud- 
sakligen  är  bestämd  att  utgöra  ett  bidrag  till 
invånarnes  uppehälle.  De  aldra  flesta  äro  således 

tillika  jordbrukande.  Det  blir  derföie  nödvän- 
digt att  såsom  handtverkande  här  endast  upp- 

taga dem,  som  i  proportion  till  den  öfriga  folk- 
mängden hafva  ett  större  antal  handt verksmästare 

och  gesäller,  men  tillika  icke  drifva  något  betyd- 
ligt landtbruk.  Såsom  exempel  på  sådana  kunna 

anföras:  Nyköping,  h vilken  år  184-5  hade  3,897 
invånare,  308  handt verkare  och  694  tunnland 

stadsjord  j  Malmköping  med  280  in  v.,  45  handt- 
verkare  och  ingen  stadsjord 5  Jönköping  med  5,052 
in  v.,  550  handtv.  och  864  tunnl.  jordj  Eksjö  1,714 
inv.,  179  handtv.  och  416  tunnl.  jordj  Grenna 
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727  inv.,  76  liandtv.  och  275  tunnl.jordj  Wexiö 
2,353  in  v.,  239  hand  t  v.  och  694  tuiiiiL  jordf 

Borgholm  568  in  v.,  73  hand  tv.  och  ingen  stads- 
jord 5  Carlskrona  13,345  inv.,  1,269  handtv.  och 

494  tunnl.  jord,  samt  Engelholm  med  1,144  inv., 
165  handtv.  och  278  tunnl.  stadsjord.  Eme]^dn 

Jönköping,  som  i  medeltal  årligen  har  28,91  pr. 
barn  döda  under  tre  års  ålder,  ocli  Grenna  med 

endast  15,73  i  dödsprocent  uppkommer  en  skihiad 
af  13,18  i  mortalitetsprocenten. 

De  städer,  h vilkas  invånare  idka  fiskeri,  sys- 
selsätta sig  alla  äfven  med  andra  handtverk,  samt 

hafva,  med  undantag  af  Östhammar,  tillika  stads- 
jord. Gefie  är  dessutom  en  betydlig  handelsstad 

och  har  redan  blifvit  betraktad.  Vi  böra  följ- 
aktligen här  endast  anföra  sådana  städer,  i  hvilka 

fiskare  finnas  jemnförelsevis  till  betydligare  an- 
tal, men  hvarest  jordägorna  äro  mindre  vid- 

sträckta. Dessutom  tillkommer  vid  beräkningen 

här  den  svårigheten,  att  Kongl.  Tabell-Kommis- 
sionens Tabeller  blott  räknar  till  fiskare  dem, 

hvilka  såsom  borgare  äro  i  städerna  mantals- 
skrifna,  utan  att  särskildt  upptaga  arbetsfolket, 
som  de  för  sin  rörelse  löna  och  hvilket  sanno- 

likt är  inberäknadt  ibland  gesäller  och  lärlingar 
inom  haiidt verkerierna,  till  hvilka  fiskeriet  anses 

höra.  Emellertid  torde  man  icke  komma  långt 
ifrån  sanningen,  om  man  antager  att  h varje 

fiskare  har  åtminstone  en  medhjelpare  eller  ar- 
betare, så  att  antalet  troligtvis  bör  fördubblas 

emot  hvad  vi  straxt  skola  angifva.  Ibland  fiskeri- 
idkande  städer  har  Waxholm  59  fiskare,  som  äro 

husbönder,  958  invånare,  277  tunnland  stadsjord 

och  31,77  procent  döda  inom  fyllda  tre  år 5  Cim- 
britshamn  19  fiskare,  1,193  inv.,  306  tunnl.  jord 
samt  17,57  i  dödsprocent j  Landskrona  61  fiskare, 
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3,884  in  v.,  1,728  tuiinl.  stadsjord  ocli  23,06  pr. 
döda;  Hudiksvall  112  fiskare,  2,041  in  v.,  908 

tuniil.  jord  och  21,78  pr.  döda,  samt  Heriiösand 
80  fiskare,  2,480  iiiv.,  1,689  tnnnl.  stadsjord  ocli 
33,80  pr.  aflidiia  barn.  Följaktligen  uppstår  en 
olikhet  emellan  Hernösand  och  Cimbritshamn  af 

16,23  pr.,  samt  emellan  den  förra  och  Hudiksvall 
af  12,02  procent. 

Emedan  man  bör  kunna  förmoda,  att  de 

städer,  som  äga  den  mesta  stadsjorden  i  förhål- 
lande till  deras  folkmängd,  också  böra  hafva  det 

största  åkerbruket  och,  om  denna  jord  icke  är 
fördelad  på  stadens  gårdar  eller  tomter,  utan, 

såsom  på  åtskilliga  ställen  inträffar,  dess  afkast- 
ning  blifvit  anslagen  till  stadsauktoriteternas  af- 
lönande  eller  andra  behof,  densamma  likväl  bor 

i  proportion  sysselsätta  flera  af  stadens  invånare, 
så  skola  vi  här  endast  betrakta  sådana  städer, 

som  hafva  betydlig  jordvidd,  hvilken  i  tunnlan- 
dens antal  öfverstiger  invånarnes  år  1845.  Man 

kan  då  hiträkna  följande: 

Tunnland Procent  döda  bara 
Invånare. 

jord. 

under  tre  år. 

Söderteljc med  1,224  .  . .  1,522  . .  .  30,57. 

Sigtuna  . ,  .  .     411  .  . .  1,134  . .  .  27,77. 

Enköping .  .  .  1,358  .  . .  1,526  , .  .  29,04. 
Trosa    .  . .  .  .     521  .  . .     633  . .  .  21,51. 

Mariefred .  .  .     582  .  , .  2,560  . .  .  30,46. 

Strengnäs .  .  .  1,175  .  . .  2,662  . .  .  29,03. 

Skenninge .  .  .  1,094  .  . .  1,499  . .  .  23,48. 

Westervik .  .  .  3,829  .  . .  4,299  . .  .  22,51. 
Falsterbo 
Skanör :  .  .     925  .  . .  3,243  . .  .  12,50, 

Laholm  . .  .  .  1,020  .  . .  1,849  . .  .  20,94. 

Kungelf  . .  .  ,     816  ,  . ,  1,126  . .  .  28,42/  . 
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Invånare. 
Tunnland 

jord. 

Procent  döda  barn 
under  tre  år. 

Uddevalla  med 3,589  .  . ,  .  4,696  . .  .  20,95. 

Skara    .  .  .  ,  . 1,695  .  . .  2,780  . .  .  26,06. 
729  .  . ,  .  1,475  . .  .  29,06. 

Falköping  .  .  . 644  .  . .  1,751  . .  .  21,05. 
Askersuiid  .  .  . 1,000  .  , .  ,  1,658  . .  .  22,72. 

2,062  .  , .  .  3,658  . .  .  26,46. 

Säther   556  . .  .  1,400  . .  .  22,95. 

Hedemora  .  .  . 1,074  . .  .  2,318  . .  .  24,62. 
Söderhamn   ,  . 1,663  .  , .  .  4,914  . ,  .  23,72. 
Umeå  1,364  .  , .  .  1,633  . .  .  21,60. 

1,246  . .  .  2,400  . .  .  20,33. 

1,215  . .  .  1,610  . .  .  22,79. 

Första  ögonkastet  på  denna  sammanställning 
tillkännagifver,  huru  litet  dödligheten  hos  späda 
barn  rättar  sig  efter  detta  förhållande. 

Sverige  har  dessutom  några  städer,  som  van- 
ligen kallas  bergsstäder,  emedan  de  dels  ligga  i 

bergslagerna  och  förnämligast  drifva  handel  med 
dessas  produkter,  dels  till  någon  del  bebos  af 

bergsmän.  De  äro  likväl  egentligen  mera  hand- 
lande eller  jordbrukande  städer.  Till  dem  räk- 

nas Sala,  Falun,  Nora,  Linde  och  Philipstad. 

Sala  har  en  dödsprocent  inom  förut  nämnda  ål- 
der af  28,76,  Falun  af  23,20,  Nora  32,28,  Linde 

22,33  och  Philipstad  af  18,40.  Emellan  Nora  och 

Linde  linnes  således  en  olikhet  af  nära  10  pro- 
cent,  fastän  båda  städerna  äro  belägna  ganska 
nära  intill  h varandra  och  synas  hafva  samma 
h  u  f  v  u  d  sa  k  I  i  ga  n  ä  r  i  n  gs  med  el . 

Man  kan  och  bör  visserligen  icke  neka  allt 
inflytande  af  klimatet,  läget,  folkrikheten  och  de 

olika  hufvudnäringarne  äfven  på  späda  barns  hel- 
sotillstånd; men  af  hvad  nu  blifvit  anfördt  följer 

dock,  att  detta  är  niycket  obetydligare  än  på  en 
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fullväxt  persons.  Det  tyckes  att  mortalitelen  hos 
barn  under  tre  års  ålder  till  stor  del  skulle  hvila 

pä  andra  lagar,  bero  af  andra  omständighetei",  än 
vid  den  fullkomligt  utbildade  lefnadsperioden. 

Vid  närmare  eftersinnande  linner  man  också  gan- 
ska naturligt,  att  så  måste  förhålla  sig  och  att 

först  när  barnet  uppnätt  den  utveckling,  att  det 
kan  obehindradt  och  på  egen  hand  vistas  i  fria 
luften,  hvilket  i  städerna  alltid  inträlfar  sednare 

än  på  landet,  nämnda  yttre  infl^/telser  i  någon 
betydlig  mon  inverka  på  detsamma,  hvilket  se- 

dan sker  allt  mer  och  mer,  tills  det  slutligen 
blir  yngling,  lemnar  föräldrahuset  och  inkastas  i 

verldslifvet,  att  sjelf  verksamt  deltaga  der  uti,  då 
denna  verkan  blir  fullständig.  Under  de  första 

lefnadsåren  utgör  kammaren  ännu  dess  enda  fä- 
dernesland, den  trånga  krets,  inom  h vilken  det 

rörer  sig.  På  dennas  renlighet  och  ordnings- 
samhet  beror  den  luft,  som  det  måste  inandas, 

h vilkens  goda  beskafienhet,  i  förening  med  om- 
sorgsfull vård,  passande  födoämnen  och  tjenliga 

kläder,  utgör  de  hufvudsakliga  vilkoren  för  dess 
helsa.  Fattigdomen,  så  vida  den  icke  har  stigit 

till  någon  hög  grad,  är  i  och  för  sig  sjelf  be- 
traktad icke  så  stort  hinder  för  beredande  af 

dessa  vilkor  för  barnets  trefnad,  som  man  tror; 

ty  renlighet  kan  likväl  vidmakthållas,  en  förstån- 
dig och  god  skötsel  lemnas,  och  moderskärleken 

förstår  ganska  väl  att  genom  omtänksam  het  be- 

reda föda  och  kläder,  hvilka,  fastän  mj^cket  litet 
kostsamma,  dock  kunna  uppfylla  sitt  ändamål. 
Man  ser  derföre  icke  sällan  också  i  de  fattigas 
kojor  friska  barn.  Men  är  modren  oförståndig^ 

håglös,  lefver  sjelf  oordentligt  och  sedeslöst,  upp- 
tages hennes  omtanka  af  annat  än  barnets  väl 

och  har  kärleken  för  detta  kalUiat,  eller  under- 
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stödjes  hon  icke  i  sina  bemödanden  för  barnet, 
hvilka  för  oCrisrt  ta^a  i  anspråk  en  stor  del  af 
hennes  tid.  ̂ enom  fadren.  utan  denne  använder 

sin  arbetsförtjenst  och  siiia  pennins^etiligån^ar  på 

e2'na  så  kallade  nöjen,  pä  ett  supigt,  sedeförderf- 
vande  lefnadssatt.  eller,,  säsom  i  det  ogifta  till- 

ståndet så  ofta  händer,  neka^  hon  all  hjelp  af 
honom:  då  vanvårdas  barnet  och  måste  sakna 

sina  nödvändigaste  behof.  hvaraf  följden  blir  och 
nödvändi2:t  måste  blifva  sjukliahet  samt  mycket 
ofta  döden.  I  föreniPi^  med  en  sedeslös  och  oor- 

dentlig iefnad  utöfvar  följaktlis^en  fattigdomen  ett 
så  menligt  in  tiv  tände  med  hånsyn  till  de  späda 
barnens  mortalitet. 

Jag  har  redan  anmärkt,  h vilken  högst  för- 
derfiis:  inverkan  de  många  årlis^en  födda  oäkta 

barnen  i  Stockholm  hafva  på  dödligheten  under 
den  spädaste  barndomen,  äfvensom  jag  visat,  att 
samma  förhål] Lmde,  fastän  i  mindre  s^rad.  äsfer 

rum  när  de  öfriga  städerna  i  allmänhet  betrak- 
tas. Detta  bekräftas  också,  då  man  särskildt  o^ran- 

skar  städernas  mortalitetsprocent :  tv  i  67  pro- 
vinsstäder har  ett  öfvervägande  antal  oäkta  barn 

atlidit  jemnförelsevis  med  de  äkta.  Skilnaden  är 

dock  olika  på  olika  stållen.  men  blir  på  mån?a 
ganska  betydlig,  så  att  t.  ex.  i  Mariefred  och 
Strömstad  dubbelt  tiera  oäkta  dött  och  deröfver. 
Lti  de  återstående  19  städerna  inträffar  likväl 

motsatsen,  att  nem lisen  mortaliteten  är  mindre 

hos  de  oäkta.  Sådant  förtjenar  mycken  uppmärk- 
samhet, men  är  svårt  att  tillräcklis^t  förklara,  om 

man  icke  fullkomligt  känner  invånarnes  alla  inre 
förhållanden  i  nämnda  städer.  Det  betager  dock 

ingaluneUi  min  forr  yttrade  åsigt  dess  allmänna 

giltighet.  Inom  12  af  dessa  sist  omnämnda  stä- 
der är  olikheten  ringa  och  uppgår  icke  till  fem 
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proceiiL,  men  i  5  andra  varierar  den  ifrån  9  till 
13  pr.,  och  i  Skanör  och  Falsterbo  har  intet 
oäkta  barn  under  alla  femton  Aren  afiidit.  Uti 

dessa  kan  det  bero  på  en  tillfällighet,  då  antalet 
är  mycket  ringa,  i  Skanör  under  alla  åren  6  och 

i  Falsterbo  endast  2.  På  samma  sätt  kunde  möj- 
ligtvis förhålla  sig  i  Öregrund  och  Kungsbacka, 

emedan  i  den  förra  på  nämnda  lid  blifvit  födda 
6  och  i  den  sednare  11  oäkta  barn.  Dessutom 

äro  dessa  fyra  städer,  jemte  åtta  andra,  sjöstäder. 
Måhända  kan  man  i  denna  omständighet  iiniia 

någon  förklaringsgrund.  De  öfriga  sju  ligga  der- 
emot  inuti  landet.  Enligt  min  öfvertygelse  talar 
icke  de  oäktas  mindre  mortalitet  till  fördel  för 

tillståndet  inom  dem.  Kunde  den  icke  Ijena  till 
bevis,  att  mödrarne  till  sädana  barn  liafva  mera 

utvägar  att  föda  och  vårda  dem,  äro  i  allmänhet 
i  fördelaktigare  ekonomisk  ställning,  än  de  gifta 

personerna  ? 
Ett  annat  möjligt  inkast  bör  jag  besvara, 

innan  jag  slutar  undersökningen  öfver  städerna  i 
Sverige.  Om  det  sedeslösa  förhållandet  emellan 

könen  har  så  stort  inflytande  att  öka  dödlighe- 
ten inom  den  spädaste  barndomen,  som  jag  an- 

tagit och  tror  mig  hafva  bevisat,  så  kunde  man 

invända,  att  deraf  äfven  borde  följa,  att  denna 
mortalitet  borde  vara  störst  der  de  flesta  oäkta 

barn  födas.  Vi  se  dock  af  tabellen,  att  detta 

icke  alltid  inträffar.  Götheborg  har  t.  ex.  22,61 

pr.  oäkta  barn  och  27,38  pr.  döda  under  tre  års 
ålder,  då  Kungelf  blott  har  8,42  pr.  af  de  förra 

och  likväl  28,42  pr.  döda.  Sedeförderfvet  är  en- 
dast en  ibland  orsakerna,  ehuru  onekligen  den 

vigtigaste.  Flera  andra  finnas,  hvilka  jag  också 
till  största  delen  redan  omnämnt,  och  dessa  kun- 

na vara   förhanden  i  så   betydlig  grad,   att  de 
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eiisamna  äro  tillräckliga  att  föranleda  en  stor 

dödsprocent.  Derpå  lemnar  Knngelf,  jemnförd 
med  GöLheborg,  oss  ett  exempel.  Yill  man  se, 

bara  högst  menligt  ett  lastfullt,  supigt  och  oor- 
dentligt lefnadssätt  inflyter  på  barns  dödlighet  i 

deras  tidigaste  ålder,  så  låtom  oss  jem föra  ̂ Yax- 
holm  med  Skanör  och  Falsterbo.  Den  förstnämnda 

staden  hade,  såsom  redan  är  nämnd  t,  år  1845  en 

folkmängd  af  958  personer.  Enligt  Justitife-Stats- 
Ministerns  nnderdånifja  Embetsberättelse  blefvo  år 
184i  vid  stadens  Rädstufvuräfct  sakfällda  för  sab- 

batsbrott 11.  för  dråp  utan  uppsåt  att  dräpa  1, 
slagsmål  18,  pinande  till  bekännelse  1,  snatteri 
5,  fylleri  14  och  oloflig  brän vinsförsäljning  3. 
Dess  dödsprocent  under  fyllda  tre  år  var  31.77, 
fastän  de  oäkta  barnen  icke  utgjorde  mera  än 

10,60  pr.  af  alla  födda.  L  ti  Skanör  och  Falsterbo 
deremot  uppgick  folkmängden  tillsammansräknad 

nära  till  lika  stort  antal  eller  925  personer.  Döds- 
procenten på  späda  barn  var  i  den  förra  12.S5  och 

i  den  sednare  12, 15,  samt  oäkta  barnen  i  Falsterbo 

1,42  och  i  Skanör  2. 21  pr.  af  de  årligen  födda. 
Men  båda  städerna  äro  bekanta  för  den  sede- 

samma och  exemplaiiska  lefnad,  som  invånarne 

föra.  "Brott  och  våldsamhet  förspörjes  aldrig, 
och  måiiadtligen  anmäles,  att  ingen  person  lin- 

nes häktad,  \ågon  tiggare  eller  lösdrifvare  ifrån 
dem  har  t  j  i  niannaminne  förekommit  i  Malmös 

Landskansli  till  behandling".  (Konungens  Betall- 
nin^shafvandes  Femårsberättelser  åren  1838  med 

1842,  samt  1842  med  1847). 

Betraktar  man  dödsprocenten  i  städerna  utom 

Stockholm  på  de  äldre  barnen  emellan  tre  och  fem- 
ton år,  så  befinnes  den  vara  underkastad  mindre 

föränd)  ingår  än  vid  föregående  ålder.  Då  skil- 
naden    under    tre   års  ålder  emellan  Hernösand 
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och  Skanör  var  21,65  procent,  utgör  den  ifrån 
tre  till  femton  år  emellan  Knugelf  nied  13,68 

och  Falsterbo  med  1,43  pr.  icke  mera  än  12,25  pr. 
Vi  hafva  också  redan  sett,  att  under  denna  ålder 

dödligheten  i  allmänhet  är  mindre  än  inom  de 
tre  första  lefnadsåren. 

Stadens  latitudsgrad  inverkar  visserligen  i 

allmänhet  icke  något  hufvudsakligt  på  mortalite- 
ten  äfven  hos  äldre  barn  5  ty  Falsterbo  har  den 
minsta  dödligheten,  mindre  än  Luleå  och  ännu 

mindre  än  Skanör,  som  ligger  i  den  förres  gran- 
skap, Falkenberg  nästan  lika  med  Hernösand, 

Ystad  med  Norrtelje.  Emellertid  kan  icke  en 
märkbar  verkan  deraf  nekas,  då  man  ser  att  i 

ingen  af  de  åtta  städer,  som  äro  belägna  norr 

om  Getle,  de  döda  äldre  barnen  uppgå  till  7  pro- 
cent. Dessa  städers  belägenhet  vid  hafvet  kan  icke 

gerna  vara  orsaken  dertillj  ty  Östersund  är  inbe- 
räknad ibland  dem,  och  dessutom  är  mortalite- 

ten  i  städerna,  som  nedom  Gelie  ligga  vid  kusterna 
så  väl  af  Östersjön,  som  Öresund  och  Kattegatt, 
ganska  ombytlig.  Man  bör  således  häraf  kunna 

sluta,  att  Sveriges  nordligaste  klimat  icke  är  skad- 
ligt, utan  tvertom  välgörande  för  nämnda  ålder. 
Också  visar  sig  i  allmänhet  ingen  skillnad 

emellan  städer,  belägna  vid  större  insjöar,  och 

dem  som  hafva  sitt  läge  inuti  landet  utan  ge- 
menskap med  något  större  vattendrag,  lika  liten 

som  emellan  skogsbygdens  och  slättlandets;  läns- 
residenserna  hafva  icke  större  procent  döda,  än 
länets  öfriga  städer;  ty  om  sådant  inträffar  med 
några  få,  hafva  andra  äter  mindre.  Folkrikheten 
yttrar  lika  litet  inflytande,  emedan  Gefle  har 

nästan  samma  procent  som  Kungsbacka,  Norrkö- 
ping som  Säther.  Deremot  tyckes  också  vid  denna 

ålder  granskapet  med  större  och  folkrikare  städer 
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verka  skadligt  på  de  mindre,  h varpå  vi  hafva 

exempel  i  Södertelje  och  Kungelf.  Emellan  ri- 
kets olika  landskaper,  synes  ingen  tydlig  skiljak- 

tighet, om  man  undantager  den  redan  anmärkta 

mindre  mortaliteten  i  de  norra  provinsei  nas  stä- 
der. Näringskällorna,  utur  livilka  invånarne  hemta 

sitt  förnämsta  uppehälle,  inverka  äfven  omärkligt 

på  dödligheten  hos  äldre  barn.  Handelsstaden 

Malmö  (9,27)  har  nästan  lika  procent  med  handt- 
verksstaden  Engelholm  (9,45)  och  den  jordbru- 

kande Falköping  (9,2i)f  manufakturstaden  Norr- 
köping (10,25)  med  bergsstäderna  Falun  (10,25) 

och  Sala  (10,ii),  samt  med  Cimbritshamn  (10,88), 
som  till  en  del  idkar  fiskeri  j  fiskarestaden  Lands- 

krona (8,24)  med  äkerbruksstaden  Arboga  (^,32) 
o.  s.  v.  Man  borde  kunna  förmoda,  att  i  de  stä- 

der, hvarest  de  späda  barnens  dödlighet  är  ovan- 
ligt stor,  samma  förhållande  skulle  sträcka  sig 

till  de  äldre,  så  vida  det  berodde  på  samma  or- 
saker. Detta  inträffar  visserligen  i  åtskilliga,  t. 

ex.  Södertelje,  Waxholm,  Mariefred,  men  icke  i 
Strengnäs,  Enköping,  Sköfde.  Tvärtom  kunde 
man  också  tänka,  att  när  många  barn  allida  i 

deras  spädaste  ålder,  döden  då  bortryckt  de  sjuk- 
ligaste, samt  att  de  öFverlefvande  borde  äga  till- 

räcklig styrka  att  emotsätta  sjukdomsinflytelser- 
na, som  sedan  kunna  menligt  inverka,  följaktli- 
gen dödligheten  hos  dem  skulle  vara  mindre. 

Detta  motsäges  likväl  af  de  exempel,  jag  nyss 

anfört.  Det  blir  der  fö  re  mycket  svårt  att  upp- 
täcka någon  gemensamt  verkande  orsak  till  den 

större  eller  mindre  mortaliteten  hos  barn  emel- 

lan tre  och  femton  år.  Den  tyckes  vara  bero- 
ende på  flera  sammanstötande,  men  olika  på 

särskildta  ställen,  j)å  några  hafva  sin  grund  i 

klimatet,   på  andra  i  lefnadssället.  sysselsättnin- 
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j;eii ,  (öriildi  anies  ekonomiska  ställning  ni.  rn. 

Mycket  tyckes  också  bidraga  till  större  dödspro- 
cent, att  barnen  lidigt  tvingas  till  arbete,  som 

öfverstiger  deras  kraftei*.  Detta  är  sannolikt  i 
Norrköping  en  orsak  att  sa  många  äldre  barn 

dö,  emedan  de  för  tidigt  måste  deltaga  i  fabriks- 
arbetet. Kanske  äfven  att  detsamma  kan  sägas 

om  åtskilliga  andra  städer. 

På  den  egentliga  landsbygden  föddesåren  1831 

med  1845  i  medeltal  årligen  88,146,0  barn,  nem- 
ligen  åren  1831  med  1835  per  medium  86,960,2, 
åren  1836  med  1840  i  medeltal  85,790,2,  samt 

åren  1841  med  1855  per  medium  91,687,8.  Ibland 
dem  alledo  i  medeltal: 

1831—1835  under  1  år  14,092  eller  16,20  proc. 
1836—1840         ))  13,683,8  »     15,95  » 
1841—1845         ))         13,503,0  »     14,72  » 

1831  -1845         »         13,759^  »    "  1 5,6i  » 

1831  — 1835  emell.  1  o.  3  år  4,758  eller  5,47  proc. 
1836—1840  ))  4,964,6  »     5,78  » 
1841—1845  ))  4,339,0  »     4,73  » 

1831—1845  »  4,687,2  »     5,3i  » 

1831—1835  S:a  till  3  år  18,850  eller  21,G7  proc. 
1836—1840         ))  18,648,4  »     21,73  » 
1841  —  1845         »         17,842,0  »     19,45  » 

1831  -1845         »         18,446,8  »    "2Ö;92  » 
Jemföres  dödligbeten  till  ett  års  ålder  un- 
der de  särskildta  qvinqvennierna,  så  vinner  man 

den  glädjande  upptäckten,  att  med  hvart  sådant 
femår   mindre  antal   barn   atlidit  i  förbållande 
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till  de  årligen  födda.  Denna  minskning  utgör 
tiJlsamnians  1,48  pr.  och  är  störst  de  sednaste 
fem  åren.  Under  dessa  år  var  likväl  i  allmän- 

het mortalitelen  inom  alla  åldrar  mindre  än  de 

föregående  qvinqvennierna  ̂   och  till  någon  del 
bör  således  dödsprocentens  aftagande  tillskrifvas 
denna  omständighet.  Men  så  förhöll  det  sig  icke 

åren  1836  med  1840.  Dock  afledo  då  0,25  pro- 
cent mindre  späda  barn.  fastän  några  ofruktlDara 

år  ökade  allmogens  svårighet  att  försörja  sig  och 
menligt  inverkade  på  de  föddas  antal.  Vågar  man 

deraf  släta,  att  på  landsbygden  barnen  under  de- 
ras spädaste  ålder  på  den  sednare  tiden  blifvit 

vårdade  med  mera  förstånd  och  omtanka? 
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lefiiadsperiod  har  docUigheteu  pA  landet  varit 

något  större  det  andra  än  första  och  tredje  Teni- 
året,  h vilket  synes  lemna  ett  bevis,  att  en  be- 

tryckt ekonomisk  ställning  mera  verkar  på  barnen 
under  denna  an  vid  den  spädaste  åldern. 

Ibland  de  åren  1831  med  1835  födda  86,960,2 
barnen  voro  82,700,4  äkta  samt  r^,259,8  oäkta.  Af 
dem  afledo: 

Åkta 

under  1  år  .  .  1  3, 1 02  eller  i  5,84  pr.  af  födda  äkta. 
emellan  1  o.  3  år    4,550    »      5,50  » 

S.-nia  till  3  år  17,652    »    21,34  » 

Oäkta 
under  1  år  .  .  990  eller  23,24  pr.  af  födda  oäkta, 
emellan  1 0.3  år     208    »      4,88  » 

S:ma  till  3  år  1,198    »    2 8,12  » 

Skillnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta  barn 

eller  under  1  år  .  ,  .  .  .  7,40  procent  flera  oäkta. 
))     emellan  1  ocb  3  år  0,62       »       tlera  äkta. 

))     S:ma  till  3  år  .  .  .  6,78       »       flera  oäkta. 

Åren  1836  med  1840 

voro  födda  85,790,2  barn,  af  livilka  81,408,4  voro 
äkta  och  4,381,8  oäkta.    Ibland  dem  alledo: 

Akta 

under  1  år  .  .  12,663,6  eller  1 5.56  pr.  af  födda  äkta. 
emell.  \  o.  3  år    4,717,8    »      5,79  » 

S:ma  till  3  år  17,381,4    »    21,35  » 

Oäkta 
under  i  år  .  .  1,020,2  eller  23,28  pr.  af  födda  oäkta, 
emell.  lo.  3  år     246,8    »      5,63  » 

S:ma  till  3  år  1,267,0    »    29.91  » 
Skillnad 
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'  Skillnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta  barn 
eller  under  1  år  7,72  procent  flera  oäkta» 

»     emellan  1  och  3  år  0,i6       »       flera  äkta. 

»     S:ma  till  3  år  .  .  .  7,56       »       flera  oäkta. 

Åren  1841  med  1845 

voro  ibland  91,687,8  barn  85,704,4  äkta  och  5,983,4 
oäkta.    Döda  voro: 

Akta 

under  1  år  .  .  12,248,0  eller  1  4,29  pr.  af  födda  äkta. 
emell.  1  o.  3  år    4,092,8    »      4,77  » 

S:ma  till  3  år  16,340,8   .»    19,06  » 

Oäkta 

under  1  år  .  .  1,255,0  eller  20,97  pr.  af  födda  oäkta, 
emell.  1  o.  3  år     246,2    »      4,ii  » 

S:ma  till  3  år  1,501,2    »    25,08  » 

Skillnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta  barn 

eller  under  1  år  ....  .  6,68  procent  flera  oäkta. 
))     emellan  1  och  3  år  0,66       »      flera  äkta. 

»     S:ma  till  3  år  .  .  .  6,02       »      flera  oäkta. 

Under  alla  femton  åren  1831  med  1845 

föddes  följaktligen  i  medeltal  årligen  af  88,146,0 
barn  83,271,0  äkta  och  4,875,0  oäkta.  Ibland  dem 
afledo: 

Akta 

under  1  år  .  .  12,671,2  eller  1 5,21  pr.  af  födda  äkta. 
emell.  1  o.  3  år    4,453,5    »      5,35  » 

S:ma  till  3  år  17,124,7    »    20,56  ,» 

Oäkta 

under  1  år  .  .  1,088,4  eller  22,32  pr.  af  födda  oäkta, 
emell.  lo. 3  år     233,6    »      4,79  » 

S:ma  till  3  år  1,322,0    »    27,ii  » 

K.  V.  Äkad.  Handl.  1851  ^  , 
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Skillnad  emellan  döda  äkta  och  oäkta  barn 

eller  under  i  år  7,ii  procent  flera  oäkta. 
»     emellan  1  ocli  3  år  0,56       »       flera  äkta. 

»     S:ma  till  3  år  .  .  .  6,55       »       flera  oäkta. 

Man  hemtar  deraf  den  sorgliga  erfarenheten, 

att  de  oäkta  barnen  äfven  på  landsbygden  med 
livart  femår  tilltagit.  De  utgjorde  under  första 
femåren  i  medeltal  årligen  4,89  procent  af  alla 
lefvande  födda,  under  de  andra  5,io  pr.,  samt  de 

tredje  6,52  pr.,  således  per  medium  under  alla 

femton  åren  5,53  pr.  af  alla  de  födda.  Tillöknin- 
gen, som  emellan  första  och  andra  qvinqvenniet 

var  endast  0,21,  tilltog  under  det  tredje  ända  till 
I,  42  pr.  Emellertid  är  sedligheten  på  landet  ännu 
mycket  större  än  i  Stockholm  och  rikets  öfriga 
städer. 

Då  skillnaden  emellan  de  äkta  och  oäkta  bar- 

nens dödlighet  utgjorde  i  Stockholm  under  första 
lefnadsåret   18,70  procent  och  i  provinsstäderna 

II,  18  pr.,  uppgick  den  på  landsbygden  blott  till 
7,11  pr.  årligen  flera  oäkta  döda.  Denna  olikhet  är 
visserligen  ännu  tillräcklig  att  visa  sedeförderfvets 

skadliga  verkan  på  barnens  mortalitet,  men  torde 
tillika  lemiia  ett  bevis  på  antingen  större  kärlek 
hos  modren  för  barnet  och  omtanka  att  väl  vårda 

det,  eller  mera  lätthet  för  henne  att  kunna  för- 
sörja sig.  Hennes  behof  äro  också  i  allmänhet 

icke  så  stora.  Anmärkas  bör  äfven,  att  under 

nämnda  femton  år  dödligheten  hos  oäkta  barn 

blifvit  minskad  med  2,27  procent,  hvilket  egent- 
ligen ägt  rum  under  det  sista  qvinqvenniet.  En 

minskning  har  också  inträffat  med  de  äkta  barnen, 

men  icke  så  stor.  Beror  detta  på  någon  tillfäl- 
lighet, eller  är  det  djupare  grundadt  i  en  bättre 

och  omsorgstullare  vård  öfver  barnen?   Det  blir 
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svårt,  att  vid  en  så  liten  tidrymd  besvara  dessa 

frågor. 
Hvad  beträlFar  åldern  emellan  ett  och  tre 

år,  så  har  på  landsbygden  aflidit  liera  äkta  barn 
än  oäkta.  Samma  förhållande  förekommer  både 

i  Stockholm  och  de  öfriga  städerna.  Det  måste 

således  hafva  någon  allmän  orsak  j  sannolikt  den, 

som  jag  förut  anfört.  Naturen  jemnar  på  detta 
sätt  till  någon  del  mortaliteten  emellan  båda 
dessa  klasser  barn. 

Tabellen  II  utvisar  i  rikets  olika  län  döds- 

procenten  på  landet,  afskildt  ifrån  städerna.  Un- 
der tre  års  ålder  är  denna  procent  icke  blott, 

såsom  redan  blifvit  anfördt,  lägre  än  i  städerna 
i  allmänhet,  utan  olikheten  emellan  länen  särskildt 

är  äfven  mycket  obetydligare.  Då  nemligen  denna 
olikhet  i  provinsstäderna  utgjorde  ända  till  21,65 

pr.,  uppgår  den  på  landsbygden  emellan  Hallands 
län  med  26,56  och  Jemtlands  med  12,39  endast 

till  14,17  procent.  Detta  tillkännagifver,  att  för- 
hållandena äro  mera  likartade.  Emellertid  blir 

skillnaden  ändock  så  stor,  att  öfver  dubbelt  flera 

späda  barn  atlidit  i  Halland  än  i  Jemtland.  Så- 
dant beror  också  på  landet  icke  af  klimatet  j  ty 

Norrbottens  län,  hvarest,  ibland  de  norra  provin- 
serna mortaliteten  inom  denna  ålder  är  störst, 

har  den  likväl  lägre  än  Hallands,  men  betydligt 

högre  än  Malmöhus'  och  Christianstads  o.  s.  v. 
Kustländerna  Halland,  Norrbotten,  Blekinge  och 

Vester-Norrland  hafva  hög  procent,  men  i  Ve- 
sterbotten  är  den  något  lägre,  ännu  obetydligare 
i  Galmare  och  Malmöhus  län,  samt  näst  Jemt- 

lands lägst  i  Gottlands  och  Gefleborgs.  Den  är 
nära  lika  i  Vesterbotteil  och  Dalarne.  Anmärkas 

förtjenar  likväl,  att  Upsala  och  Skaraborgs  län, 
hvilka   båda  till  större  delen  bestå  af  slättland, 
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hafva  ganska  ringa  olikhet  i  döclsprocenten,  h var- 
emot Skånes  skogstrakt  Cliristianstads  län  och  dess 

slättbygd  Malmöhus  äfvenledes  äro  i  det  närmaste 

lika.  Följaktligen  verkar  också  denna  omständig- 
het icke  något  väsendtligt.  Häraf  bör  man  kunna 

sluta,  att  på  landet,  liksom  i  städerna,  vid  den 

spädaste  åldern  klimatet  och  öfriga  j^ttre  infly- 
telser mindre  bidraga  till  dödlighetens  förökande, 

än  sådana  inre  förhållanden  inom  det  enskild  ta 

lifvet,  h vilka  det  ligger  inom  möjlighetens  grän- 
sor  att  förbättra.  Fattigdomen  ensam  blir  likväl 
icke  den  förnämsta  orsaken  j  ty  Kronobergs  län 

öfvergår  högst  obetydligt  i  dödsprocent  det  mera 
välmående  Vestmanlands,  ocli  Kopparbergs  har 

till  ocli  med  något  mindre  döda  än  Yesterbot- 
tens.  Vill  man  också  på  landet  med  exempel 

bestyrka  sedeförderfvets  och  den  lastbara,  oor- 
dentliga lefnadens  skadliga  inverkan  på  mortali- 

teten  inom  de  tre  första  lefnadsåren,  så  erbjuder 
sig  nästan  osökt  en  jemnförelse  emellan  Blekinge 
och  Jemtlands  län.  Uti  det  förra  föddes  8,7.s 

procent  oäkta  barn,  i  det  sednare  4,75;  vår  brott- 
målshistoria och  korrektions-inrättningarne  be- 

vittna tillräckligt  allmogens  vilda  och  sedeslösa 

lefnad  i  Blekinge,  då  i  Jemtland  "brän vinets  till- 
verkning och  bruk  är  sparsamt,  och  folklynnet  i 

allmänhet  utmärkt  af  kärlek  och  vördnad  för  öf- 

verhet  och  lagar,  jemte  böjelse  för  ordning  och 

skick".  Också  hafva  i  Blekinge  under  de  spä- 
daste åren  allidit  24,07  barn,  men  i  Jemtland 

icke  mycket  öfver  hälften  eller  12,39  pr. 



(fnhaflas  efter  sid.  52). 
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Födda. Döda. 
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Summa till  15  år. Örver  15  är. Summa 

alla  döda. 
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S  i 

ldroäk"ta 

s 

1- 

i i 1 i 

23,0' 

21,1 3,0 S7,8 
23,0 14,02 

6,7 

0.4  7 8,5 30,5  7 28,03 46,01 3,7 13,31 43, HN 
24,8 32^4 i37;28 2,s 

3,81 
7,3 31,77 31.28 36,00 2,3 IO,ON 

lll.'ö 

12.3  7 94ioi 
7,5 1,5 9,0 2l!li 0,'o 

27,7  7 25,33 40,00 0,0 6.00 
3.1 31.1 1 

90,00 11,2 124,44 
20,0 14,1 4,7 31,0 15,7 10^10 

il 23.4  1 
1,3 

1,1  i .  8,7 27,33 27,03 
20.3 

64,24 
32,0 101,20 

1,0 20,38 8,3 
52,80 

11,5 
73,24 

U,o 0,4 15,3 3',7 
2418 0 

(j  '' 

3.70 24i5  7 24  80 15^00 

l^OO 

6,02 

48^ 

12,0 
108,4 36,1 144,5 

■'4  08 

14.07 
31,0 21,80 15,0 10,38 

40,0 
32  24 29,13 41,55 

11,0 7,02 
57  0 
11,0 

39'so 35^02 73  03 loir 
11349 

28,4 5,0 33,4 7,7 23.03 2,0 9,7 29^04 27,11 40,00 
2,2 

6,38 

'21!! 

03^17 

33',o 

98',88 21.2 113,2 18  7 10  4 17,13 

Co ^3° 

62,8 
10!  12 3,0 

2  5  3 25  00 
42  07 

13,8 
10,1 

2ii 12!» K  4 

'is? 

1  1 

'i  0 

26',  10 
1,0 

UViO 
53 

22',4 

82  03 

125'oo 

20,8 4,0 24.8 10.12 5,6 

lo 

6!45 7.2 29^03 
28,73 

26,92 40!oo 

2,0 

8,00 

9.2 
37!oo 90i32 3l[o 

127)4 1 6,4 8,7 
»-0,4:i 2,0 

h% 

0.5 
5,74 

2.5 

30^' 

21,7  3 
0,0 

6,00 
3,1 

35,0  3 

4,9 

50,32 8,0 91,95 82,1 

25"i 

107,2 23,00 7.3 
6,81 

32.0 30,41 29,08 
50,8 

13,4 15,8 3,3 
20,88 0.0 

4.2 
26,38 ' 37,50 ' 

,00 

5,3 

33,54 

12,1 

76,56 
17,4 

110,12 105,2 36,1 141,3 2 
28,8 

20,38 13.S 
9,7  0 42-0 30,14 27,3  7 38,22 

10,4 

7,36 

53,0 

37,30 55,33 
131,2 

98,83 98,02 33C,o 53,0 390,5 
88,3 22,01 21.7 

5,5  5 

110,0 
59,01 382,8 

5,0 
29,0 

17.24 5,0 1.4 7-0 
24' 13 

28!oo 105,5! 11,0 

*r'' 

20,02 8.0 17,00 9,39 12.2 27,20 24,39 
35,20 

5^4 12'o8 

30 '7 

58^0 120  75 

75'" 

23.10 4,4 10,ou 
1.8 

0,82 
6.2 23,48 21,07 29,50 

1,8 0,82 30,30 

18,8 

7'l'21 

26^8 
ior,5i 

104,5 20,0 131,4 20,4  7 
29,0 

38  0 

28,91 33,43 119,78 

M-' 9' 

44'*' 

4!40 2  8 15!j3 21,02 
78,08 il  N 111  37 2  7 11  4 28,12 

7:80 

33!l'8 

83,51 
11,5 01.2 

IS. 
lo' 

l.,0 
24,50 20,92 40,00 

3,7 
6,05 

18,7 

30,53 

29,4 

48,04 

48,1 

78,59 H  1 30,0 19,92 
10,7 

5,02 46,7 25,84 23  13 42,4  0 19  0 10,51 

104,7 

II  08 18,89 3,0 3,02 22.4 22,51 22]  51 
9,8 

9,!ti 

32,2 

32!3'o 

56,4 
56!oi 

'ssio 

20.7  7 6,7 10,18 3.3 7,07 10.0 24,13 20,42 38,3  7 1,0 
4,59 

11,9 

28,7  4 53,80 
34,2 

82,00 lila 1,0 io!2 9.87 3,4 20,99 
0,., 3,70 

4.0 24,09 23,28 37,50 1,3 
8,02 

5,3 32,7  1 5,0 34,57 

10,0 

67,28 10,20 
18,8 

17,37 
6.2 

5,73 
25,0 23,10 20,73 

35,22 

7,2 

6,03 

32,2 
29,7  3 

65,3 
60,54 

97,7 

90,29 
267,.', 42,3 309.8 13,05 

00,5 22,01 40,60 26,0 

8,30 

103,8 33,30 216,0 
07,72 

319,8 
103,22 110,5 21,1 131,0 16,03 

21.0 

27,'8 
21,1  ■> 

29,38 
00,0 

31,s e,o 37,8 15,87 C.2 16;40 1.1 
7.3 

19,31 18,33 
14,5 

92,.-, 
i7 126,2 19,23 10  4 824 26,27 30  80 

0,80 
43,4 

34,38 
54,05 

111,0 

88,43 21.4 4,0 16!o2 11 4!33 

'5.4 

2li25 20,09 27!  50 2,4 
9,45 

7,8 

30,70 

isio 

;.S'9,oo 

22,8 

89,7  0 
20,3 3,0 23,0 15,00 3,4 14,22 0.8 

3,35 
4.2 17,57 16,74 

22,2  2 
2,0 

10,88 0,8 28,45 
14,2 

150,4  1 
21,0 

87,80 1.-1,14 57,0 20,7  0 14.0 
5,30 71.0 20,00 24,4  0 35,01 

9,2  7 
97,1 

35,27 
180,7 07,81 

283,8 
103,08 120j 33!» 154]o 21,02 11,8 

7,03 37.1 
23,90 20,00 

13,0 
8,80 

50,7 
32,79 45,4  7 

121,0 78,20 
80,3 16,8 97,1 17,30 17,8 18  33 4,7  3 22.4 23,00 22,10 27,38 

8,24 

30,4 
31,30 

54,4 
50,02 

84,8 

87,32 73,0 17,4 9i,o icjo 

i  ■• 

19,07 
7,2 

7,02 
26,2 28,7  9 

32,00 
48,57 

70.4 
77,30 
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1,2 
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18,8 

31,49 
30,1 
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(V' 

21,01 8,3 28,04 
14,1 
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2,3 20,5 

19,78 18,80 

1,2 

5,85 
5,2 25,30 

10,5 
57,22 
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^7 
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37,4 
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9,15 
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loio 
8,4  2 
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4  si  7  5 
2,0 

13,08 8,0 
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3,1 
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0,73 

17.2 
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63,4 
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18,80 1.5 8.4 20,59 3,0 

8,18 

11,4 

31,00 

,29 

39^4 

,35 
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13,4 

10,01 4.2 5,31 
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38,2 
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16,0 29.85 32,2 
57.01 
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K' 
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59.24 
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m' 

4;.ii 
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50.00 
21,0 72.01 
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36,08 
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64.90 

115,3 
101,07 23,7 20,8 17,2 
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57,4 14.28 12,0 
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Tabell,  som  i  medeltal  årligen  utvisar  d 'ödligheten,  beräknad, i  procent  till  de  födda,  på  Landsbygden  i  Sverige 4  ren  1831  till  och  med  1845. 
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Slockh loc    olms  Lan  2950,0 224,8 3174,8 7,08 

71  ' 

0  22,07 123,1 
3,88 

843.0 26.55 24,30 54,75 
255,8 

8,01 
1098  8 

34 

1566.0 
49.34 2605.4 

83  9' '' 

155,3 2297,0 
6,70 

45' 

3  19,05 
67,7 

2.04 

526,0 
22.80 21^39 

43,59 

146,4 

6.38 
672! 

29'°
' 

1100,9 1779.3 7740 

adermanlands  2  36,3 186,1 3122,4 
5 
0  17,29 

48,4 
1.55 

588,3 
18.84 18,38 26.08 

235,3 

7.53 

823' c 

26'^
' 

1322.0 
42.34 2145.3 6871 

stergolhlands  5289,5 327,7 5617,2 

5'°! 

3  18,43 
80.7 

1,43 
1110,0 19,80 19.57 24.02 

383,0 

6.82 

1499'c 

26'
" 

2302,8 3801.8 67  01 
onkopings  4194,3 134,1 4328,0 3,09 

'76 ' 

5  17,00 
32,7 

0.75 

797,2 
18,41 18.22 24,38 205,8 

4,70 

1003'c 

23'u 

1 578. 1 
36,43 

2.581.1 
59  02 

Kronobergs  3779,1 174,0 3953,7 4,4 

ort  i 
85 0  21,72 

51.3 
1,30 

910,2 
23,02 22.72 29,38 177,0 

4,50 1088  1 

27' '2 

1328.5 33,00 
2416.0 

61,12 5391,1 263,5 5655,2 
4,05 

105  ^ 

4  18,59 
71,0 1122,4 

19,84 19,50 26,94 358,2 
6,34 

148o'ö 

2618 2072.9 36;o5 
3533,5 

62,83 

,3 

57,0 994,3 

16  ^ 

4  16.23 
13,0 

1,30 

174,4 17,33 17.22 28.80 44,7 

4,50 2191 

22' 1 

404,8 
46,i:5 

683,0 
08,78 

2510,0 240,4 2751,0 
8,73 

58  ' 

2  21,34 
75,0 

2,73 
662,2 

24,07 
23,38 31,19 

154,1 
5,00 

810'
 

29°'
 

854,9 

31.^7 60.74 hnstianstads  4763,4 378,5 5141.0 
7,30 

93  ' 

18,2  3 
90.2 1027,7 

19,98 19,08 23,83 331,4 

6.45 
13191 2643 

1918,4 
37,31 

■'277'" 

63.74 
6089,7 398,3 6488.0 

6,13 
118  ' 

18,33 95.8 
1,41 

1285,2 
19,80 19.53 

24,05 
493,0 

7.00 
1778,2 

27.40 
2451,5 

37,70 4229,7 65.19 

Halland
"' 

97,4 2742,0 3,55 

69  ' 

25,48 29.0 
1,08 

728.4 
26,50 26.42 30.39 

149,7 
5.40 

878,1 32,02 
1067,0 

38,01 
1945,1 70.93 

Gölhcborgs  4251.6 192,4 4444,0 
4,3  2 

92 
20,87 57,8 

1,30 
985.3 22,17 21,81 30.04 

310.0 

6.99 

1296,2 
29,10 

1736,0 
39,00 

3033',  1 

68.23 

Elfsborgs  6298,1 235,2 6533,3 
3,00 129 

19,89 
0,89 

1357,9 
20,78 20,03 24.70 415.9 

0,37 
1773.8 27,15 

2452,0 

37,53 
4225,8 

04,08 
Skaraborgs   5206,0 215.3 5421,9 

3,97 

117'' 

^1,08 
57,0 

1,05 

1232,0 
22.73 22,57 25,47 

346,4 
6,39 

1579,0 
29,12 

2227,0 
41,08 

,3806.0 
70,20 

Wermlands  4840,1 448,5 5288,0 
8,48 

97J*' 

18,50 91.5 
1.73 

1070,4 20.23 20.22 20,40 356,7 

6,75 
1427,1 26,08 2009,3 

37.90 
3430.4 

64,97 
Nerikes  3498,8 272,0 3770,8 

7,21 

63''. 

16,94 68.2 

1,81 

707.3 18.75 18.20 
25,07 241,7 

6.4  1 

949,0 
25,10 

1469,8 38.08 2418.8 64,14 

Wesimanlands  2210,8 190,2 2407,0 7,90 49 20,06 
56,5 

2,35 
534,0 

23.01 22,44 29.70 
148,0 

6,15 

702,0 
29,10 

1149,7 

47.7  0 
1851.7 76.02 

Kopparbergs  3576,2 188,2 3764,4 4,09 7iM 
19,88 48,4 797,0 21.17 20.93 

25.71 

293,5 

7,79 
1090,5 1776,7 

47.80 2867.2 76.10 

Gcfleborgs  2377,1 153,7 2531.4 
6,07 

39('' 

15,04 
34,0 430,1 16.99 16,05 22.12 

122,2 

4,82 

552,3 
21,81 1080,5 42.00 1632,8 64.50 

Wester-Norrlands  2373,1 125,7 2498,8 
5,03 

56  i''' 

22,47 33,1 594,0 
23,7  0 23,00 26.33 

95,0 

3,80 

689,0 
27,59 

896,2 35,81 1.585,8 
63,40 

Jemtlands  1042,6 52,0 1094,0 

12f.^ 

11,02 8,5 0,77 
135,7 

12,30 12,20 10.34 
30,5 

3,33 

172,2 15,72 438,4 
40,05 610,5 55,77 

"Westerboilens  
1879,4 78,1 1957,5 3,98 

4O1P''' 

20,45 19,1 
0,98 

419.5 
21,43. 

21,30 
24.45 

76,T 

3,91 

496,2 25,34 406,9 
23,86 

963,1 
49.20 

Norrbollens  1453,5 88,9 1542,4 
5,7  o| 

36p 

23,01 

29,0 1 

1,88 

393,2! 
25,40 25,05 32,02 

85,4 

5,53 

478,0 
31,02 

495,8 1 

32,15 
974,4 

63,17 

B-  P n-JuL  Handl.  1851. 





Eutomologiska  AnteckniDgar  under  en  resa 

i  Södra  Sverige  1851; 

AF 

CARL  H.  BOHEMAN. 

Inlemnad  den  6  Mars  1852, 





Att  Sverige,  med  dess  stora  utsträckning  från 

norr  till  söder,  och  de  deraf  härflytande  klima- 
tiska och  vegetativa  olikheterna,  oaktadt  dess 

nordliga  läge,  eger  en  rikare  insekt-fauna  än 
man  tillförene  förmodat,  hafva  de  senare  decen- 

niernas forskningar  lagt  i  dagen.  Ehuru  vårt 
land,  särdeles  under  innevarande  århundrade, 

blifvit  i  entomologiskt  hänseende  i  olika  rikt- 
ningar undersökt,  visar  sig  dock  ännu  huru  långt 

vi  äro  ailägsnade  från  den  tidpunkt,  då  vi  kun- 
na säga,  att  inom  denna  del  af  Zoologien,  inga 

vidare  upptäckter  af  nya  arter  här  kunna  göras. 

Såsom  i  hög  grad  bidragande  till  detta  förhål- 
lande, torde  få  antagas,  icke  allenast  de  in- 

skränkta lokaler  hvarpå  en  del  arter  företinnas 
och  deras  merändels  korta  lifstid,  utan  äfven  att 

få  organiska  varelsers  framkomst  på  samma  stäl- 
len och  tider,  är  så  beroende  af  kosmiska  för- 

hållanden, som  insekternas. 

Då  jag  flera  gånger  varit  i  tillfälle  att  be- 
söka åtskilliga  af  Sveriges  mellersta  och  nordliga, 

men  alldrig  dess  sydliga  provincer,  anhöll  jag 

1851  om  det  res-anslag  Akademien  årligen  ut- 
delar till  vetenskapliga  forskningars  anställande 

inom  fäderneslandet  och  hoppades  sålunda  un- 
der en  resa  i  Calmar-Län,  Bleking  och  Skåne 

kunna  rikta  Riks-Musei  samlingar  med  en  del 
af  deruti  felande  former,  ej  anande,  att  jag  inom 
trakter,  som  utgjort  föremål  för  flera  af  våra 
utmärktare  forskares  undersökningar  och  oaktadt 

det   under  sommaren   för  insekt-samling  miss- 
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gynsamnia,  kalla,  blåsiga  och  ofta  regniga  vä- 
dret, skulle  lyckas  upptäcka  ett  icke  obetydligt 

antal  för  vår  Fauna  nya  arter.  Då  det  åligger 

mig  att  till  Akademien  aöemna  redogörelse  öf- 
ver  mina  iakttagelser,  bar  jag  ansett  mig  böra 
uppställa  denna  i  en  sådan  form,  att  den.  såsom 
utgörande  ett  bidrag  till  kännedomen  om  de 

djur,  som  lefva  inom  vårt  land,  kunde  erbålla 
ett  rum  i  Akademiens  handlins:ar. 

Innan  jag  öfvergår  till  den  vetenskapliga 

redo2:örelsen ,  b  vilken  för  en  lättare  öfversiq^t 
kommer  att  systematiskt  uppställas,  bar  jag  trott 

det  vara  lämpligt,  kortligen  omnämna  de  trak- 
ter jag  under  sommaren  besökt,  samt  angifva 

den  tid  jag  på  b  varje  ställe  uppebällit  mig.  Af- 
resan  från  Stockbolm  skedde  d.  21  Maj  och  an- 

lände jag  till  Calmar  d.  22  om  aftonen.  Här- 
ifrån begaf  jag  mig  påföljande  dag  till  det  4  mil 

nordligt  belägna  Ålbem  ocb  vistades  deu  i  fyra 
daskar.  Trakten,  särdeles  krins^  det  närbelä2:na 

Strömsrum,  är  uppfylld  af  berrliga  ekskogar  ocb 

yppiga  ängar,  samt  synes  under  en  längre  fram- 
skriden årstid,  så  väl  som  södra  delen  af  Calmar 

Län  i  allmänbet.  vara  särdeles  rik  i  entomologiskt 

bänseende.  I  ̂ \asmolösa  uppeböll  jag  mig  endast 
en  das:  ocb  ankom  till  Yärnabv  d.  28  i  före- 

nämnde  månad.  Här  visade  sig  de  första  bok- 
träden ocb  omgifningarne,  såsom  egande  en  stor 

omvexling  af  förmånliga  lokaler,  samt  af  barr- 
ocb  löfskoi^ar,  äro  enli^jt  min  erfarenhet  väl  för- 

tjenta  af  vidare  undersökningar.  Efter  fem  da- 
gars förlopp  fortsattes  färden  till  det  på  gränsen 

emellan  Småland  och  Bleking  belägna  Bröms, 

bvarest  äfven  tlera  nya  eller  sällsyntare  insekt- 
arter påträffades.  Med  undantag  af  den  del  af 

sistnämnde    provins,    som  är  belägen  emellan 
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Bröms  och  Lyckeby,  och  h vilken,  såsom  dels 

beväxt  med  smärre  löF-  och  barrskog,  dels  kal 
och  af  en  mager  beskaffeidiet,  framter  det  öfriga 
landet,  särdeles  de  närmast  hafskusten  liggande 
trakterna,  en  leende  och  vacker  tafla.  Smärre 

höjder  be  växta  med  ek-  och  bokskogar  omväxla 
med  bördiga  och  väl  odlade  dalar,  hvarigenom 

det  hela  eger  ett  prydligt  och  städadt  utseende. 
Det  inre  af  landet,  som  gränsar  till  Småland, 

är  mera  vildt.  Höjderna  och  bergen  äro  här 

betydligare,  och  i  stället  för  de  inom  de  sydli- 
gare delarne  rådande  bok-  och  ekskogarne  visa 

sig  här  mer  björk-  och  barrträd.  Inom  Bleking 
uppehöll  jag  mig  under  hela  Juni  månad  och 

besökte  derunder  följande  ställen  nemnligen:  Lyc- 
keby  (d.  5—8,  16-23),  Alnaryd  (9—15),  Ron- 

neby (24-27),  Asarum  (28—30)  och  Norje  (d. 
1  Juli).  Alla  dessa  lokaler  kunna  med  skäl,  så 

väl  för  deras  naturskönhet,  som  rikedom  på  in- 
sekter, förordas  hos  alla  dem,  som  framdeles  i 

samma  ändamål,  som  jag,  besöka  denna  provins. 
Dä  jag  d.  2  Juli  vid  Sölfvitsborg  passerade  den 
höjd,  som  åtskiljer  Bleking  och  Skåne,  samt  såg 

framför  mig  det  stora  sandiga  slättlandet,  h var- 

på endast  här  och  der  några  enstaka  träd  upp- 
spira, intogs  jag  af  en  vemodig  känsla  och  var 

nära  att  vända  tillbaka  till  de  mer  leende  nej- 

der jag  gick  att  lemna.  Hvarje  dag,  som  jag  vi- 
stades inom  Skåne,  gaf  mig  likväl  en  hel  annan 

tanka  om  rikedomen  af  dess  Fauna,  än  den  som 

först  väcktes  hos  mig,  och  sedan  jag  besökt  i 
entomologiskt  hänseende  så  intressanta  trakter 

som  Ljungby  med  dess  väl  odlade  omgifningar 

och  den  närbelägna  Ifvö-Sjön  (d.  2 — 6  Juli), 
Degeberga  och  Brösarp  (7 — 12)  med  deras  stora 

Sandberg  och  vackra  bok-dungar,  Esperöd  (13 — 24) 
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med  dess  herrliga,  af  många  ädlare  trädslag  be- 
stående lundar,  Kåseberga  och  Sandhammar  (25 

— 27)  med  der  befinllige  små  Sandöcknar,  Sjöbo 
(28  —  31  Juli)  med  dess  sandtrakter  och  närbe- 

lägna större  bokskogar,  Silfåkra  (d.  1,  2  Augusti) 

omgifvet  af  flera  sjöar,  Käflinge  med  dess  Furu- 

planteringar, Fågelsång  med  dess  djupa  dal- 
sträckningar och  de  närbelägna  Käftens  skogs- 

dungar. Lomma  (12,  13)  med  torftig  vegetation, 
men  på  insekter  rika  hafskuster,  det  i  så  många 

hänseenden  märkvärdiga  Kullaberg  (15 — 20)  och 

slutligen  Hallandsås  kring  Margretetorp  (21 — 22 
Aug.),  kan  jag  med  full  tillförlitlighet  yttra,  att 
jag  aldrig  förr  återvändt  med  rikare  samlingar 
från  någon  förut  verkställd  resa.  Ehuru  föga 

inbjudande  de  stora,  med  kort  gräs  och  få  blom- 
mor beväxta  sandfälten  vid  första  anblicken  visa 

sig,  hafva  de  dock  att  bjuda  på  ett  ej  obetydligt 
antal  arter,  som  förgäfves  eftersökas  på  andra 
lokaler,  och  den  värme  som  frambringas,  då 
solens  strålar  falla  på  den  sterila  och  kala 

marken,  torde  äfven  i  sin  mån  bidraga  att  be- 
reda en  del  af  de  insekter,  h vilka  träffas  här, 

men  hittills  endast  blifvit  funna  i  sydligare  län- 
der, sådana  förhållanden  för  deras  lif,  att  de  äf- 
ven kunna  uppträda  i  vår  nord. 
Utom  det  betydligare  antal  sällsyntare,  förut 

bekanta  insekt-arter,  som  jag  påträffat  och  för 
h vilka  lokalerna  komma  att  angifvas,  upptagas  i 
efterföljande  förteckning  160  för  vår  Fauna  nya 

arter,  af  hvilka  29  tillhöra  Coleoptera,  17  He- 

miptera,  81  Lepidoptera,  1  INein^optera,  15  Hy- 
menoptera  och  17  Diptera.  Då  Musei  Hyme- 

nopter-samling  ännu  ej  är  ordnad,  har  jag  af 
denna  klass  endast  upptagit  de  nja  arter,  som 
jag  med  lätthet  kunnat  finna  vara  obeskrifna.  I 
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annat  falJ  hade  antalet  blifvit  större.  Alla  de 

för  vår  Fauna  nya  arterna  äro  framför  namnet 
betecknade  med  en  stjerna. 

COLEOPTERA. 

GiciNDELA  hybrida.  Locis  sabulosis  mensibus  Jii- 
nii  et  Julii  in  Blekingia  et  Scania, 

passim. 
Nebria  brevicoUis.  Sub  lapidibus  et  muscis  locis 

humidis  ad  Esperöd  d.  16 — 19  Julii, 

parce. Leistus  spinilabris.  Sub  lapidibus  ad  Wärnaby 
Smolandiae  d.  3  Junii. 

  rufescens.  Sub  foliis  deciduis  locis  humi- 
dis et  umbrosis  in  monte  Kullaberg  d. 

16  —  19  Aug.,  passim.  Ad  "Wassm olösa 
Smolandiae  d.  28  Maj  et  ad  Esperöd 
d.  15  Julii  individua  nonnulla  legi. 

  ruf o-marginatus»    Locis  umbrosis  sub  foliis 
deciduis,  praesertim  ad  radices  arbo- 

rum  prope  Esperöd  d.  14 — 21  Julii  fre- 
quenter  legi. 

Gychrus  elongatus.  Sub  muscis  ad  Alnaryd  spe- 
cimen  unicum  d.  13  Junii  in  veni., 

Garabus  nemoralis.  Sub  lapidibus  in  Scania  pas- 
sim occurrit,  praesertim  tempore  ver- 

nali. 

—  hortensis.  Sub  lapidibus  in  Blekingia  mense 
Junio  parce  visus. 

Badister  bipustulatus.    Sub  lapidibus  ad  Esperöd 
d.  21  Julii. 

Masoreus  WetterhallL  Sub  lapidibus  locis  arenosis 

ad  Degeberga  d.  8  —  11  Julii  individua 
5  in  veni. 
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Dromius  linearis.  Sub  lapidibus  ad  Degeberga  spe- 
cimina  3  d.  10  Julii  et  ad  Kullen  spe- 
cimen  uiiicum  d.  17  Aug.  legi. 

  quadrimaculatus.    Sub   foliis   deciduis  ad 
Kullen  d.  19  Aug.  individuum  unicum 
inveni. 

  quadrinotatus.  Sub  cortice  Betulae  putrido 
ad  Broms  d.  4  Junii,  rarius. 

  fasciatus.    Sub   lapidibus   ad  Esperöd  d. 
20  Julii,  ad  Kullen  d.  18  Aug. 

Lebia  cyanocephala.    In  gramine  ad  Sjöbo  d.  30 

Julii  parce. 
Cymindis  macularis.  Sub  lapidibus  locis  arenosis 

ad  Degeberga  d.  8 — 11  Julii  sat  fre- 
quenter  lectus. 

*Dyschirius  folitus:  elongatus,  aeneus,  nitidus; 
mandibulis,  palpis,  antennis  pedibusque  rufb- 

ferrugineis;  protlioi^ace  sub-ovato,  tenuiter  loii- 
gitudinaliter  canaliculatoj  elytris  oblongis, 

punctato-striatis,  stria  marginali  antice  ad  hu- 
nierum  abbreviata;  tibiis  anticis  extus  obsolete 

denticulatis.    Long  4,  lat.  1  millim. 

Clivina  polita.    Dej.  Spec.  I.  422.  10.  Iconogr.  I.  220. 
8.  T.  20.  f.  5.  —  ÅHRENS  Thon  Arch.  II.  2.  59.  2. 
—  BoiSD.  et  Lacord.  Faun.  Ent.  Paris  I.  162.  3. 

Clivina  elongata.  Ahrens  Thon  Archiv.  II.  2.  60.  8. 
Clivina  metallica.  Ahrens  Thon  Archiv.  II.  2.  59.  5. 

Dyschirius  politus.    Erichs.  Käf.  Mark.-Brand.  I.  38.  4. 

Sub  lapidibus  locis  arenosis  ad  Degeberga  d. 
8 — 10  Julii  rarius  inveni.  A  Dom.  Thomson  ad 
Londinum  Gotborum  etiam  lectus. 

Observ.  Dyschirio  thoracico  longitudinc  aequa- 
lis,  sed  dimidio  fere  angustior. 

Anisodactyt.us  hinotatus.    Sub  lapidibus  ad  Was- 
niolösa  d.  28  et  ad  Wärnaby  d.  29 — 
31  Maj  passim. 
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Harpalus  discoideus.  Sub  lapiJibus  locis  areiiosis 
ad  Ålbem  cl.  23  Maj,  Degeberga  d.  7 — 
11  Julii  sa  t  frequenler,  ad  Esperöd  d. 

16 — 20  Julii  parce  visus. 
 .  luteicornis,    Sub  foliis  deciduis  locis  bu- 

midis  ad  Esperöd  d.  16— 19  Julii  parce. 
 serripes.    Sub  lapidibus  locis  arenosis  ad 
Degeberga  d.  10  Julii,  rarius. 

  hirtipes.  Sub  lapidibus  locis  arenosis  parce, 
ex.   gr.  ad  Degeberga  d.  8 — 11  et  ad 
Sjöbo  d.  29  Julii. 

"■••'Harpalls  calceatus:  oblongus,  niger 5  antennis, 
palpis,  tibiis  tarsisque  ferrugineis,-  protborace 
postice    träns  versim    impresso,  confertissime 

punctulato,  angulis  posticis  rectisj  elytris  pro- 
funde    striatis,    interstitiis   modice  convexis, 

laevibus.    Long.  13 — 14,  lat.  5 — 5i  millim. 
Harpalus  calceatus.    Sturm.    Deutschl.  Ins.  IV.  23.  11. 

T.  81.  a.  A.  —  Dej.   Spec.  IV.  320.  107.  Iconogr. 
IV.  180.  72.  T.  191.  f.  3.  —  BoiSD.  et  Lacord. 
Faun.  Ent.  Paris.  I.  253.  17.  —  Erichs.  Käf.  Mark.- 
Brand.  1.  52.  13. 

Carabus  calceatus.    Duftschm*  Faun.  Austr.  II.  81.  87. 

Habitat  sub  lapidibus  locis  aridis  ad  Dege- 
berga d.  8  — 11  Julii  rarius.  Ad  Lomma  a  Dom. 

Thomson  passim  lectus.    Ut  Scaniae  incola  ante 

plures  annos  a  Dom.  Com.  Mannerheim  mihi  be- 
nevole  communicatus. 

Harpalus  servus.  Sub  lapidibus  locis  arenosis  ad 

Degeberga  d.  7 — 11  Julii,  parce. 
  anxius.    Sub  lapidibus  locis  arenosis  ad 

Degeberga  d.  7  — 11  Julii,  frequens. 
Stenolophus  dorsalis.  Sub  foliis  deciduis  locis 

humidis  ad  Wärnaby  d.  29  Maj  et  ad 
Bröms  d.  3,  4  Junii,  passim. 

Pterostichus  punctidatus.  Sub  lapidibus  locis  are- 
nosis ad  Degeberga  d.  9 — 11  Julii,  rarius. 
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Cephalotfs  vulgaris.  Si\h  iapidibus  iocis  areiiosis 
ad  Des^eberoa  d.  9— 11  Juiii,  sat  fre- 

quciis. 
*A.">iARA  convexiuscula :  oblonga.  piceo-sub-aenea . 

anlejinis,  palpis  pedibusque  rulis;  prothorace 
antice  posticeqiie  parcius  puiictato,  basi  utrinque 

bistriato.  striola  interiore  sub-obsoieta :  elytris 

fere  paralielis  .  punctato-striatis .  interstitiis 
SLib-coLivexis .   laevib as.    Lons:.  12 — IJ.  lat.  5 c 
milliiii. 

Amara  convexiuscula.  Dej.  Spec.  Gen.  Ili  517.  57.  — 
ScHJÖDTE.  Gen.  et  Spec.  El.  I.  168.  2. 

Carabus  convexiusculus.    Marsh.  Ent.  Brit.  1.  462.  82. 

Sab  lapidibus  ad  Lomma  d.  13  Aug.  iudi- 
viduLim    unicum   legi.    A  Dom.  Thomsox  etiam 
ut  Scaniae  incola  communicata. 

Amara  consularis.   Sub  lapidibus  ad  Råseber^a  d. 
26  Julii  specimina  nonnulla  iiiveiii. 

*Ai\iARA  maritima:  o  vata,  rufo-picea,  supra  aeneo- 
micans:   autennis,   palpis  pedibusque  ferrugi- 
neis:  prothorace  elytris  augustiore.  basi  utrinque 
parce  puuctato  bifoveolatoque.  angulis  anticis 

acutis,  posticis  rectis:  elytris  subtiliter  punc- 
tato-striatis.   Lons:  7.  lat.  3;  miliim. 

Amara  maritima.  Schjödte  Gen.  et  Spec.  El.  I.  178.  13. 
Sub  facis  rejeclis  in  litore  maris  ad  Norje 

Blekinoiae  d.  1  Julii  iudividua  2  le2:i. 

Amara  hifrons.    Sub  lapidibus  ad  Esperöd  d.  16 
Julii. 

.\>xH0MExus  angusticollis.  Sub  lapidibus  ad  litora 
lacus  Ifvö  d.  3  Julii.  parce. 

  warginatus.    Sub  fucis  rejeclis  ad  ̂ orje 
d.  1  Julii,  parce. 

  ohloTigus.     Sub  muscis  et  foliis  deciduis 
ad  radices  arborum  locis  humidis  ad 

Wassmolösa  d.  15  Maj  frequenter.  ad 
Esperöd  d.  15  Julii  parcius  lectus. 
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Olisthopus  rotundatus.    vSub  lapidibiis  locis  aridis 

ad  Esperöd  d.  13 — 19  Julii. 
Patrobus  excavatus.    Sub   lapidibus   ad  Esperöd 

d.  20  Julii  et  ad  Lomma  d.  13  Aug. 

BEMBmiuM  flavipes.    Locis  humidis  sub  foliis  de- 
ciduis  ad  Wassmolösa  d.  29  Maj,  parce. 

  pallidipenne.    In    iitore    arenoso  lacus 
Ifvö  Scaniae  d.  6  Julii  iudividua  tria 
et  ad  Kivik  in  litore  maris  d.  17  Julii 

specimina  iionnulla  legi.  In  Oelandia 
etiam  occurrit  sec.  Dom.  Frigelium. 

  bipunctatum.    Locis  humidis  arenosis  ad 
litora  maris  prope  Esperöd  d.  20  Julii 
et  ad  Lomma  d.  13  Aug. 

  rupestre.     In   litore   lacus  Ifvö   d.  17 
Julii,  parce. 

  quadriguttatum.     In   litore   maris  locis 
arenosis  ad  Lomma  d.  12  Aug.,  parce. 

  assimile.  Sub  fucis  rejectis  in  litore  ma- 
ris ad  Lomma  d.  13  Aug. 

*BEMBmiuM  obtusum:  supra  obscure  viridi-aeneum ; 
antennarum  basi  pedibusque  rufis;  prothorace 
transverso,  basi  utrinque  impresso  punctatoque, 

augulis  obtusisj  elytris  dorso  punctato-striatis. 
Long.  2|,  lat.  Ii  milliui. 
Bembidium  obtusum.  Sturm.  Deutschl.  Faun.  Ins.  VI. 

165.  38.  T.  CLXI  f.  c.  C.  —  Dej.  Spec.  V.  177. 
123.  —  ScHJöDTE  Gen.  et  Spec.  El.  1.  331.  2. 

Locis  humidis  in  Smolandia  ad  Ålhem  spe- 
cimen   unicum  legi.    Ut  Scaniae  incola  a  Dom. 
Thomson  etiam  communicatus. 

Hydroporus  hamulatus.    In  confervis  marinis  ad 

Wärnanäs  specimen  unicum  in  veni. 

  picipes.  In  aquis  stagnantibus  ad  Wär- 
naby  d.  29  Maj,  passim. 
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Orechtochhxis  xnllosus.    Ad  litora   lacus  IFvö 

clivickia  iioniinlla  d.  5  Julii  legi. 
Helophorus  nuhilus.    Sub  lapidibus  locis  areiiosis 

ad   Degeberga  d.  8 — 11,   Kåseberga  d. 
24 — 27  Julii  et  ad  Lomma  d.  12  Ang. 
frequeiiter  occurrit. 

Hydraena  riparia.    In  aquis  stagnautibus  ad  Al- 

iiaryd  d.  8 — 12  Junii,  passim. 
Hydrobius  testaceus.  Ad  litora  maris  prope  Väriia- 

näs  d.  29—31  Maj,   ad   Kullen  d.  19 

Aug.  parce. 
Cercyon  litorale.    Sub  fucis  rejectis  ad  Kåseberga 

d.  25-27  Julii. 

Dermestes  offinis.    Specimen  unicum  ad  Yärnaby 
d.  30  Maj  captum. 
  tessellatus.  Sub  foliis  deciduis  locis  are- 

nosis  ad   Esperöd  d.  16 — 20  Julii  et 
sub   fucis   rejectis  ad  JNorje  d.  1  Julii 

passim. Megatoma  undatum.  In  gramine  ad  Värnabj  d. 
29  Maj. 

Teresias  Serra.  In  foliis  Quercus  ad  Esperöd  d. 
20  Julii. 

AspmiPHORus  orbiculatus.  In  gramine  ad  Lyckeby 
d.  21  Junii,  ad  Esperöd  d.  19  Julii. 

SiMPLOCARiA  semistriata.  Sub  lapidibus  ad  Alna- 
ryd  d.  14  Junii,  ad  Degeberga  d.  9 — 
11  Junii. 

Byrrhus  murinus.    Sub   lapidibus   locis  arenosis 

ad  Degeberga  d.  8 — 11  Julii,  passim. 
  aeneus.    Sub  lapidibus  locis  arenosis  ad 
JNorje  d.  1,  ad  Degeberga  d.  10  et  ad 
Brösarp  d.  12  Julii. 

Antherophagus  nigricornis.    Fabr.   (silaceus  Ghl.) 
In   gramine  ad   Esperöd   d.   21  Julii 
specimen  unicum. 

'^■'Anthe- 
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*AiNTHEii0PHÅGUs  sUaceus:  oblougus,  ruCo-lestaceus, 
confertim  punctulatiis ,  aiitice  deiise  cinereo- 

pnbescens;  prothorace  angulis  posterioribus  sub- 
rectisj  tibiis  aiiticis  apice  extus  acumiiiatis, 

Loug.  4 — 4^,  lat.  2  millim. 
Erichs.    Ins.  Deutschl.  III.  344.  2. 
Ips  silacea.    Herbst  Käf.  IV.  169.  6.  T.  42.  f.  7. 

In  gramine  nou  procul  a  Htore  maris  ad 
Kåseberga  d.  26  Julii  indi  vid  ua  2  legi. 

Observ.  A  praecedeiite,  cui  si  milis,  facile  di- 

stiiiguitur  pubesceiitia  loiigiore  et  deiisiore,  ca- 

pite  protboraceque  evideiitius  punctatis  et  prae- 
cipue  tibiis  aiiticis  apice  extus  acumiiiatis. 

Antherophagls  pallens,  Iji  gramine  ad  Asarum  d. 
30  Junii. 

TelmatophilUs  Caricis.    In  gramine 'locis  uligino- 
sis  ad  Ljungby  d.  5  Julii. 

Epistemus  globosus.    In   gramine   ad  Lyckeby  d. 
20  Junii  specimen  unicum. 

ScAPHmiuM  quadrimaculatum.    Sub  cortice  putrido 

Pini  et  Betulae  ad  Alnaryd  d.  10—15 
Julii.    In  copula  captum. 

^ScAPHisOx-viA  limbatum:  ovatum,  nigrum,  nitidum; 
antennarum  basi  pedibusque  testaceis,  bis  ar- 

ticulo  octavo  proximis  sub-aequalij  prothorace 
punctulatoj  elytris  confertim,  fortius  puncta- 

tis, apice  testaceo-limbatis;  abdomine  apice  fer- 
rugineo.    Long.  2 — 2l,  lat.  U  millim. 
Erichs.    Deutschl.  Ins.  III.  11.  4. 
Scaphidium  limbatum.    Dahl  Dej.  Cat.  ed.  3.  p.  133. 

Sub  cortice  putrido  Betulae  ad  Alnaryd  d. 

12 — 14  Junii  individua  2  legi. 

Observ.  Scaphis.  agaricino  certe  alEnis,  dimi- 

dio  tamen  majus,  antennarum  structura,  elytro- 
K.  V.  Äkad.  Handl  1851.  5 
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rum  punctiira  fortiore  et  ano  ferrugineo,  ab  illo 
bene  distinotum. 

ScYDMAENUs  Helkvigii.  Sub  cortice  arbortim  emor- 
tuaruui  ad  Varnaby  d.  28  Maj,  rarius. 

  collaris.    In  graniiiie  ad  Väniaby  d.  29 

— 31  Maj,  passim. 
EuTHEiA  flicata.    Iii  gramine  ad  Margretetorp  d. 

22  Aug.  specimen  miicum  legi. 
Catops  fumalus.    In  gramiiie  ad  \arnaby  d.  30 

Maj,  parce. 
 —      sericeus.     Iii   graiiiiiie   ad    Värnaby  d. 

29 — 31  Maj,  passim. 
Coi.ON  bidentatus.    In   gramine    ad  Silfåkra  d.  1, 

2  Aug.  individua  2  inveni. 
Sn.PHA  sinuata.  Sub  lapidibus  ad  Ronneby  d.  25, 

26  Junii,  passim. 

— - —      dispar,    Sub  fucis  rejeclis  in  litore  ma- 
ris  ad  Norje  d.  1  Julii,  ad  Lomma  d. 
d.  13  et  ad  Kullen  d.  19  Aug.,  passim. 

  quadripunctata.  In  foliis  Quercus  passim  j 
ex.  gr.  ad  Ronneby  d.  26,  27,  Asarum 
d.  29,  30  Junii,  ad  Esperöd  d.  18  Julii. 

Peltis  grossa.    Sub   cortice   putrido   Betulae  ad 
Alnaryd  d.    13,    14    Junii  individua 
nonnuUa  legi. 

  oblonga.   Sub  cortice  putrido  Abietis  ad 
Värnaby  d.  30  Maj,  ad  Lyckeby  d.  21 
Junii. 

TiiYiviALUs  limhatus.  In  truncis  putridis  Quercus 

et  J^ini  ad  Alnaryd  d.  10—12,  Lyc- 
keby d.  19 — 22  Juni,  pasim  n  isus. 

Thaiacra  sericea.  In  gramine  ad  Esperöd  d.  16 

— 19  Julii  individua  2  legi. 
Cryptarcha  strigata.  In  succo  stillante  Quercus 

ad  Ronneby  d.  27  et  ad  Asarum  d.  29 
Junii,  frequenter  visa. 
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Gryptarcha  imperiaiis.  In  societate  cum  praece- 
dente  ad  Lyckeby  d.  20,  ad  Asarum 

d.  29,  30  Junii  et  ad  Norje  d.  1  Julii. 
SoRONiA  punctatissima.  In  succo  stilla  ute  Quercus 

ad  Asarum  d.  29,  30  Juiiii,  passim. 
  varia.    In   succo   stillante   Quercus  ad 
Väriiaby  d.  29  Maj,  ad  Asarum  d.  29 
—  30  Junii. 

Epurea  decemguttata.  In  succo  stillante  arborum 
ad  Esperöd  d.  18  Julii  et  ad  Kullen 
d.  19  Aug. 

Brachypterus  gravidus.    In  gramine  ad  Esperöd 

d.  14  —  16  Julii,  parce. 

Rhyzophagus  dispar.  Sub  cortice  Betulae  ad  Vär- 
naby  d.  1  Junii. 

MicROPEPLUs  porcatus.    In  gramine  ad  Alnaryd  d. 
8  —  12  Junii,  rarius. 

*Megarthrus  denticollis:  parum  convexus,  nigro- 
piceus,  opacus,  antennarum  articulo  primo  pe- 
dibusque  rufisj  prothorace  lateribus  rufo-mar- 
ginato,  angulis  posterioribus  acute  emarginatis, 

bi-denticulatis;  elytris  crebre,  sat  profunde 
punctatis.    Long.  i|,  lat  1  millim. 
Omalium  denticolle.    Beck  Beitr.  26.  40.  T.  7.  f.  40. 

Megarthrus  marginicollis.    Erichs.    Käf.  Mark.-Brand. 
I.  644.  2. 

Phloeobium  marginicolle.   Boisd.  et  Lacord.  Faun.  Ent. 
Paris  I.  492.  1. 

Silpha  hemiptera  var.  a  Illig.    Käf.  Preuss.  355.  1. 
Megarthrus  denticollis.    Erichs.    Gen.  et  Spec.  Staphyl 

906.  3. 

In  stercore  bovino  ad  Ljungby  d.  3  Julii 

in  veni.  Prope  Holmiam  et  in  Lapponia  Lulensi 
etiam  legi. 

Proteinus  macropterus.  In  fungis  ad  Alnaryd  d. 
8  Julii. 
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Anthobium  Sorhi.  Iii  tiuribiis  OxyacaiiLhae  et  Sorbi 

Aucupariae    ad    Lyckeby    et  Ronneby 
meuse  Juiiio  hiiic  inde  frequeutissimuiii. 

Omaliu.m  rivulare.     la  Ii  to  re   maris  sub  fucis  re- 

jectis.  ad  Lonmia  d.  12,  13  Aug.,  passim. 

  brunneum.     In   tloribus  Oxyacaiithae  ad 

Lyckeby  d.  2  i  Jun  ii. 

  deplanatirm.    Suh  cortice  "Betulae  ad  Al- 
naryd  d.  12  Junii. 

 planum.    SuL  cortice  Pini  ad  Värnabv 
d.  29  Maj. 

Lathrimaeum  atrocephahiiiu  Sub  foliis  deciduis  lo- 
cis  humidis  ad  Ainaryd  d.  10 — 15  Junii. 

Lestela  hicdor.  Locis  hnrnidis  sub  foliis  deciduis 

ad  Värnaby  d.  29  Maj.    Broms  d.  3. 

Lyckeby   d.  7  et   ad  Ainaryd  d.  10 — 
13  Junii,  passim. 

AcROG>'ATHUs  maudihularis,    Li    gramine  loco  uli- 
giiioso  ad  Värnaby  d.  31  Maj.  indivi- 
duum  unicum  le2:i. 

  palpaHs.    In  gramine  locis  paludosis  ad 
Ainaryd  d.  11  Junii  sat  copiose  lectus. 

Vespere  provenit. 

*OxYTELrs  insecatus:  niger,  nitidus;  elytris  pedi- 
busque  rutis;  fronte  parcius  antice  subtilissime 
punctata.    Long.  4.  lat.  1  millim. 

Grav.    Mon.  189.  5.  e.   —  Erichs.    Käf.  Mark.-Brand. 
I.  589.  2. 

Oxytelus  insectatus.    Erichs.    Gen.  et  Spec.  Staphvl. 
187.  2. 

Oxytehis  carinatus  var.  b.  Gyllenh.  Ins.  Suec.  II.  453.  8. 

In  gramine  ad  Margretetorp  d.  21  Aug.  in- 
veni.  Prope  Holmiam  etiam  lectus  et  e  Scania 
a  Dom.  Thomso>'  coramunicatus. 
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Abdominis  segiiicnturn  sextum  in  niare  tu- 
bercLilo  obloiigo,  niiiiiiuo  obsoletoqne  siibtus  medio 

iiistriictum,  septimiim  apice  profuiide  bi-siuuatuni, 
lobo  intermedio  laleralibiis  parum  breviore,  boc 

in  feraina  apice  medio  le  vi  ter,  ti  iangulariter  pro- 
ductum. 

OxYTELUs  sculpturatus.  In  slercore  bovino  ad  Kå- 
seberga  d.  26  Julii. 

*Stenus  tempestivus:  apterus,  niger,  nitidus,  siib- 
tilius,  minus  crebre  punctatiis,  parce  pube- 

scens; palpis  antennisque  leslaceis,  bis  articulo 
piimo  nigroj  protborace  dorso  pone  medium 

utrinque  oblique  impressoj  abdomine  margi- 
nato,  parcius  subtiliusque  punctatoj  pedibus 

testaceis,  genicubs  nigris.  Long.  4  —  4^,  lat  | 
millim. 

Erichs.    Käf.  Mark.-Brand.    I.  563.  40.    Gen.  et  Spec. 
Staphyl.  724.  65. 

Habitat  in  gramine  locis  bumidis  ad  Espe- 
röd  d.  13 — 22  Julii  sat  frequens. 

Mas  abdominis  segmento  sexto  subtus  apice 

triangulariter  exciso,  femina  eodem  apice  utrinque 

sub-sinuato,  medio  triangulariter  producto,  acu- 
m  i  na  to. 

DiANOus  caerulescens.  Ad  ripas  rivulorum  prope 

Alnaryd  d.  12  Junii  specimen  unicum 
in  ven  i. 

"^SuNius  fliformis:  elongatus,  linearis,  niger,  sub- 

opacus,  parce  pilosus;  antennis  pedibusque  te- 
staceis; capite  protborace  latiore;  protborace 

basin  versus  angustato;  elytris  protborace  pauUo 

longioribus,  apice  latius  testaceis.  Long.  4— 
4l,  lat.  I  millim. 
Erichs.    Käf.  Mark.-Brand.    I.   525.  3.    Gen.  et  Spec. 

Staph.  638.  1. 
Paederus  filiformis.    Latr.    Gen.  Crust.  et  Tns.  I.  293. 

4.  —  Oliv.  Encycl.  meth,  VIII.  629.  10. 
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Paederus  procerus.    Gr.w.    Mon.  p.  141. 
Astenus  procerus.    Boisd.  et  Lacord.    Faun.  Ent.  Paris 

I.  436.  1. 
Paederus  extensus.  Man.xerh,  Brachel.  39,  6. 
Paederus  filum,    Waltl  Isis  1838.  IV.  267.  1. 

Sub  lapide  ad  Degeberga  d.  10  Jidii  speci- 
meii  uiiicum  legi.  In  Smolandia  ad  Anneberg 

tenipore  vernali  sub  lapidibiis  etiam  inveni. 

Mas  abdominis  segmento  sexto  subtus  apice 
inciso. 

ScoPAELs  laevigafus.  In  gramine  locis  himiidis  ad 

^Varnaby  d.  30  Maj   et  ad  Abiarvd  d. 
10  Jimii  .  rariiis. 

LATHROBir>i  multi-pu.nctatum.  In  gramine  loco  uligi- 
noso  ad  Ljungby  specimen  iinicum  le^i. 

  quadratum.     Sub  gramine  locis  bumidis 
ad  Alnar}  d  d.  12  Junii. 

OxYPORus  rufus.    In  fungis  putridis  ad  Kullen  d. 

17  Aug. ;  parce. 
QuEDius  xanthopus.  (^Staphyl.  variabilis  var.  c.  Gyi.- 

LEXH.)  Sub  cortice  arborum  emortua- 
rum  ad  Ålhem  d.  25  Maj;  Lyckeby  d. 
7  Junii. 

  fulgidus.      (^Staphyl.    variabilis  Gylle>h.) 
Sub  cortice  arborum  emortuarum  ad 

Alnaryd  d.  10 — 14  Junii,  passim. 
  impressum.  In  stercore  boviriO  ad  Espe- 
röd  d.  20  Julii. 

Phh.onthus  decorus.  Sub  foliis  deciduis  ad  Ålhem 

d.  24  Maj,  ad  Ksperöd  d.  14  Julii. 

  atratus.    In  stercore  bo  vi  no  ad  Esperöd 
d.  Julii. 

OcYPis  luscatus.  Sid)  foliis  deciduis  ad  Lvckebv 
d.  20  Junii. 

  cupreus.     Sub   lapitlibus   ad    Kullen  d. 
18  Aug. 



wStaphylinus  hirtus.  Iii  stercore  bo  vi  no  acl  Wass- 

niolösa  (.1.  28  Maj,  specinieii  iiiiicum. 

Othils  fulvipennis.  Sub  foliis  deciduis  Fagi  ad 
Ljckeby  d.  6  Juiiii,  rarius. 

Mycetoporus  splendidus.  Sub  lapidibus  ad  Värnaby 
d.  29  Maj. 

^BoLiTOBius  rufus:  rufo-testaceiis ,  nitidiis;  capite 
prolhoraceque  nigris;  abdoniinis  segmenlis  ante- 
vioribiis  basi  fascescentibns;  antennis  fiiscis,  basi 

flavo-lestaceis;  elytris  punctoruni  seriebus  ob- 
soU^tioribns,  interstitiis  subliliter,  sub-seriatim 

pnnctatis.    Long.  4| — 5,  lat.  H  miilim. 

Erichs.  Käf.  Mark.-Brand.  I.  407.  5.  Gen.  et  Spec.Sta- 
phyl.  273.  8.  —  Redtenb.    Faun.  Austr.  p.  824. 

In  gramine  ad  Kullen  d.  18  Aug.  specinien 
unicum.  In  Sniobmdia,  Dalecarlia  et  Lapponia 
Lulensi  etiam  a  me  lectus. 

CoNORTJS  bipunctatus.  In  truncis  putridis  ad  Ål- 
hem d.  25  Maj,  specimina  nonnulla 

inveni. 

Hypocyptus  laeviusculus.  (Scaphidium  longicorne  var. 
b.  Gyllenh.)    In  gramine  ad  Lyckeby 

d.  18 — 20  Junii,  parce. 
LoMECHUSA  emarginata.  Sub  lapide  ad  Kätlinge  d. 

5  Aug.,  specimen  unicum  legi. 
HoMALOTA  cinnamomea.  Sub  foliis  deciduis  ad  Asa- 

rum  d.  29,  30  Junii,  passim. 

AuTAT^iA  rivularis.    In   stercore    bovino   ad  Lyc- 
keky  d.  16 — 21  Junii,  passim. 

Myrmedonia  limbata.    Sub  muscis  ad  Värnaby  d. 
1  Junii. 

Platysoma  depressum.    Sub  corlice  Fagi  ad  Lyc- 
keby d.  20  Junii. 

  deplanatum.    Sub  cortice  Betulae  ad  Al- 
hem  d.  25  Maj. 
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HisTER  stercorarius.  In  slercore  boviiio  ad  L}'C- 
keby  d.  19  Juiiii. 
  earhonarius.    In  stercore  bovino  ad  Ål- 

hem d.  23,  ad  Värnaby  d.  30  Maj. 

Saprinus  rotundatus.  Iii  fungis  putridis  ad  Vär- 
naby d.  1,  ad  Asarum  d.  29  Juiiii. 

 quadristriatus.  In  canipis  arenosis  aci  Kå- 
seberga  d.  26  Junii,  parce. 

CopRis  lunaris.  Locis  arenosis  in  stercore  bovino 

ad  Esperöd  d.  16 — 20  Junii,  minus 
frequens. 

OiNTHOPHAGus  ScJiveberi.  In  stercore  bovino  locis 

arenosis  ad  Esperöd  d.  16 — 20  Junii, 

passim. 
Aphodius  scybalarius.  In  stercore  bovino  ad  Kå- 

seberga  d.  25 — 27  Julii,  passim. 
  arenarius.  In  stercore  bovino  ad  Värnabv 

t/ 

d.  1  et  ad  Alnaryd  d.  14  Junii,  rarius. 

  villosus.    In  gramine  ad  Esperöd  d.  16 
— 19  Julii,  parce.  Nunquam  in  stercore 
a  me  lectus. 

  quadriguttatus.  In  gramine  ad  Käseberga 
individua  2  legi. 

  Scropha.    In   gramine  ad  Degeberga  d. 
10  Julii,  specimen  unicum  inveni. 

  porcatus.    Sub  lapide  ad  Londinum  Go- 
thorum  individuum  unicum  legi. 
  luridus.    In  stercore  bovino  ad  Ålhem 

d.  25,  ad  Värnaby  d.  29  Maj,  passim. 

Aegialia  globosa.    In  arena  volatili  prope  Stens- 
hufvud  d.  16—17,  ad  Kåseberga  d,  25 
Julii,  parce. 

PsA3ii\iODius  sulcicollis.  In  arena  ad  Degeberga  d. 
8 — 10  Julii,  rarius. 

 vuhiemtus.  In  societate  cum  praecedente 

parce. 



73 

Trox  sabulosus.  Locis  arenosis  ad  Ålhem  ti.  26 

Maj,  paice. 
Rhizotrogus  ochraceus.  In  campis  arenosis  Scaniae; 

ex.  gr.  ad  Ljungby  d.  3  —  5,  Degeberga 
d.  (3—11,  Esperöd  d.  13  —  24  et  ad 
Kåseberga  d.  25 — 27  Julii.  Mares  teni- 
pore  sereno  frequenter  circum  volant , 
feminae  ad  radices  plantarimi  degunt. 

iViNOMALA  Frischii.  In  campis  arenosis  Scaniae  fre- 

quenter visa,  ex.  gr.  ad  Ljungby  d.  3 — 

5,  Degeberga  d.  6 — 11,  Esperöd  d.  13  — 
24  et  ad  Kåseberga  d.  25—27  Julii. 
Tempore  sereno  vi  vide  circumvolat. 

lIoPLiA  farinosa.  In  floribus  Ulmariae  individuum 

unicum  ad  Fågelsång  d.  6  Aug.  legi. 

LucANus  Ce7'vus,  In  succo  stillante  Quercus  pas- 
sim, ex.  gr.  ad  Lyckeby  d.  20 — 22,  ad 

Asarum  d.  29,  30  Junii. 

DoRcus  parallelipipedus.  In  truncis  putridis  Fagi 

ad  Lyckeby  d.  4 — 20  Junii,  sat  fre- 
quenter lectus. 

Aesaltjs  scarabaeoides.  In  trunco  putrido  Quercus 

ad  Strömsrum  d.  24  Maj,  150  speci- 
mina  in  veni. 

SiNODENDRON  cylindricum  Sub  cortice  putrido  Quer- 
cus et  Betulae  mense  Junio  in  Blekin- 

gia,  passim. 
Aphanisticus  pusillus.   In  gramine  ad  Värnaby  d. 

30  Maj,  individuum  unicum  legi. 
Melasis   elateroides.     In    truncis   emortuis  Aini 

ad  Ålhem  d.  25  Maj,    individua  plura 
inveni. 

Campylus  linearis.  Habitat  in  foliis  fruticum  prae-- 
sertim  Aini  et  Betulae  passim j  ex.  gr, 
ad  Alnaryd  d.  13,  Lyckeby  d.  20,  21 
Junii  et  ad  Esperöd  d.  13  Julii, 



74 

Limomus  nigripes.     In    tlorihuis    Chaero},)h vlli  ad 
Vä  ni  al)  v  d.  31  Maj. 

  bipusfuiatus.  Ill  sraniiiie  ad  Broms  d.  4. 
Lyckeljy  d.  20  J  nid  i   et    ad  Kidlea  d. 
16  Ans:.,  rar  i  US, 
  mimi.i.us.     In  srannue  ad   Ålhem  d.  2d 

Maj  et  ad  E-perod  d,  19  Juuii. 
Cardiophorus  rufcollis.    Iii  foliis  Belulae  ad  Lyc- 

keby  d.  22  Juiiii  et  ad  Fi;i2:ehHiig  d.  6 
Aug. 

  Equisefi.     Sub  lapide  ad  Degeberga  d.  9 
Jidii.  individiium  uuicum  ie^\. 

<_ 

A>iPEDUS  Ephippiiun.  In  foliis  et  sub  cortice  pu- 

tiido  Betidae  passim,  ex.  gr.  ad  "Wär- 
naby  d.  dO  Maj.  Broms  d.  3.  4  Juiiii. 

LjungLy  d.  5  Jidii. 
•   elongatulus.   Sab  cortice  putrido  Betulae 

ad        SS m olösa  d.  28  Maj. 

  '(:;;/'':'/iU>.    Iq    foliis    et   sub  cortice  pu- 
trido Betulae  ad  ̂ Värnabv  d.  1.  Lyc- 

keb\   d.  6  et   ad  Alnaryd  d.  12  Juidi. 
Cryptohypxus  Agricola.    In  gramine  locis  aridis. 

praesertim  ad  iiiargiiies  agrorum  p^rope 

Degeberga  d.  10  et  ad  Esperöd  d.  16  — 
20  Jul  ii,  parce. 

*Cryptohyp>us  Sabulicola:  obiongus,  coiivexus.  ni- 
ger, opacus.  setulis  brevissimis.  depressis.  al- 

Iddis  adspersus:    pedibus  tlavo-lestaceis:  pro- 
ihorace  oblongo.  confertim  punclulato,  medio 

carinato.  angulis  posticis  retrorsuni  paruin  pro- 
ductis.    sub-obtusis:    elylris  profunde.  crebre 
|nnictato-^triatis .   lineola   pone  humerum  ma- 
CLilacjue    parva   lotunda   iidVa   medium,  tlavis. 

Long.  5t — 6,  lat.  1|  millim. 
Var.  a.  Praeter  signaturas  ilavas  ordiuarias  ely- 

trorum,  lincola  tcnui  ejusdcm  coloris  in 



75 

iiiterstitio  primo,  a  basi  reniota,  anle 
medium  desinente. 

In  arena  volatili  ad  Kåseberga  d.  26  Julii 
individuum  luiicum  legi.  Ut  Scaniae  incola  a 
Dom.  Prof.  C.  J.  Sukdeyall  etiam  commuiiicatus. 

Stat  11  ra  fere  C.  pulchelli,  cui  valde  similis, 

individnis  ejus  majoribus  dimidio  et  iiitra 

major,  protborace  angiilis  posticis  retrorsum 

parum  productis,  sub-obtusis  ab  illo  certe  di- 
stinctus.  Caput  porrectum,  nigrum,  opacum ; 

fronte  magna,  fere  plana,  creberrime  rugoso- 
punctata,  antice  rotundata,  margine  sub-reflexo. 
Antennae  vix  b^ngitudine  protboracis,  sub-tenues, 
subtiliter  serratae,  nigro-piceae,  articulis  tribus 
primis  rufo-testaceis,  primo  interdum  leviter  in- 
fuscato.  Protborax  niger,  opacus,  setulis  brevi- 
bus,  depressis  albidis  parce  adspersus,  latitudine 

vix  dimidio  longior,  antice  sub-emarginatus,  an- 
terius  magis,  postice  minus  angustatus,  Literibus 
medio  modice  rotundatus,  tenuiter  marginatus, 

angulis  posticis  retrorsum  parum  productis,  sub- 
obtusis,  supra  carinatis,  carinubi  antrorsum  ultra 
medium  continuata;  supra  valde  convexus,  crebre, 

subtilitei"  rugoso-piuictatus,  carinula  media  lon- 
gitudinali,  modice  elevata,  glabra,  usque  ad  api- 
cem  extensa.  Scutellum  ovatum,  depressum,  ni- 

gi*um,  opacum.  Elvtra  protboiace  parum  latiora 
et  illo  fere  duplo  longiora ,  posterius  attenuata, 
apice  rotundata,  supra  convexa,  profunde,  crebre 

punctato-striata ,  interstitiis  fere  carinatis,  subti- 
liter, confertim  granulatis^  nigra ,  opaca ,  setulis 

brevissimis,  depressis,  albidis  parce  adspersa,  li- 
neola pone  bumerum  sat  lata  maculaque  parva, 

rotunda,  infra  medium,  fiavo-testaceis.  Corpus 

subtus  nigrum,  parum  nitidum,  crebre  punctula- 
tum,  segmento  ultimo  abdominis  angusle  testaceo- 
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niarginato.  Pedes  flavo-testacei 5  femoribus  niedio 
leviter  infuscatis. 

*Cryptohypnus  Årenicola:  obloiigiis,  convexus,  ni- 
ger, sub-opacus,  setulis  bievibus,  depressis, 

albidis  adspersusj  pedibus  fla  vo-testaceis ;  pro- 
thorace  eloiigato,  confertim  puncLulato,  medio 

carinato,  angulis  posticis  retrorsum  productis, 

acumiiiatis;  elytris  profuiide,  crebie  puiictalo- 
striatis,  interstitiis  convexis,  siibtiliter  graiiu- 
latis.    Long.  3i,  lat.  1  millim. 
Elater  pulchellus.    Payk.    Faun.  Suec.  III.  22.  25.  not. 

—  Gyllene.    Ins.  Suec.  III.  423.  53.  var  e. 

Var.  a.   Totus  ferrugiiieus,  immaculatus,  forte 

iiuper  exclusus. 

Habitat  ad  radices  Elj^mi  areiiarii  in  lilori- 
biis  mariiiis  ad  Kåseberga  et  Saiidbammar  d.  24- 
— 27  Julii,  parce. 

C,  pulchello  certe  affinis  et  individuis  miiio- 

ribus  ejiis  magiiitudine  aeqiialis,  statura  graci- 
liore,  protborace  angustiore,  evidentius  carinato, 
colore  elytroium  ut  et  interstitiis  convexioribus 

ab  illo  differre  videtur.  Caput  porrectum,  ni- 
grura ,  opacum  5  fronte  magna,  fere  plana,  cre- 
berrime  rugoso-punctala ,  antice  rotiuidata,  niar- 
gine  sub-re(lexo.  Antennae  protborace  nonnihil 
breviores,  tenues,  sub-serratae,  nigro-piceae,  arti- 
culis  tribiis  primis  rufo-testaceis.  Prothorax  la- 
titudine  dimidio  longior,  niger,  opacus,  antice 
leviter  emarginatiis,  lateribus  modice  rotundatis, 

tenue  marginatis,  angidis  posticis  retrorsum  pro- 
minulis,  acutis,  carinatis,  carinida  antiorsum  ul- 

tra medium  productaj  supra  convexus,  crebre, 
subtiliter  punctulatus,  setulis  brevissimis,  aJbidis 
parce,  ante  basin  densius  adspersus,  carinula 

metlia  longitudinali  elevata,  glabra,  antice  non- 
niliil  abbreviata.    Sculelluni  ovatum,  depressuni, 
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nigrum,  opacum.  Elytra  prothorace  parum  Ja- 
tiora  el  fere  dnplo  loiigiora,  apicem  versus  atte- 
iiuala,  tota  uigra,  opaca,  setulis  brevissimis,  albi- 
dis  adspersa,  supra  coiivexa,  profuiide,  crebre 

pmictalo-striata ,  iiilerstitiis  carinatis,  subtiliter 
grauulatis.  Corpus  subtus  iiigrum,  opacum,  puu- 
ctulatum,  segmenlo  ultimo  abdomiiiis  testaceo- 

margiiiato.  Pedes  flavo-testacei. 

LuDius  assimilis.  In  floribus  Cbaeropbylli  sylve- 
stris  ad  Broms  d.  4  Junii. 

  metallicus.   In  fruticibus  ad  Värnaby  d. 
1  Junii,  passim. 

—   cinctus.  In  truncis  emortuis  Quercus  ad 

Strömsrum  d.  24  Maj,  Broms  d.  4  Ju- 
nii a  lilio  meo  E.  H.  G.  Boheman  lec- 

tusj  ad  Lyckeby  d.  19  Junii,  ipse. 

Agriotes  Sputator.  Sub  lapidibus  ad  Ålbem  d.  23 

Maj,  passim. 
Adrastus  limhatus.    In  gramine   locis   aridis  ad 

Esperöd  d.  13-22  Julii. 
Cyphon  marginatus.    In  foliis  Aini  glutinosae  ad 

Esperöd  d.  18  Julii,  specimen  unicum. 

  serraticornis.    In  gramine  locis  bumidis 

ad  Esperöd  d.  16,  ad  Sjöbo  d.  29  Ju- 
lii, ipscj  ad  Kullen  d.  16  Aug.  E.  H. 

G.  Boheman. 

Dyctyopterus   Aurora.    In   iloribus  Cbaeropbylli 
sylvestris  ad  Värnaby  d.  31  Maj. 

Lampyris  noctiluca.    In   gramine   ad   Esperöd  d. 
14 — 22  Julii,  passim. 

Geopyris  hemiptera.    In   gramine  ad  Lyckeby  d. 
19,  Asarum  d.  29  Junii  et  ad  Esperöd 
d.  13—20  Julii. 

PoDABRus  alpinus.  In  Goryletis  ad  Ronneby  d.  25, 
ad  Asarum  d.  29  Julii. 
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Gantharis  clypeata.  Iii  tloribus  Chaerophylli  syl- 
vestris  et  iii  Corjletis  ad  Alnaryd  d. 

10—15,  Lyckeby  d.  19-22,  Ronneby 
d.  25 — 27,  Asarum  d.  30  Junii,  nec  non 

ad  Esperöd  d.  17  Julii,  sal  freqaenter 
visa. 

  elongata.  In  foliis  Betalae  locis  paludo- 
sis  ad  Ljungby  d.  5  Julii. 

  fuscicornis.    In  Coryletis  ad  Ahiaryd  d. 
10,  Ronneby  d.  26  Junii  et  ad  Esperöd 
d.  18  Julii. 

  pellucida.    In   tloribus  Chaerophylli  ad 
Alnaryd  d.  12  Junii. 

  melanura.  In  floribus  Chaerophylli  s^d- 

vestris  ad  Degeberga  d.  7  — 11  Julii  fre- 
quenter  lecta. 
  thoracica.  Locis  paludosis  in  Salicetis  ad 
Esperöd  d.  16  — 19  Julii,  passim. 

Malthinus  fasciatus.    In  foliis  Fagi  ad  Degeberga 

d.  8 — 11  Julii,  frequenter  lectus. 

Observ»  Individua  in  Scania  capta  dimidio 

majora  quam  specimina  in  Suecia  media  inventa 

et  praeterea  dilferunt  elytris  densius  pubescen- 
tibus,  dilutioribus,  macula  tan  tum  basali  com- 

muni  oblongo-quadrata ,  fascia  ante  tlavedinem 
apicalem  antrorsum  ad  suturam  latiore,  acumi- 

nata,  fuscis,  pectore  non  infuscato,  pedibus  po- 
sticis  totis  flavis.    Anne  Species  distincta? 

Malachius  viridis.  In  gramine  ad  Kullen  d.  15 — • 
20  Aug.,  passim. 

  pulicarius.  In  plantis  variis  ad  Sjöbo  d. 
30  Julii,   ad  Silfåkra  d.  I  Aug.  et  ad 
Lomma  d.  12  Aug. 

  ruhricollis.  In  gramine  ad  Kullen  d.  17 
Aug.,  individuum  unicum  legi. 
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Charopus  paUipes.  In  gramine  ad  Ljckeby  d.  19 

— 21  Junii,  parce. 

Dasytes  caeriileus.  In  tioribus  Cliaerophylli  syl- 
,vestris  ad  Wassniolösa  d.  27,  Wärnaby 

d.  29 — 31  Maj  fVequenter,  ad  Lyckeby 
d.  6  et  ad  Ronneby  d.  26  Junii,  par- 
cius  visLis. 

  floralis.   In  frondibus  Abietis  ad  Broms 
d.  3  —  5,  Ronneby  d.  27  et  ad  Fågel- 

sång d.  6  Aug.,  parce. 

*Dasytes  pallipes:  oblongus,  modice  convexus,  ob- 
scure  viridi-aeneus,  confertim  punctatus,  pube, 
brevi,  depressa,  cinerea  dense  obsitus;  mandi- 
bulis,  palpis,  antennis  pedibiisque  rufo-testaceis^ 
fronte  bi-impressa.    Long.  4,  lat.  1\  millim. 
Melyris  pallipes.    Illig.    Mag.  I.  83. 
Lagria  flavipes.    Panz.    Faun.  Ins.  Germ.  VI.  11. 
Dasytes  pallipes.    Redtenb.    Faun.  Austr.  p.  334.  — 

SCHH.    Syn.  Ins.  III.  13.  12. 

In   gramine   montis  Kullaberg  a  filio  meo 
E.  H.  G.  BoHEMAN  d.  17  Aug.  in  ventus. 

Tii.LUs  elongatus.    In  floribus  Cliaerophylli  sylve- 
stris  ad  Ljungby  d.  5,  Degeberga  d.  10 
et  ad  Esperöd  d.  16  Julii. 

Hylecoetus  dermestoides.    In  fruticibus  ad  Broms 

d.  3  Junii,  specimen  unicum  inveni. 

Pth^inus  pectinicornis.  In  truncis  putridis  Fagi  ad 
Sjöbo  d.  30  Julii. 

DoRCATOMA  Bovistae.    Sub  cortice  putrido  ad  Al- 
naryd  d.  10  Junii,   specimen  unicum 
inveni. 

Anobium  caslaneum.  In  gramine  locis  umbrosis  ad 

Esperöd  d.  13  —  20  Julii,  rarius. 

  nitidum.    In  Coryletis  ad  Kullen  d.  15 

Aug.,  parce. 
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Anobiu>i  tessellatiun.  Ln  tniiicis  pulridis  Queicus 
ad  Ålhem  d.  24,  ad  Värnaby  d.  29 — 
31  Maj,  passim. 

Ptinls  impe)'{alis.  In  foliis  Quercus  et  Fagi  ad 
Wassmolösa  d.  27  Maj,  Lyckebv  d.  6, 

7,  Alnar vd  d.  8—12  Jinin,  iSorje  d.  I 
et  ad  Esperöd  d.  13—22  Julii,  minus 
frequens. 

 rufipes.  In  Quercu  ad  Esperöd  d.  13  — 
21  Jidii,  passim. 

  subpilosus.    In    o:ramine  ad  Lvckebv  d. 
19 — 21  Junii,  rarius. 

MicROzouAi  fibiale.    Locis  aridis  sid)  lapidibus  ad 

Degeberga  d.  8  — 11,  ad  Esperöd  d.  16 
Julii,  parce. 

Leiodes  glabra.  Sab  cortice  pntrido  ad  'Wassmo- 
lösa d.  28,  Värnabv  d.  29—31  Maj. 

 _    humeralis.    In  truncis  putridis  Betulae 
ad  Albem  d.  24  Maj. 

  axillaris.    Sub  cortice  putrido  Beluiae 
ad  Värnaby  d.  30  Maj. 

ÅGATHiDir.M  orbiculatum.  In  truncis  putridis  Be- 
tulae ad  Alnaryd  d.  Il  Jun  ii. 

Pentaphyllus  festaceus.  Sub  cortice  Fagi  ad  Sjöbo 
d.  30  Julii. 

Uloia  culinaria.  Sub  cortice  Pini  et  Betulae  ad 

Alnaryd  d.  10 — \6  Junii,  passim. 
Hypophloeus  castaneus.  Sub  cortice  putrido  Fagi 

ad  Alnaryd  d.  14  Julii.  parce. 
Orchesia  micans.  In  truncis  putridis  ad  Esperöd 

d.  14 — 20  Julii,  passim. 
Hypulus  bifasciatus.  In  gramine  locis  umbrosis 

ad  Lyckeby  d.  22  Junii  individua  3 

et  ad  Esperöd  d.  14  Julii,  spec.  uni- 
cum.    Vespere  provenit. 

Hypulis 
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Hypulus  quercinus.    In   gramine   ad  Värnaby  cl, 
30  Maj,  semel  in  veni. 

GoiNOPAi.pus  flavicollis.    In  gramine  ad  Esperöd  d. 
20  Jidii,   individuum   iinicum  a  Dom. 
F.  Areschoug  lectum. 

Upis  ceramboides.    Sub  cortice  putrido  Betulae  ad 
Ahiaryd  d.  14  Junii,  specimen  unicum 
legi. 

CisTELA  ceramboides.    In  Coryletis  ad  Lyckeby  d. 

19—22  et  ad  Ronneby  d.  26  Junii, 

parce.   fulvipes.  In  Coryletis  ad  Lyckeby  d.  20 
Junii,  ad  Esperöd  d.  19  Julii,  rarius. 

Pyrrochroa  coccinea.  In  lioribus  Chaeropbylli  syl- 
vestris  ad  Bröms  d.  4,  Abiaryd  d.  12 
Junii. 

Anthicus  sellatus.    Ad  litora  lacus  Ifvö  in  arena 

d.  4  Julii,  individuum  unicum  legi. 

 antherinus.    Locis  arenosis  ad  Kåseberga 
d.  26  Julii,  ad  Lomma  d.  12  Aug. 

 ater.    Sub  fucis  rejectis  ad  litora  maris 
locis  arenosis  ad  Norje  d.  1  Julii,  ad 
Lomma  d.  13  Aug.,  passim. 

Xylophilus  populneus.  In  foliis  Sorbi  aucupariae 
ad  Värnaby  d.  29  Maj  et  ad  Lyckeby 
d.  6  —  8  Junii. 

MoRDEi.LA  abdominalis.  In  floribus  Spiraeae  Ulma- 
riae  ad  Esperöd  d.  17  Julii,  individuum 
unicum  inveni. 

  ventralis.    In  floribus  Umbellatarum  ad 

Esperöd  d.  18  Julii. 

  parvula.    In   floribus   ad  Degeberga  d. 
8—11,  ad  Kåseberga  d.  26—28  Julii, 

parce. 
Lytta  vesicatoria.    In  foliis  Fraxini  ad  Esperöd 

d.  19  Julii,  specimen  unicum. 
K.  V.  Akad.  HandL  1851.  Ö 
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AscLERA  caerulea.  Iii  tloribus  Chaerophylli  syl- 
vestris  ad  Väniaby  cl.  28 — 31  Junii, 

Broms  d.  3 — 4-,  Lyckebj  d.  20  et  ad 
Ronneby  d.  27  Junii,  sat  fVequenter  visa. 

Oedemera  flavescens.  In  floribus  Cbaerophylli  syl- 
vestiis  ad  Lyckeby  d.  19 — 22  Junii, 
fVequens. 
 clavipes.    In  gramine  ad  Kullen  d.  17 
Aug.,  specimen  unicum  legi. 

Salpingus  denticollis.  In  grannne  ad  Kullen  d.  18 

Aug.,  individuum  unicum. 

  Cursor.    In   gramine   ad  Käfiinge  d.  5 

Aug.,  specimen  unicum. 
Rhinosimus  ruficollis.    In  gramine  ad  Värnaby  d. 

28—30  Maj,   ad  Esperöd  d.  21  Julii, 

parce.   planir ostris.    In  gramine  ad  Esperöd  d. 
19 — 21  Julii,  passim. 

Tropideres  niveirostris.  In  foliis  Coryli  ad  Lyc- 
keby d.  20  Junii,  individuum  unicum. 

  Sepicola.  In  foliis  Coryli  ad  Yärnabv  d. 
31  Maj  2,  ad  Lyckeby  d.  21  Junii  1, 

ad  Ronneby  d.  26  Junii  1  et  ad  Espe- 
röd d.  15 — 20  Julii  4  individua  legi. 

Platyrhinus  latirostris.  Sub  cortice  Betulae  ad 

Älhem  d.  23 — 25  Maj,  passim. 
Anthribus  albinus.  Sub  cortice  Betulae  ad  Ålhem 

d.  23 — 25  Maj,  passim. 

Rhynchites  aequatus.    In   foliis  Sorbi   aucupariae  ̂ 
ad  Lyckeby  d.  19 — -22  Junii,  passim. 
 minutus.     In  floribus  Geranii  ad  Ron- 

neby d.  27  Junii,  rarius. 
Apion  Pomonae.  In  gramine  locis  umbrosis  ad 

Bröms  d.  2,  Asarum  d.  30  Junii,  Norje 

d.  1,  Degeberga  d.  7 — 12,  Esperöd  d. 
13_20  Julii,  ad  Kullen  d.  16—19  et 
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ad    Margretetorp  d.  21  Aug. ,   sat  fre- 
quenter  lectus. 

Apion  rufrostre.    In  fioribus  Malvae  ad  Esperöd 

a.  14  -20  Julii,  parce. 

  varipes.  Iii  Ononide  ad  Esperöd  d.  13  Jidii, 

passim. 
  nigritarse,    Iii   gramiiie   ad   Kullen  d.  20 

Aug.,  specimen  unicuni  in  veni. 

  miniatam.    In    plantis   variis   prope  lilora 
maris  ad  Lomma  d.  12,  13  Aug.,  parce. 

  frumentarium.    In  gramine  ad  Värnaby  d. 
29—31  Maj. 

  Gyllenhalii  In  Carduis  ad  Kåseberga  d.  25 
—27  Julii. 

  sulcifrons.    In  gramine  locis  aridis  ad  De- 

geberga  d.  7 — 11,  Esperöd  d.  13 — 23 
et  ad  Kåseberga  d.  25 — 28  Julii. 

— —  Astragali.  In  fioribus  Astragali  glycyphylli 
ad  Kullen  d.  18 — 20  Aug.,  sat  frequen- 
ler  lectus. 

  vorax.    In  gramine  ad  Lyckeby,  Ronneby, 
Esperöd,  Lomma  et  Kullen. 

 cyanipenne.  Locis  arenosis  ad  radices  plan- 
tarum prope  Kåseberga  d.  25 — 27  Ju- 

lii, parce. 
 violaceum.    In  gramine  ad  Lomma  d.  12, 

13,  ad  Kullen  d.  16—19  Aug. 
  Sorbi    In  gramine  ad  Kullen  d.  17 — ^19, 

ad  Margretetorp  d.  21  Aug. 
Cneorhinus  geminatus.  Locis  arenosis  ad  radices 

plantarum  prope  Norje  d.  1  et  ad  Kå- 
seberga d.  26 — 27  Julii. 

Strophosomus  Faber.  Locis  aridis  et  arenosis  ad 

radices  plantarum  prope  Esperöd  d. 
16-19  Julii. 
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Strophosomus  limbatus.    Iii  grai^iiine  ad  Kullen  d. 
17  Aug.,  iiidividuurn  unicum. 

LioPHLOEUS  nuhilus.  In  graniine  ad  Esperöd  d.  18 
Jidii. 

Otiorhynchus  Nigrita.    Sub  lapidibns  locis  areno- 
sis  ad  Ljungby  d.  4,  Degeberga  d.  10 
et  ad  Fågelsäng  d.  6  Aug. 

  atro-apterus.    Inter   radices  Elymi  are- 
narii  ad  Sandhammar  et  Kåseberga  d. 

25 — 27  Julii,  passim. 
  picipes.    In  gramine  locis  umbrosis  ad 
Värnaby,  Lyckeby,  Ronneby,  Degeberga 

Esperöd,  Kåseberga  et  Kullen  frequen- 
ter  visus. 

  hirticornis.    In   gramine   locis  umbrosis 

ad  Lyckeby  d.  3,  Alnaryd  d.  10 — 15, 
Ronneby  d.  27  Junii  et  ad  Esperöd  d. 
19  Julii. 

 raucus.  In  gramine  ad  Ålhem  d.  24  Maj. 
Lixus  turhatus.  In  Chaeropbyllo  sylvestri  ad  Vär- 

naby d.  30  Maj,  individuum  unicum. 
Phytonomus  Arundinis.   In  plan  tis  locis  paludosis 

ad  Ljungby  d.  4  Julii,  specimen  unicum. 

  variabilis.    In  gramine  ad  Kåseberga  d. 

25 — 27,  Sjöbo  d.  30  Julii,  ad  Fågelsång 
d.  6  Aug. 

  murinus.    In  gramine  locis  umbrosis  ad 
Esperöd  d.  16—20  Juli,  parce. 

Magdalinus  Cerasi.  In  foliis  Oxyacanthae  ad  Lyc- 
keby d.  6  Junii. 

Erirhinus  himaculatiks.    In   gramine   prope  litora 
maris  ad  Lomma  d.  12,  13  Aug. 

^Eriritinus  Scirpi:   oblongo-ovatus ,  nigro-piceus, 
opacus,  squamis  piliformibus  pallidis  adspersnsj 
antennis  pedibusque  ferrugineis;  rostro  longo, 
arcuato,    longitutlinaliter   striato;  prothorace 
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confertim  rugoso-punctalo,  utrinque  modice 
rotundato,  doiso  carinatoj  elylris  versus  sutu- 

ram  profundius  punctato-stiialis ,  interstitiis 
coiivexis,  crebre  alutaceis,  piuicLo  disci  poiie 
medium  e  squamis  albidis  saepe  decoratis. 
Loiig.  (rostro  exluso)  6,  lat.  2|  millim. 

Rhynchaenus  id.    Fabr.  Syst.  El.  II.  466.  43.  —  Oliv. 
Ent.  V.  83.  p.  144.  103.  T.  29.  f.  427. 

Curculio  id.  Fabr.  Ent.  Syst.  I.  2.  405.  49.  —  Herbst 
Col.  VI.  444.  442.  —  Rossi  Faun.  Etr.  I.  118.303.— 
Ed.  Hellw.  i.  126.  303  forte.  —  Latr.  Hist.  Nat. 
XI.  129.  12. 

Curculio  Rhamni.   Herbst  CoI.  VI.  280.  253.  T.  81.  f. 

10.  Archiv  V.  78.  51.  —  Linn.  Syst.  Nat.  G^yiEL.  I. 
IV.  1761.  280. 

Erirhinus  Scirpi.  Schh.  Gen.  et  Spec.  Curc.  III.  1.  284. 
2.  VII.  2.  163.  3. 

Dorytomus  Scirpi.  Redtenb.  Faun.  Austr.  p.  413. 

In  planlis  marinis  ad  Lomma  d.  13  Aug.  in- 
dividuum  unicum  legi. 

Observ.  E,  himaculato  primo  intuitu  similis, 

pierumque  tamen  minor,  praesertiin  brevior,  ro- 
stro longiore,  a  basi  ad  antermarum  insertionem 

evidentius  striato,  striis  elytrorum  interioribus 
profundioribus,  interstitiis  magis  convexis. 

ERiRmNUs  Aethiops.    In  gramine  locis  bumidis  ad 
Brösarp  d.  12  Julii. 

  affinis.  In  foliis  Populi  tremulae  ad  Ljc- 
keby  d.  21  Junii,  Sjöbo  d.  29,  30  Julii 
et  ad  Silfåkra  d.  1  Aug. 

— —    hituberculatus.    In  foliis   Populi  tremulae 

ad  Espeiöd  d.  13 — 21  Julii,  parce. 
  taeniatus.    In    foliis   Populi    tremulae  ad 

Esperöd  d.  13  —  21  Julii,  rarius. 
  Tortrix.  In  foliis  Populi  tremulae  ad  Ron- 

neby  d.   26   Junii   et  ad  Esperöd  den 
18  Julii. 
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Erirhinus  pectoralis.    In  foliis  Populi  treninlae  ad 

Esperöd  d.  1'^  — 21  Juiiii. 
Brachonyx    indigena.    In    Pinelis  ad  Värna  hy  d. 

30  Maj. 

Anthono31Us  pedicularius.  In  foliis  Oxj^acanlhae  ad 
Ljckeby  d.  21  Junii,  Esperöd  d.  19  Julii 
et  ad  Fågelsång  d.  6  Aug. 

  Ulmi.  In  tbliis  Sorbi  aucupariae  ad  Värna- 
by  d.  31  Maj,  Esperöd  d.  16  Julii. 

-   Oxyacanthae.     In  floribus  et  foliis  Oxya- 
canlhae  ad  Värnaby  d.  29  —  31  Maj,  ad 

Lyckeby  d.  19  —  22  Junii,  parce. 
  melanocephalus.    In  Pinetis  ad  Alnaryd  d. 
14  Junii. 

"'•'Balaninus  venosus:  oblongo-ovatus ,  nigro-piceus , 
flavescenti-squamosus;  rostio  mediocri,  rufo,  basi 
crassiore,  strialo,  apice  modice  a  rena  lo;  anten- 
nis  ferrugineis,  articulis  funiculi  obconicis;  pru- 
ihorace  viltis  tribus  pallidioribus;  elylris  fusco- 
fasciatis,  sutura  postice  cristata.  Long.  (rostro 

excepto)  5^^ — 7,  lat.  3  —  3^  milliin. 

Germ.  Mag.  IV.  294.  2.  —  Stlrm.  Ins.  Cat.  1826.  99.— 

ScHH.^Gen.  et  Spec.  Curc.  111.  I.  381.  8.  VII.  2.  279. 11.  —  Redtexb.  Faun.  Aiistr.  p.  404. 
Rhynchaenus  venosus.    Grav.  204.  2859. 
Balaninus  ferruginciis.  Dej.  Cat.  ed.  3.  p.  280. 
Balaninus  nuhifer.  Mus  Mosqu.  p.  98. 
Balaninus  glandium.  Steph.  Brit.  Ent.  IV.  69.  2. 
Curculio  glandium.  Marsh.  Ent.  Brit.  284.  137. 

In  foliis  Coiyli  ad  Strönisrnin  d.  25  Maj 

individunni  unicum,  ad  Vainabv  d.  29  —31  Maj 
specin)ina  3  le^i. 

Ohserv.  Bal.  Xucum  certe  siniilis,  sia  tura  ta- 

men  angustiore,  convexiore,  rostro  breviore,  api- 
cem  versus  niiniis  arcuato,  prolboiace  villis  tribus 
pallidis  decoialo,  ul  et  rolore  induiiienli  magis 
flavesccntc,  ab  illo  nws  dislinctus. 
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Balaninus  villosus.    In  foliis  Querciis  ad  Lyckeby 
d.  7  Junii  speciineu  uiiicuin  legi. 

 pyf">^J^ocerus.  In  Salicelis  ad  Värnaby  d.  31 Maj. 

Amalus  Scortilliim.  In  graniine  ad  Alnaiyd  d.  8 —  12, 

ad  Lyckeby  d.  17 — 20  Junii. 

*Tychius  polylineatus:   oblongus,  niger,  opacus,  sli- 
pra  squamnlis  piliformibus  melallico-niticlis  tectus; 
prothoracis   elytrorumque    villa    media,  horuin 
inter«tiliis    alternis    corporeque    subtiis  niveo- 
sqnamosis;  vostri  apice,  antennis,  libiis  tarsisque 
fernifiineis;    fenioribus  subtus  obsolete  denlalis. 

Long.  (rostro  excepto)  3,  lat.  1{  millim. 
Sibinia  polylineata.  Germ.  Ins.  Spec.  I.  294.  433. 
Sibinia  lineolata.  Sturm.  Ins.  Cat.  1826.  p.  195. 
Tychius  polylineatus  Scim.  Gen.  et  Spec.  Gurc.  III.  1. 

403.  3.  VII.  2.  299.  3.  —  Redtenr.  Faun.  Aiistr. 
p.  402. 
In  gramine  ad  Ronneby  d.  28  Junii  semel 

legi.  Prope  Holmiam  ad  Experimentalfältet  etiani 
d.  16  Aug.  in  veni. 

*SiBYNES  Potentillae:  ovatus,  convexus,  niger,  supra 
dilute  brunneo-tomentosus ,  subtus  cinereo-squa- 
mosus;  protborace  breviore,  latiore,  inträ  apicem 

profunde  constricto,  obsolete  albo-trilineato;  ely- 
tris  tenuiter  punclato-slriatis,  interstitiis  planis. 
Long.  (rost  10  excepto)  2|,  lal.  mil  lim. 
Sibinia  Potentillae  Germ.  Ins.  Spec.  I.  292.  430.  —  Dej. 

Cat.  ed.  3.  p.  305. 
CurcuUo  villosus  Marsh.  Ent.  Brit.  260.  66. 
Sibynes  Potentillae  Schh.  Gen.  et  Spec.  Curc.  III.  1.438. 

11.  VII.  2.  321.  16. 

In  planlis ,  praeseflim   in  Sinapi  arvensi,  ad 

Ljungby  d.  4,  5  Junii,  frequenter  leclus,  ad  Bröms 
d.  3  Junii  specimen   unicun).     In  Oelandia  ante 

pUires  annos  individua  nonulla  legi. 
Observ.  Individuis  niinoribus  Sibynis  Viscariae 

si  mil  is,  sed  adbuc  minor,  magis  convexus,  prolho- 
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race  Jjreviori ,  laliori  ut  et  colure  indunienti,  ab 
illo  bene  dislinctus, 

SiBYivES  primitus.  In  gra  ml  ne  ad  Lyckeby  d.  19 
Junii  specinien  unicuai. 

  phaleratus.     In  gramine  ad  Ålhem  d.  23 
Maj.  individuum  unicum. 

Phytobius  quadrinodosus.  In  graniine  ad  Ådiem  d. 

23 — 25  Maj.,  parce. 
Orchfstes  Quercus.  In  foliis  Queicns  ad  Aihem  d. 

24,  Värnaby  d.  28—31  Maj.,  Lyckeby 
d.  16 — 22,  Ronneby  d.  27  Junii,  Espe- 

ind  d.  14 — 20  Julii  et  ad  Mar^^i-etetorp 
d.  21  Aug. ,  sal  frequenter  visus. 

  scufellaris.    In   Ahielis  ad  Värnaby  d.  1 
Junii,  passim. 

*Orchestes  rufus:  oblongus,  sub-convexus,  rufo- 
testaceus,  cinereo-pubescens  et  pilosus;  oculis, 

pectore  abdomineque  nigris,  ano  ferrugineo;  pro- 
thorace  convexo,  punclulato,  scutello  concolore, 

sub-nudo;  elytris  dislincte,  sub-remole  punctato- 
striatis;  femoribus  posticis  valde  incrassatis,  sub- 
tus  serratis.  Long.  (rost ro  exceplo)  2|-,  lat. 
millim. 

Oliv.  Ent,  V.  83.  101.  40.  T.  32.  f.  485.  —  Dej.  Cat. 
ed.  3.  p.  283.  —  Schh.  Gen.  et  Spec.  Curc.  III.  1. 
492.  5.  VII.  2.  372.  5. 

Salius  haeinaticus  Germ.  Mag.  IV.  329.  4. 
Orchestes  mollis  Sturm  Ins.  Cat,  1826.  p.  180. 

Ill  foliis  Coryli  specimen  unicum  ad  Kullen 
d.  18  Aug.  in  veni 

Orchestes  Fagi.  In  foliis  Pagi  ad  Lyckeby  d.  6 — 20, 
ad  Alnaryd  d.  10- — 15  Junii. 

 Jota.     In   Betula  alba  atl  Lyckeby  d.  20, 
ad  Asarum  d.  29  Junii. 

 Salicis.    In  foliis  Quercus  ad  Värnaby  d. 
29-31  Maj. 
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Cryptoriiynchus  Lapathi.  In  foliis  Betulae  ad  Ron- 

neby d.  26  Junii. 

CoELiODES  7'uber.  In  foliis  Quercus  ad  Värnaby  d. 
29>-31  Maj. 

AcALLES  ptinoides.  In  g  ram  i  ne  locis  umbrosis  ad 
Esperöd  d.  19  Julii  individuum  unicum. 

Ceutorhynchus  contractus.  In  plantis  variis  ad  Espe- 
röd d.  15  Julii. 

  Querceti.  In  gramine  ad  Ljungby  d.  5  Julii, 

passim. 
  apicalis.    In  gramine  ad  Dege be rga  d.  10 
Julii  individuum  unicum. 

  Piimilio,  In  gramine  locis  arenosis  ad  De- 

geberga  d.  7—11  copiose,  ad  Esperöd  d. 
13 — 20  Julii,  parce  legi. 

  crucifer.    In  Cynoglosso  officinali  ad  Lyc- 
keby  d.  20,  Alnaryd  d.  10  Junii  et  ad 

Kåseberga  d.  25 — 27  Julii. 
  Lxtura.  In  Carduis  ad  Fågelsång  d.  6  A ug. 

passim. 
  figuratus.  In  floribus  Anthem.  Cotulae  ad 
Lomma  d.  12,  13  Aug. 

  quadridens.  In  plantis  Cruciferis  ad  Bröms 
d.  3  Junii,  ad  Esperöd  d.  17  Julii. 

  Quercicola.  In  foliis  Quercus  ad  Värnaby  d. 
30  Maj.,  Lyckeby  d.  6  et  ad  Ronneby 
d.  26,  27  Junii. 

 pollinarius.  In  plantis  ad  Lomma  d.  13  Aug. 
RiiiNONCUs  hruchoides.  In  gramine  locis  bumidis  ad 

Lyckeby  d.  19—21,  ad  Ronneby  d.  26 
Junii    et   ad  Kullen  d.  19  Aug.  Tärde 
nec  al  te  saltat. 

  subfasciatus.  In  gramine  locis  humidis  ad 
Esperöd  d.  17  Julii. 

CioNUs  hortulanus.    In  Verbasco  nigro  ad  Esperöd 
d.  13—20  Julii. 
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CiONUs  Fraxini.    In  foliis  Fraxini  ad  Esperöd  d. 
13—20  Julii,  ad  Kullen  d.  16  Ang. 

  pulchellus.  In  Scrophularia  nodosa  ad  Vär- 

naby  d.  29 — 31  Maj.  sat  frequenter,  ad 
Ålhem  d.  24  Maj.  et  ad  Ronneby  d.  26 

Junii,  parce  lectus. 
Gymnaetron  Pascuorurn.  In  gramine  locis  humidis 

ad   Ålhem    d.   24  Maj.,  ad  Lyckeby  d. 
16—20  Junii. 

  Beccabungae.    in  gramine  ad  Alnaryd  d. 
11  Junii,   Ljungby  d.  5  et  ad  Esperöd 
d.  13—20  Julii. 

•   labilis.  In  floribus  Calkuiae  ad  Kullen  d. 

17  — 19  Aug.  sat  frequenter  legi. 
  Noctis.  In  gramine  locis  a  rid  is  ad  Ljungby 
d.  4,  ad  Kåseberga  d.  25—27  Julii. 

  Graminis.    In  gramine  ad  Alnaryd  d.  13 
Junii. 

Nanopfiyes  Globulus,  In  gramine  loco  uiiginoso  ad 

Värnaby  d.  31  Maj,,  individuum  uni- 
cum  legi. 

Dryophthorus  Lymexylon.  Sub  cortice  putrido 
Quercus  ad  Ålhem  d.  24  Maj. 

Hylesinus  crenatus.  Sub  cortice  Fagri  ad  Kullen  d. 

19  Aug.  parce  legi. 
Cryphalus  Tiliae.  In  gramine  ad  Ålhem  d.  24,  ad 

Värnaby  d.'29  Maj. BosTRiCHUS   dispar.    Sub  cortice  et  in  gramine  ad 

Värnaby  d.  30 — 31  Maj.  et  ad  Lyckeby 
d.  20  Junii. 

  chalcographus.  Sub  cortice  Pini  ad  Värna- 
by (1.  30  Maj. 

Mycetophagus  4^7naculatus.  Sub  cortice  putrido 
ad  Ålhem  d.  23  Maj. 

  atojnarius.    Sub  cortice  Betulae  ad  Alhejii 

d.  23-25  Maj. 
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Triphyllus   punctatus.    In   fungis   ad  Esperöd  d, 
16 — 20  Ju  Ii  i,  parce. 

BiPHYLLUs  lunatus.    Sub  corlice  Belulae  ad  Ålhem 

d.  23—25  Maj.,  paice. 
MoNOTOMA  picipes.  In  grarpine  ad  Ålhem  d.  25  Maj. 
Lathridius  rugicollis.  Jn  gramine  ad  Ahiarydd.  12 

Juiiii,  rarius. 
BoTHRiDERES  contvactus.  Sub  corlice  Belulae  ad  Ål- 

hem d.  24  Maj. 
Laemophloeus  muticus.  Sub  corlice  Belulae  ad  Ål- 

hem d-  25  Maj. 

Hamaticherus  Cerdo.  In  Iruncis  Fagi  ad  Slenshuf- 
vud  d.  15—18  Juiiii ,  parce. 

Isarthron  fuscum,    Sub  cortice  Pini  ad  Värnaby 
d.  29—31  Maj. 

Leiopus  fennicus.  In  Quercu  ad  Esperöd  d.  16  Junii 
individuum  unicum. 

— = —  nehulosus.  In  Quercu  ad  Degeberga  d.  10, 
Ronneby  d.  26,  27  Junii,  Esperöd  d. 

13— 22^  Julii  et  ad  Kullen  d.  18  Aug. 
pa  rce. 

PoGONOCHERUS  flispidus.    In  Corylelis  ad  Margrele- 
lurp  d.  21  Aug.  semel  legi. 

  pilosus.  In  Quercu  ad  Lyckeby  d.  23  Junii, 
ad  Margretelorp  d.  21  Aug. 

Saperda  Carcharias.    In    Populo  Iremula  ad  Lyc- 
keby  d.  17 — 20  Junii. 

 populnea.    In  Salicetis  ad  Ronneby  d.  27 
Junii  passim. 

Stenostola  nigripes.  In  Betula  alba  ad  Alnaryd  d. 
13  Junii  semel. 

Oberea  linearis.    In  Corylelis  ad  Ronneby  d.  27 
Junii  specimeu  unicum  in  veni. 

Phytoecia  cylindrica.  In  Horibus  Chaerophylli  syl- 
veslris  ad  Värnaby  d,  30  Maj. 
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ToxoTUs  meridianus.  In  floiibus  Spiraeae  Ulmariae 
ad  Ronneby  d.  25  et  ad  Esperöd  cl.  21, 
22  Jtdii. 

Pachyta  interrogationis.  Tn  floiibus  Geranii  sylve- 
stris  ad  Esperöd  d.  17  Julii  individuura 
unicum. 

  sexmaculata.  In  floribus  Umbellataruni  ad 

Alnaryd  d.  10—15  Junii,  parce. 
Strangalia  calcarata.  In  floribus  Spiraeae  Ulmariae 

ad  Esperöd  d.  16 — 20  Julii  passim. 
Stenura  villica.  In  Quercu  ad  Ljungby  mense  Ju  nio 

a   Dom.   Wallengren  specimen  unicum 
lectum. 

  nigra.    In  floribus  Cbaerophylli  et  Oxya- 
cantbae  ad  Lyckeby  d.  19 — 21  Junii, 

passim. 
Grammoptera  praeusta.  In  floribus  Sorbi  aucupa- 

riae  ad  Lyckeby  d.  20—22,  ad  Ron- 
neby d.  26  Junii  parce. 

 ruficornis.  In  floribus  Spiraeae  ad  Esperöd 
d.  14 — 20  Julii,  passim. 

DoNAciA  dentata.  In  Arundinetis  ad  Käflinge  d. 
5  Aug. 

  Lemnae.  In  plantis  locis  paludosis  ad  De- 
geberga  d.  10  Julii. 

— —  affinis.  In  plantis  ad  rivulos  prope  Ljung- 
by d.  4  Julii. 

—         tomentosa.    In  Arundinetis  ad  Kiitlinge  d. 
5  Aug. 

Orsodacna  Cerasi.  In  foliis  Oxyacanthae  ad  Asa- 
rum  d.  29,  30  Junii,  parce. 

*Lema  puncticollis :  modice  elongata,  parallela  ,  sa- 
turate  cyanea,  nitida,  glabra;  anlennis  tarsisque 

nigris;  protliorace  crebre  punctato-rugoso,  pone 
medium  profunde  coarctato,  dorso  longitudina- 

lilei"  bicanaliculato,  niedio  leviter  cariiiato;  ely- 
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Irls  convexiusculis,  basi  nonniliil  elevatis,  me- 

cliocriter  puiiclalo-striatis,  interstitiis  apice  sub- 
elevalis.    Long.  4^ — 5,  lat.  2  millim. 
Crioceris  puncticollis  Curt.  Brit.  Ent.  VII.  323.  —  Steph. 

Man.  Brit.  Col.  284.  2225. 

Lema  rugicoUis  Suffr.  Stett.  Ent.  Zeit.  1841.p.  97,  9. — 
Dej.  Cat.  ed.  3.  p.  387.  —  Lacord.  Phytoph.  I. 
362.  61. 

Lema  puncticollis.  Redtenb.  Faun.  Austr.  p.  517. 
Lema  cyanella.  9  Gyllenh.  Ins.  Suec.  III.  p.  639.  6.  — 

Zett.  Ins.  Lapp.  215.  2.  —  Sahlb.  Ins.  II.  266. 

Var,  o.  supra  nigra,  sub-opaca. 
In  gramine  ad  litora  maris  prope  Lomma  d, 

12,  13  Aug,  sat.  fiequenter  lecta.    In  Smolandia, 
Ostrogothia  et  Kinnekulle  etiam  occurrit. 

*Lema  Erichsoni:  elongatula,  caerulea  vel  caeruleo- 
virescens;  antennis  tarsisque  nigris;  oculis  sub- 
integris;  prothorace  latitudine  antica  baud  lon- 
giore,   subgloboso,    postice  anguste  constricto, 
dorso   lateribusque  anticis  crebrius  punctulatis; 

elytris  convexiusculis,  minus  profunde  punctato- 
strialis,  interstitiis  obsoletissime  remoteque  pun- 

ctulatis, apice  sub-elevatis.    Long.  4i,  lat.  If 
raillim. 

Lema  Erichsoni  Suffr.  Stett.  Ent.  Zeit.  1841.  104. 13. — 
Lacord.  Phytoph.  I.  366.  63. 

Var.  a.  nigra ,  magis  minusve  opaca. 

In  gramine  ad  Esperöd  d.  14— 20  Julii  parce. 
In  Oelandia  et  prope  Holmiam  etiam  inventa. 
Lema  cyanella.  In  gramine  ad  Fågelsång  d.  6  Aug. 

*^^Adimonia  fontinalis:  o  vata,   convexa,   nigra,  gla- 
bra;  prothorace  elytrisque  sordide  testaceis,  illo 

brevi,   profunde  punctato,   tri-impresso,  antice 
leviter   emarginalo,   postice  truncato,  iateribus 

sub-sinuato,  bis  profunde,  sat  crebre  punctatis, 

singulo  eljtro  apice  rotundato.  Long.  6l — 7,  lat. 
3^ — 4  millim. 
Adimonia  fontinalis  Dom.  LiInemann  in  litteris. 
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llabitat  in  plaiitis  locis  humiclis.  In  Scania 

ad  Kullen  specimen  unicum  d.  18  Aug.  legi.  In 

insula  Wernidön  ad  Tollarö  d.  4 — 7  Aug"  1850 indi  vid  u a  plura  in  veni. 
Individuis  minoribus  A.  Tanaceti  magnitudine 

aequalis,  magis  convexa,  a  Ii  ter  colorala,  capite 

prothoraceque  minus  profunde  punctatis,  hoc  bre- 
viore,  evidenter  Iri-impresso,  eljtris  apice  singu- 
latira  rolundatis.  Caput  rotundatum  ,  nigrum ,  sub- 
nitidum,  in  vertice  profundius,  crebrius,  in  IVonte 

parce,  subtilius  punctatum,  hac  sat  profunde  im- 
pressa,  in  ter  oculos  Irans  versi  ra  tenuiter  canalicu- 
iata;  oculis  lateralibus,  rotundatis,  modice  convexis, 

nigris.  Antennae  longitudine  dimidii  corporis,  mi- 
nus crassae,  nigrae,  parce  pubescentes.  Prothorax 

brevissimus,  longitudine  plus  duplo  latior,  antice 
leviter  emarginatus,  angulis  nonnihil  prominulis, 

sub-acuminatis,  lateribus  parum  ampliatis,  pone 
medium  leviter  sinuatis,  margine  laterali  elevato, 

antice  praesertim  reflexo;  basi  sub-truncatus,  an- 

gulis obtusis;  supra  modice  convexus,  sordide  te- 
staceus,  sub-nitidus,  glaber,  punctis  sat  magnis, 
saepe  confluentibus,  minus  crebre  obsitus,  medio 
foveolis  tribus,  transversim  locatis,  media  oblon- 

ga,  lateralibus  rotundis,  saepe  fundo  leviter  in- 
luscatis,  insculptus.  Scutellum  fusco-testaceum, 
sub-nitidum,  subtilissime,  crebre  punctulatum, 
apice  rotunda  tum.  Elytra  prothorace  latiora  et 
quadruplo  longiora,  a  basi  ultra  medium  sensim 

ampliata,  dein  citius  rotundato-angustata ,  apice 
ipso  singulatim  rotundata:  supra  convexa,  sordide 

testacea,  sub-nitida,  glabra,  punctis  majusculis, 
vagis,  sat  profundis,  ad  latera  saepe  confluenti- 

bus crebre  adspersa;  margine  laterali  angusto,  an- 
tice praesertim  deflexo,  lineis  elevatis  vix  con- 

spicuis;  humeris  rotundatis,  parum  elevatis.  Gor- 
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ptis  siiblus  iiigrum,  sub-nil  idum ,  sublilius,  parcius 
punctulatum ,  lenuiter  albido-pubescens.  Pedes  lon- 
giusculi,  validi,  nigri ,  obsolete  punctulati,  parce 

pubescen  tes. 

Gatxeruca  Viburni,    In    foliis   Viburni   Opuli  ad 

Kullen  d.  15  — 19  Aug.  passim. 
Phyllobrotica  quadrimaculata.  In  piantis  variis  li- 

toris  marini  ad  Esperöd  d.  14 — 16  Julii. 
Graptodera   Mercurialis.    In  Mercurialide  perenni 

ad  Esperöd  d.  14 — 23  Julii  copiose  lecta. 
Crepidodera   rufipes.    In  foliis  Coryli  ad  Esperöd 

d.  16  Julii. 

Teinodactyla  'praticola.    In  gramine  ad  Margrete- 
lorp  d.  22  Aug. 

  tahida.    In  gramine  ad  Degeberga  d.  10, 
11  Julii,  ad  Fågelsång  d.  6  Aug. 

PsYLLiODEs  elongata.   In  piantis  prope  litora  maris 
ad  Lomma  d.  13  Aug. 

■•••PsYLLiODES  marcida:  obovata,  con  vexa,  supra  flavo- 
testacea,  nitida,  subtus  ferruginea,  aeneo-micans; 

capite  protboraceque  saturatioribus,  parum  aeneo- 
micantibus,  confertim  vage  punctulatis;  eljtris 

mediocriter  j^unctato-striatis,  interstitiis  leviter 
convexis,  subtilissime  punctulatis;  femoribus  po- 
sticis  crassis,  apicem  versus  aeneo-raicanlibus. 
Long.  3l,  lat.  2  millim. 

Haltica  marcida.  Illig.  Mag.  VI.  175.  159. 

In  Eljrao  arenario  prope  litora  maris  ad  Kå- 
seberga  et  Sandhammar  d.  25 — 27  Julii,  passim. 

*PsYLLiODES  nigripes:  oblongo-ovata,  con  vexa,  viridi- 
caerulea ,  nitida;  antennarum  articulis  2—4  te- 

staceis;  capite  obsolete  punctulato,  fronte  leviter 
loveolata;  prothorace  aeneo,  sat  profunde,  minus 

crebre  punctato;  elytris  minus  regulariter  pun- 
ctato-striatis,   interstitiis  remote,  vage  punctu- 
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la  tis;  tarsis  nigro-piceis.  Long.  2{ — 2l,  lal.  1| 
millim. 

In  gramiue  ad  ripas  fluviorura  prope  Värna- 
näs d.  29 — 31  LMaj.  sat  copiose  in  veni. 
Primo  intuitu  Ps.  cucullatae  Iltjg.  (Spergulae 

Ghl.)  simillima,  utrinque  minus  attenuata,  anten- 
narum articulo  primo  fere  toto  nigro,  prothorace 

latiore,  antice  parum  compresso,  eljtris  minus 

profunde  punctato-striatis  et  pedibus  totis  nigro- 
caerulescentibus  ab  illa  facile  distincta.  Caput 
retractum,  obtusum,  viridi-aeneum ,  nitidum, 
subtiliter  punctulatum,  inter  antennas  foveola 

parva,  obsoleta;  ore  palpisque  nigro-piceis; 
oculis  modice  prominulis,  nigris.  Antennae  vix 
longitudine  dimidii  corporis,  minus  tenues,  nigrae, 

articulo  primo  apice,  2 — 4  totis  flavo-testaceis. 
Prothorax  brevis  transversus,  latitudine  fere  duplo 

brevior,  antice  sub-rotundatus,  pone  apicem  basin 
versus  sensim  ampliatus,  tenuiter  marginatus,  basi 
utrinque  leviter  sinuatus,  supra  valde  convexus, 

viridi-aeneus,  nitidus,  sat  profunde,  minus  crebre 

punctatus.  Scutelium  triangulare,  viridi-coerule- 
um,  laeve.  Eljtra  prothoracis  basi  parum  latiora 

et  illo  triplo  longiora,  pone  basin  nonnihil  ampU- 
ata,  apice  conjunctim  rotundata,  supra  convexa, 

viridi-caerulea ,  nilida,  glabra,  minus  regulariter, 

parum  profunde  punctato-striata,  interstitiis  vage, 
remole  punctulatis.  Corpus  subtus  nigro-caerule- 
scens,  parum  nitidum,  subtiiiter,  crebre  punctula- 

tum. Pedes  nigro-caerulei ,  nitidi,  tibiis  posticis 

apice  dente  tenui,  arcuato  armatis;  tarsis  nigro- 
piceis,  subtus  fulvo-spongiosis. 
Plectroscelis  Sahlhergi.  In  gram  i  ne  ad  Lyckeby 

d.  6  Junii. 

BalA-nomorpha  semi-aenea.    In  gramine  ad  Kullen 
d.  17  Aug. 
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Argopus  testaceus.  In  Carduis  ad  Kullen  d.  19  Aug. 

*Cassida  denticollis:  ovala,  convexa,  supra  viridis, 
subtus  nigra;  antennis,  apice  excepto,  pedibus- 

que  flavo-lestaceis;  piothorace  sub-remote  pun- 
ctulato,  basi  utrinque  dente  parvo  instructo, 
angulis  posticis  obtuse  rotundalis;  elylris  minus 

regulariter  punclato-sLriatis,  basi  suturaque  san- 
guineis.  Long.  6,  lat.  4  millin). 
Cassida  denticollis  Suffr.  Stett.  Ent.  Zeit.  1844.  186.  11. 

In   plantis  ad  Sjöbo   d.  29 — 31  Julii  et  ad 
Fågelsång  d.  6  Aug.,  paice. 
Chrysomet.a  sanguinolenta.  Sub  lapidibus  ad  Kåse- 

beiga  d.  27—29  Julii. 
 fucata.    In    Hj^peiico  locis  aridis  ad  De- 
geberga  d.  8  —  11  Julii  fieqnenter,  ad 
Espeiöd  d.  13  —  20  Julii,  parce. 

  marginata.  Sub  lapidibus  ad  Sjöbo  d.  29—31 
Julii,  passim. 

Plagiodera  Armoraciae.  In  Salicetis  ad  Alnarjd  d. 

10 — 16  Junii,  parce. 

H FLÖDES  violacea.  In  Veronica  Beccabunga  ad  Espe- 
röd  d.  16 — 90  Julii  parce,  ad  Sandham- 

mar d.  25 — 27  Julii  sat  copiose  visa. 
Cryptocephalus  cordiger.   In  Betuletis  ad  Alnarjd 

d.  12  Junii.  * 
 variegatus.  In  foliis  Corjli  ad  Alnaryd  d. 
13,  Ronneby  d.  26  Junii. 

— —    sexpunctatus.  In  Betula  alba  ad  Ronnebj^ 
d.  26  Junii. 

  flavipes.  In  gramine  ad  Alnaryd  d.  13—15 
Junii,  ad  Esperöd  d.  20  Julii. 

"■■•'Cryptocephalus  verticalis:  niger,  nilidus;  anten- 
nis basi,  capite,  vertice  nigrcj  excepto,  pedibus- 

que  flavo-testaceis,  femorifjus  medio  tibiisque 
posticis  apice  leviter  infuscalis;  prothorace  flavo- 
lestaceo,  subtilissime  pnnctulalo,  pläga  nragna 
K  V.  Akad.  Handl  1851.  7 
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apicali  margineqne  postico  ulrinqiie  latins  iiioro- 
fuscis;  elyhis  iiiediucriter  puiiclato- sti  iatis , 
puiictis  apiceni  versiis  subtilioribus,  margine 

latei'ali  ultra  niedimi)  apiceque  fla vo- testnceis. 
Long.         lat.  1|  nnlliin. 

In  foliis  Betulae  albae  ad  Margreletorp  d. 
22  Äug.  individuum  unicum  legi. 

Parvus.  Crijpt.  minuto  ma^niludine  aequalis. 

Caput  fla  vo-!estaceum ,  nitidum,  subtiliter  pun- 
ctidatum,  supra  antennas  longitudinaliter ,  ieviter 

canaliculatutn ;  vertice  transversim  nigro-fusco, 
luscedine  antice  in  medio  nonnihil  rolundato-am- 

pliata;  oculis  oblongis,  parum  proniinulis,  brun- 
neis,  intus  medio  Ieviter  emarginatis.  Anten- 
nae  corpore  nonnihil  bievioies,  sub  tenues,  ni- 

gro-{"uscae,  articulis  tribus  primis  lotis  quartoque 
basi  fla vo-testaceis.  Prolhoritx  lunqitudine  dirnidio 

lalior,  anlice  snh-truncaLus ,  angulis  non  prorni- 
Dulis,  lateribus  obliquis,  tenuiter  niarginatis,  i)asin 

versus  sensini  anipliatis;  postice  ieviter.  bi-siniia- 
tiis,  supra  cunvexus,  snbtilissime  punctulalus,  flavo- 
tesLaceus,  nitidus,  glaber,  apice  piaga  magna,  intus 

rotundata,  basi  fascia  transversa,  utrinque  nonni- 
hil abbreviata,  antrorsum  angulalim  dilatata,  nigro- 

fuscis.  Scutelluni  trianguiare,  nigruni,  nilidum, 

laeve.  Elvtra  oblongo-quadrata,  quam  lata  dirnidio 
feie  longiora,  humeris  i otundatis,  nonnihil  elevatis; 

lateribus  recta,  supra  convexa,  nigra,  nitida,  gla- 
bra,  reiiulariter,  niediocriter  punclato-striata,  pun- 
ctis  apiceni  versus  subtiliorihus,  niaigine  laterali 

ad  medium  apiceque  tenuiter  fjavo-testaoeis,  singulo 
apice  Ieviter  rolundato.  Corpus  sublus  nigrum,  sub- 
nilidum,  subliliter,  conferlim  punctulatuni.  Pedes 

liavo-testacei ,  (emoribus  oninibus  supra  in  medio, 
tibiisque  posticis  \ersus  apic^m  Jeviter  infuscalis; 
Uirsis  dilule  fuscis. 
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Triplax  russica.  In  Boletis  ad  Ronneby  d.  27  Junii 

parce. Tritoma  bipustulata.  In  Buletis  quercinis  ad  Alnaryd 
d.  10  et  ad  Lyckeby  d.  20  Junii,  passim. 

'•'Phalacrus  grossus:  breviter  ovatus,  convexus,  ni- 
ger,  nitidissimus;   antennarum   clava  elongata, 

obtusa;   elytris  subtilissime  punclato-substriatis, 
interstitiis    omniuui    subtilissime,  sub-serialim 

punctulatis.  Lont;.  2| ,  lat.  2l  millim. 
Phalacrus  grossus  Erichs.  Deutschl.  Ins.  III.  111.2. — 

Redtenb.  Faun.  Austr.  p.  160. 

Locis   arenosis   in  ter  Elymum  ad  Sandham- 
mar (I.  26,  27  Julii,  passim. 

Observ.  Phalacro  corrusco  simillimus,  dimidio 

tamen  major,  clava  antennarum  elongala,  apice 
obtusa,  ab  illo  mox  distinctus. 

Olibrus   geminus   (testaceus   Ghl.)    In  gramine  ad 

Värnaby  d.  ."^0  Maj.  rarius. 
  pygmaeus.  In  gramine  locis  a  rid  is  ad  Ljung- 

by d.  5,  6  et   ad    Degeberga  d.  8 — 11 
Julii,  passim. 

^'Gryphin US  obscurus,  ovatus,  parum  convexus,  nigro- 
piceus,    sub-nitidus,    subtilissime  punctulatus, 
dense   cinereo-pubescens;   prothorace  latitudine 
dimidio  brevioie,  antice  latins  lateribusque  an- 
gustius   testaceo-marginato;  elytris  apice  ferru- 
gineis,  singulo  rotundato.  Long.  1,  lat.  |  millim. 
Cossyphus  obscurus  Dej.  Cat.  ed.  3.  p.  455.  —  Sahlb. 

Ins.  Fenn.  I.  474.  2. 
Cossyphus  piceus  Comolli  di  Coleopt.  nov.  p.  50.  107. 
Gryphinus  piceus  Redtenb.  Faun.  Austr.  p.  573. 

Sub   cortice  Betulae  ad  Värnaby  d.  30  Maj. 
individuum  unicurn  legi. 

CocciNELLA   oblongo-guttata.    In    Pino  sylveslri  ad 
Wassmolösa  d.  28  Maj. 

  H-punctata.    In   gramine   ad   Espeiöd  d, 
16  Julii. 
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CocciNELLA   variabilis.    In  Quercu  ad  Värnaby  d. 

29—31  Maj.,  Bröms  d.  3,  Alnaryd  d. 
10—12,  Lyckeby  d.  19  Junii  et  ad 
Esperöd  d.  17  Julii. 

  humeralis.   In  Quercu  ad  Värnaby  d.  29 
Maj.,  Brörns  d.  3,  Alnaryd  d.  11  Junii. 

Cnn^ocoRUs  bipustulatus.  In  truncis  Populi  ad  Al- 
naryd d.  15  Junii. 

Cynegetis  impunctata.  In  graniine  ad  Wassmolösa 
d.  23  Maj. 

  globosa.    In   gramiiie  ad    Alnaryd  d.  10 
Junii,  ad  Esperöd  d.  13- — 20  Julii,  Lom- 

ma d.  12,  13  et  ad  Margretetorp  d.  22 

ScYMNUs  (rontalis.  In  gramine  ad  Lyckeby  d.  20 
Junii. 

Endomychus  coccineus.  Sub  cortice  putrido  Betu- 

lae  et  Fagi  ad  Ålbem  d.  24-  Maj.,  ad 
Alnaryd  d.  14  Junii  et  ad  Sjöbo  d. 
30  Julii. 

Lycope&dina  cruciata.  Sub  coitice  putrido  Betulae 
ad  Ålbem  d.  25  Maj.,  ad  Alnaryd  d. 
13  Junii. 

 succincta.    In    fungis  et  ligno  putrescente 
ad  Ljungby  Dom.  Wallengren. 

Tyrus  mucronatus,    Sub  cortice  Pini  ad  Värnaby 
d.  29  Maj. 

Batrisus  venustus.  Sub  cortice  Quercus  putrido  ad 
Ålbem  d.  25  Maj.  et  ad  Lyckeby  d.  19 
Junii. 

Trighonyx  sulcicollis.  Sub  cortice  putrido  ad  Ålbem 
d.  24  Maj. 

Bryaxis  sanguinea.    In  gramine  locis  bumidis  ad 

Värnaby  d.  28—31  Maj. 
 fossulata.  In  gramine  locis  bumidis  ad  Vär- 

naby d  28—31  Maj. 
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Bryaxis  Juncarum     In  tjraiiiine  locis  humidis  ad 

Lyckeby  cl.  20  J  uni  i. 
Bythinus   bulbifer.    Sub   muscis   locis  huinidis  ad 

Alnaryd  d.  10—12,  ad  Lyckeby  d.  21 
Junii  et  ad  Esperöd  d.  l4 — 20  Julii. 

Tychus  niger.    In  graniine  locis  humidis  ad  Vär- 

naby  ti  29—31  Maj.,  Alnaryd  d.  10—14 
Junii  et  ad  Lj^ckeby  d.  19  Junii. 

EuPLECTES  signatus.  Sub  cortice  putiido  ad  Yärna- 

by  d.  29—31  Maj.,  parce. 
  bicolor.    Sub  cortice  putrido  ad  Värnaby 
d.  30  Maj.,  individuum  unicum. 

ORTHOPTERA. 

Meconema  thalassma.  In  Coryletis  et  Quercetis  ad 

Esperöd  d.  14—20  Julii,  ad  Kullen  d. 
16 — 20  Aug.  larvae  et  pupae  sat  frequen- 
ter  visae. 

XiPHiDiuM  dorsale.  In  Arundinelis  liloris  marini 

Sandbammarn  d.  26  Julii  et  ad  Lom- 

ma d.  12,  13  A  ng.  lar  vas  et  pupas  ra- 
rius  observavi.  In  Phra^mite  iitoris  ma- 

rini ad  Wittvik  paroeciae  Tryserum  in 
provincia  Calmariensi  copiose  occurril  sec. 
Dom.  P.  F.  Wahlrerg 

Barbitjstes  glabricauda.  In  arbusculis,  praeserlim 
Coryli  et  in  campis  Trifolio  repletis  ad 

Kullen  d.  16  —  19  Aug.  frequenter  visa. 
Ad  Margretelorp  d.  21  Aug.  parcius  in  veni. 

Decticus  apteriis.  In  graniine  ad  KuDabergd.  16  — 
20  Aug,  sat  frequenter  observavi. 

GoMPHOCERUs  rufipes,  Locis  elevalis,  aridis  ad  Mar- 
gretetorp  <1.  21,  22  Ang.  passim. 

  elegans.    In    plantis    variis   Iitoris  marini 
ad  Lomma  d.  12,  13  Aug.  frequenter 
lectus. 
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Tetrix  subulata.  varr.  pallescens,  humeralis  et  mar- 

ginata:  locis  humidis  ad  Alnaryd  d.  12  — 

15,  Lyckeby  d.  16  —  21  Junii  et  ad  Ljung- 
by d.  4  Julii. 

  hipunctata.  Varr.  binotata,  cristata  el  ephip- 
pium:  lucis  aridis  ad  Alnaryd  d.  13 — 15, 

Lyckeby  d.  16 — 21,  Ronneby  d.  27  Junii 
et  ad  Sjöbo  d.  30  Julii. 

HEMIPTERA. 

Tetyra  maura.  In  Salicetis  locis  humidis  ad  Espe- 
röd  cl.  20  Junii. 

Trigonosto.ma  nigro-lineata.  Ad  Ålhem  a  Dom.  Fri- 
GELio  capta   et   mihi  benevole  commu- 
nicata. 

*Phimodera  galgulina:  breviter  o  vata,  modice 
convexa,  cinerea ,  cinereo-sericea ,  supra  parce 

fusco-variegata ;  capite  magno,  sub-quadra- 
to,  medio  longitudinaliter  elevato;  antennis 

albido-annulatis;  prothorace  medio  träns versim 
profunde  impresso,  ante  apicem  bituberculato , 
angulis  anticis  rectis,  posticis  emarginatis,  ante 

emarginaturam  dejilatis;  abdomine  margine  utro- 
que  tuberculis  parvis,  serialibus,  albidis;  pedibus 

fla vo-testaceis,  lemoribus  crebre  fusco-variegatis, 

tibiis  basi  apiceque  fusco-annulatis.  Long.  5l, 
lat.  3|  millim. 

Podops  galgulinus  Hahx.  Wanz.  Ins.  IV.  29.  T.  11. 
f.  379. 

Phimodera  galgulina   Germ.  Zeitschr.  fiir  Ent.  I.  I. 
p.  61.  1. 
In  gramine  locis  aienosis  ad  Sandhamn)ar  d. 

27  Julii  specimen  unicum  declaralum  inveni.  Lar- 
vas  et  pupas  eodem  loco  sat  frequenter  vidi. 
Odontoscet>is  fuliginosa.     In   campis   aridis  prope 

Esperöd  d.  21  Julii  specimen  unicum  legi. 
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Asopus  caeruleus.  In  GoryleLis  ad  Lyckeby  cl.  20 
Juiiii. 

  punctatus.    in    Salicetis   locis  humidis  ad 

Aliiaryd  d.  10—16  Junii  el  ad  Kullen 
d.  18  Aug. 

  luridus.    Ill   gramine   ad  Vaiiiaby  d.  31 
Maj.  individuum  unicum. 

Cydnus  biguttafus.    In  gramine  ad  Alnaryd  d.  13 
Junii. 

  tristis.  Sub  lapidibus  ad  Bröms  d  3  Junii. 
  Nigrita.    In  campis  arenosis   ad  Esperöd 
d.  19  et  ad  Sjöbo  d.  30  Jubi. 

CiMEX  rufipes.  In  Quercetis  ad  Esperöd  d.  14 — 23 
Jubi,  passim. 

—         nigricornis.    In   gramine   ad   Värnaby  d. 
29  Maj. 

  vernalis.  In  Epilobio  angustifolio  ad  Kul- 
leii  d.  19  Auor. 

Alydus  calcaratus.  In  gran)ine  locis  aridis  ad  Ljung- 
by d.  5,  6  Julii. 

Berytxjs   tipularius.    In   gramine   ad  Värnaby  d. 
30  Maj. 

PsEUDOPHLOEUs  uubHus.    lu  gramine  ad  Asaruni  d. 
29  Junii  individuum  unicum. 

CoRizus  pratensis.  In  gramine  ad  Kullen  d.  16  Aug. 

^Rhopalus  Schillingi:  valde  elongatus,  d il  ute  fiavo- 
testaceus,  parum  nitidus;  antennarum  arliculo 
primo  crassiore,  protborace  nonnibil  longiore; 

capite  oblongo,  aniice  bi-canaliculato,  apice  acu- 
minato;  protboiace  conferlim  minus  profunde 

punctato,  medio  longiludinaliter  carinato;  scu- 
lello  oblongo-lriangulare;  bemelytris  abilomine 
muUo  brevioribus,  bocsupra  ulrinque  linea  fusca 
ultra  medium  extensa;  tibiis  posticis  apice  leviler 

infuscalis.  Long.  lU— 14,  lal.  U  — 1|  millim. 
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Rhopalus  Schillingii  Schill.  Beitr.  zur  Ent.  I.  55.  7.  — 
Herr.  Schäff.  Nomencl.  Ent.  I.  p.  75. 

Myrmus  Schillingii.  Burm.  Handb.  der  Entom.  II.  1.  1 12.  2, 

In  ofiainine  locis  arenosis  ail  Deo[eber"a  cl. 

8 — 11  et  ad  Sandhammar  d.  25—^27  Juiii  larvas 
et  pupas  sal  frequenter  observavi.  ånLe  plures 
annos  in  locis  aiidis  Scaniae  a.  Dom.  C.  J.  Sun- 

devall detectus. 

Pachymerus  Lynceus.  Sub  lapidibus  el  in  gramine 

locis  aridis  ad  Degeberga  d.  8  el  ad  Espe- 
röd  d.  14  JuHl 

  nubilus.  In  gramine  locis  aridis  ad  Espe- 
röd  d.  14 — 21  et  ad  Sjöbo  d.  31  Julii, 

passim. 
— —  Chiragra.  Sub  lapidibus  et  in  gramine  locis 

aridis  ad  Broms  d.  3  el  ad  Ljckeby  d. 
19  Junii. 

^Pachymerus  bisignatus:  oblongo-ovatus,  supra  pla- 
nus,  niger,  parum  nilidus;  antennis  medio  pe- 
dibusque  Ila  vis;  capile  prothoraceque  confertim 

punctatis,  illo  lalo,  boc  latitudine  baseos  brevi- 
ore,  lateribus  obiiquo;  hemelytris  fla vo-testaceis, 
introrsum  oblique  punctato-striatis,  singulo  ante 
niembranam  non  procul  a  sulura  macula  me- 
diocri  nigro-fusca,  membrana  albida.  Long. 
3l — 4,  lat.  U — 2  millim. 

Mas:  angustior,  anlennaium  arliculo  primo 
basi  tanlum  infuscato,  pedibus  tolis  flavis. 

Femina:  nonnihil  major  et  latior,  anlennarum 

arliculo  primo,  apice  excepto,  nigro,  pedibus 
flavis,  femoribus  anticis  a  basi  ultra  medium 

piceis. 
Var.  a.  membrana  bemelylrorum  deficiente. 

In  gramine   loco   paludoso   ad  Ljungby  spe- 
cimen  unicum,  in  litore  niaris  ad  Esperöd  indi- 

vid ua  4  leg  i. 
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Pachym.  agresti  magni tudiiie  aequalis.  Caput 
lalitudine  hrevius,  subtiiaiigulare,  modice  con- 
vexuQi,  nigrum,  parum  nitidum,  crebre  j,)uiictatum, 
tenuiler  et  breviter  cinereo-sericeum ;  oculis  rotun- 

dalis,  prorniiiulis,  nigtis,  nitidis.  Antennae  capite 

cuin  prothorace  nonnihil  longiores,  sub-tenues,  ar- 
liculo  primo  crassiore,  sub-obconico,  in  maie  basi 
tantum  infuscalo,  in  femina,  apice  escepto,  nigrOj 

secundo  et  tertio  elongatis,  flavo-teslaceis,  hoc  aii- 

tecedente  nonnihil  breviore,  quarlo  fusiformi,  ni- 
gro.  Piothorax  latituciine  postica  brevior,  antice 

capite  angustior,  truncatus,  angulis  sub-iectis;  ]a- 
teribus  obliquis,  tenuiter  marginatis,  basin  versus 

sensim  ampliatis;  postice  leviter  rotundato-emar- 
ginalus,  angulis  obtusis,  nonnihil  elevatis;  supra 
modice  convexus,  niger,  parum  nitidus,  confertim, 

mediocriter  punctatus,  tenuiter  cinereo-sericeus. 
Scutellum  sat  magnum,  triangulare,  nigrum,  parum 

nilidum,  confertim  puncLulatum.  Hemeljtra  flavo- 
teslacea,  parum  nitida,  introrsum  oblique,  evidenter 

punctato-striata,  extrorsum  subtilius,  minus  regula- 
riter  punctata,  punctis  infuscatis,  singulo  hemelytro 

ante  membranam  non  procul  a  sutura  macula  medi- 

ocri ,  sub-triangulari,  nigro-fusca.  Gorpus  nigrum, 
opacum,  subtilissime  punctulatum,  densius  cinereo- 
sericeum.  Pedes  flavo-testacei,  unguiculis  fuscis; 
femoribns  anticis  in  femina  a  basi  ultra  medi- 

um piceis. 

'•'Plocioivierus  brachypterus:  elongatus,  niger,  supra 
obscure  aeneo-micans;  capite  oblongo,  coiivexo, 
subtiliter  punctulato,  antice  attenuato;  protho- 

race oblongo-quadrato,  ante  basin  transversim 
leviter  impresso,  evidentius  punctulato;  scutello 

magno,  opaco,  punctulato,  medio  leviter  carina- 
lo/,  hemelytris  abclomine  dimidio  brevioribus, 

dilute  rufo-ferrugineis,  membrana  parva,  albida ; 
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femoribus  anlicis  valde  incrassalis,  rnuticis,  Iro- 

cliaiiteribus  omnibus  rufo-testaceis.  Long.  5^ 
Jat.  n  millim. 

Sub  muscis  locis  a  rid  is  ad  Lyckeby  d.  18 
Junii  specimen  unicum  legi.  Prope  Hohniam  ante 

plures  annos  individua  2  inveni.  Ad  Gusiim  pa- 
roeciae  Ringa  rum  Ostrogotbiae  secundum  Dom.  P. 
F.  Wahlberg. 

Species  distinctissima.  Reliquis  hujus  tribus 

angustior.  Caput  obloiigum,  convexum,  siib-niti- 
dum,  subtiliter,  crebre  puncLulalum,  nigro-aeiieum 
ante  oculos  triangiilariter  prodiictum,  sub-attenua- 
tum,  vertice  sub-laevi;  oculis  rotundatis,  convexis, 
nigris,  nitidis.  Antennae  minus  tenues,  dimidio 

corpore  longiores,  nigrae,  arliculo  primo  brevi, 

sub-obconico,  reliquis  nonnibil  crassiore,  aiticulis 

tribus  sequentibus  elongatis,  longitudine  sub-aequa- 
libus.  Protborax  oblongo-quadralus ,  anlice  capite 
cum  oculis  vix  angustior,  truncatus,  angulis  rotun- 

da I  is;  lateribus  rectis,  tenuiter  marginatis;  postice 

late  rotundato-emarginatus,  angulis  retrorsuni  non- 

nibil productis,  sub-elevalis;  supra  pauUo  con- 
vexus,  nigro-aeneus ,  sub-nitidus,  subtiliter,  sal 
crebre  punctulatus,  longe  pone  medium  ante  basin 
transversim,  leviter  impressus,  ibique  evidentius 

punclatus.  Scutellum  niagnum,  triangulare,  ni- 
grum, opacum,  subtiliter,  crebre  jnmctidatum, 

medio  linea  tenui,  longitudinali,  vix  elevata  in- 
structum.  Hemeljtra  abdomine  tiimidio  breviora, 

dilute  rufo-ferruginea,  opaca,  introrsum  oblique, 
regulariter,  extroisum  minus  rcgulariler  punclato- 
striata,  membrana  brevissima,  albida,  obsolele  nci- 

vosa.  Corpus  nigrum,  sub-nilidum,  parum  aenco- 
micans,  subtilissime  puuctulatufii ,  dense  citiereo- 
sericcum;  abdomine  supra  piano,  glabro,  segmentis 

basalibus  apico  rotundato-[)rod notis,  iiiargine  valde 
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elevalo.  Pedes  nigii,  sub-iiitidi,  lenuiter  pube- 
scentes;  femoribus  anticis  valde  incrassatis,  niuli- 

cis;  coxis  apice  trochanteribusque  totis  rufo-lestaceis. 

Geocoris  grylloides.  Iii  i^rainine  locis  aridis  ad  Sjö- 
bo d.  30  Jtdii,  ad  Lackaliinga  d.  5  Aug. 

PriYTOcoRis  seladonicus.  In  giamine  locis  aridis  ad 

Degeberga  d.  7 — 11,  Bi  ösarp  d.  12  et  ad 
Sjöbo  d.  31  Julii. 

 slriatellus.    In  foliis  Qaercus  ad  Ljungby 
d.  4  Julii. 

  Dalmanni.  In  gramine  locis  aridis  ad  Ljung- 
by d.  4  Julii,  passim. 

 låter alis     In  IVulicibus  ad  Ljungby  d.  4 
Julii. 

  Ulmi.    In   Coryletis  ad  Sjöbo  d.  29,  30 
Julii,  ad  Kullen  d.  15 — 19  Aug.,  passim. 

'•''Phytocoris  varipes:  oblongo-ovatus,  modice  con- 
vexus,   dilute  testaceus,   dense  cinereo-sericeus, 

antennis  longis,  tenuibus,  articulo  primo  crassiote, 
prothorace   nonnihil    longiore;   capite  convexo, 

apice  minus   altenuato;   hemelytris  fusco-varie- 
galis,  ante  raembranam  macula  alba,  dilute  sangui- 

neo-terminata ;    pedibus,   praesertim  femoribus 
posticis,  fusco-variegatis,  tibiis  anticis  distincte 

iusco-triannulatis.  c/"?.  Long.  6 — 7,  lat.  2^  raillim. 
In  Calluna    vulgari  aliisque  planlis  locis  ari- 
dis  montis    Kullaberg  d.   15 — 19  Aug.,   sat  fre- 

quenter  legi.    Tärde  et  parum  alte  sallat. 

Phytoc.  Ulmi  slatura  simillinius,  saepe  non- 
nihil minor,  colore  diluliore,  pubescentia  densiore, 

capite  magis  convexo,  antrorsum  minus  attenuato, 
antennarum  articulo  primo  nonnihil  breviore  et 
crassiore  ut  et  habital  ione  a  b  illo  ta  men  bene  di- 

stinclus.  Caput  mediocre,  sub-triangulare,  dilute 
teslaceum,   supra    valde   convexum,   lineis  tribus 
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loiigitudinalihus  e  pube  albidiori  ornalnm;  apice 

nonnibil  deflexum,  quam  iii  Phyt.  Ulmi  minus  at- 
tenuatum;  oculis  ovatis,  convexis,  nigris.  Anten- 

nae  corpore  longiores,  tenues,  dilute  testaceae,  ar- 
ticulo  primo  piothorace  nonnibil  longiore,  quam 

in  Phyt.  Ulmi  crassiore,  parce  setuloso,  crebre  fer- 
rugineo-variegato,  2:do  et  3:lio  iongis,  illo  basi 
albido,  boc  antecedente  nonnibil  longiore,  4:to  ad- 
buc  gracibore,  praecedenle  fere  dimidio  breviore. 
Protborax  latiludine  postica  brevior,  anlice  capite 

cum  ocubs  angustior,  truncatas,  inLra  apicem  trans- 
versim  leviter  impressus,  laleribus  obliquis,  basin 

versus  ampbalis;  postice  sub-truncatus,  supra  con- 
vexus,  dilute  testaceus,  dense  fusco-pubescens,  an- 
tice  bneis  tribus,  brevibus  margineque  postico  an- 

guste,  albido-pubescentibus.  Scutellum  sat  magnum, 
triangulare,  dilute  testaceum,  pubescens.  Hemeljtra 

dilute  testacea,  parce  fusco-variegata ,  dense  pube- 
scentia,  ante  membranam  macula  ovata,  albida, 

dilute  sanguineo-terminata.  Corpus  subtus  testa- 
ceum, fusco-variegatum.  Pedes,  praesertim  postici, 

longi,  parce  pubescentes,  dilute  testacei;  femoribus 

anterioribus  parce,  posticis  crebie  fusco-variegatis; 
tibiis  anticis  distincte  fusco-triannuiatis;  ungui- 
culis  fuscis. 

Phytocoris  punctulatiis.  In  gramine  locis  aridis  ad 

Ljungby  d.  4  et  ad  Sjöbo  d.  29,  30  Julii. 

  Paykulli.    In  gramine  locis  aridis  ad  De- 

geberga  d.  7 — 11,  ad  Kåseberga  d.  25  — 
27  et  ad  Sjöbo  d.  29,  30  JuVu, 

^Phytocoris  Spartii:  oblongo-ovatus  (c^)  vel  o  va- 
tus  (?),  niger,  opacus,  sn btilissime,  crebre  pun- 
ctulatus;  squamis  piliformibus  cinereis  dense 

adspersus;  antennarum  articulo  terlio  iongissi- 
mo;  protliorace  latitudine  breviore;  membrana 

antbracina,  pai  um  byaiina;  coxis  apice  trocban- 



109 

teribusque  lulis  albidis.  Long.  4—5,  lat. 
2|  millim. 

In  Spaiiio  Scopaiio  ad  Ljungby  d.  3 — 5  Julii 
sa  t  frequenter  legi. 

Phyt.  Nigritae  nonnihil  brevior  el  crassior. 

Caput  sub-lrianqulare,  supra  nigrum  ,  sub-opacum, 
subtilissime,  crebre  punctulatum,  squamis  piliFor- 
mibus  cineieis  sat  dense  obsitum;  oculis  rotonda- 

tis,  piominulis,  nigris.  Anlennae  dimidio  corpore 

longiores,  sub-tenues,  articulo  primo  brevi,  obco- 
nico,  secundo  antecedente  Iriplo  longiore,  terlio 
lenui,  primo  nonnibil  longiore,  quarlo  antecedente 
dimidio  fere  breviore.  Protborax  latitudine  poslica 

dimidio  brevior,  antice  truncatus,  capite  cum  ocu- 
lis anguslior,  angulis  rotundatis;  lateribus  obliquis, 

basin  versus  sensim  ampliatis;  postice  medio  leviter 

rotundato-emarginatus,  angulis  obtusis;  supra  mo- 
dice  convexus,  niger,  sub-opacns,  subtilissime,  cre- 

bre punctulatus,  squamis  piliformibus  cinereis  dense 
adspersus,  inträ  apicem  tubeiculis  duobus  parvis, 

approximatis,  parum  elevatis,  inlerdum  obsole- 
tis,  Iransversim  posilis.  ScuLellum  sat  magnum, 

triangulare,  nigrum,  sub-opacum,  confertim  pun- 
ctulatum, squamulis  piliformibus  cinereis  adsper- 

sum.  Hemelytra  parum  convexa,  nig  ra,  opaca, 

subtilissime,  crebre  punctulala,  squamis  piliformi- 
bus cinereis,  sat  dense  obsita,  membrana  anthra- 

cina,  parum  byalina,  certo  situ  cyaneo-micante. 
Corpus  subtus  nigrum,  parum  nitidum,  subtiliter, 
crebre  punctulatum,  squamis  piliformibus,  cinereis 
dense  adspersum.  Pedes  mediocres,  nigri ,  coxis 
apice  trochanleribusque  totis  albidis. 

Phytocoris  thoracicus.  In  gramine  locis  umbrosis 

ad  Lyckeby  d.  17 — 22  et  ad  Ronneby 
d.  26  Junii» 
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Phytocoris  luridus.  In  gramine  locis  aridis  ad  De- 

geberga  d.  7 — 11,   Brösaip  d.  12  et  ad 
Sjöbo  d.  29 — 31  Julii,  passim. 

  saltitans.    Locis  aridis  ad  radices  planta- 

rum prope  Ljungby  d.  4 — 5  Julii. 
Capsus  albo77iar ginatus.  In  plantis  variis  ad  Esperöd 

d.  1^ — 20  Julii  frequenter  visus. 

*Capsus  vittipennis :  oblongus,  nigei',  laevis,  nigro- 
pilosus,  pube  depiessa  cinerea  dense  adspersus; 
antennarum  articulo  primo  pedibusque  luteis, 

his  nigi o-punctatis,  tarsis  nigris;  hemelytris  cum 
membrana  maris  griseo-lestaceis ,  clavo  toto, 

corio  extus,  cuneo,  nervis  apiceque  niem- 
branae  nigro-fuscis;  feminae  non  perfecle  ex- 
plicatis,  linea  juxta  cldvum  basa  Ii  griseo-lesla- 
cea.  Long.  6^,  lat.  2^.  Long.  bi,  lat.  2| 
millim. 

Capsus  vittipennis  Hahn  Nomencl.  Ent.  I.  52,  88.  — 
Wanz.  Ins.  III.  83  f.  305.  —  Meyen  Rhynch.  I.  56. 
20.  —  Sahlb.  Mon.  Geocor.  Fenn.  p.  \20.  66. 

In  gramine  ad  Degeberga  d.  8  et  ad  Sjöbo 
d.  30  Julii,  parce. 

Observ.  Statura  et  similitudo  C.  mutahilis,  di- 

midio  fere  major,  colore  antennarum  pedurnque 
ab  illo  mox  distinctus. 

Capsus  flavolimbatus.  {Cyllecoris  vittatus  Dahlb.  Act. 

Holm.  1850  p.  205.).  In  gramine  ad  De- 
geberga d.  10  et  ad  Sjöbo  d.  30  Julii. 

 roseus.  In  gramine  locis  arenosis  ad  Ljung- 

by d,  3  —  5,  ad  Degeberga  d.  7 — 11  Julii 
frequenter  lectus. 

  Caricis.  In  gramine  locis  humidis  ad  Espe- 
röd d.  19  Julii. 

Nabis  dorsatus.  In  gramine  locis  umbrosis  ad  Sjöho 

d.  30  Julii  et  ad  F^agelsång  d.  6  Aug. 

passim. 
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Nabis  limhatus.    In  giaiiiine  locis  Iiumidis  et  um- 
brosis   ad    Räfteii   d.   6  Aug.  in  copula 

legi;  ad  Kullen  d.  15 — 19  Aug.  frequeii- 
ter  observavi. 

'•'Nabis  lativentris:  oblongus,  niger,  opacus,  breviter 
cinereo-pubescens;  antennis  tenuibus,  dilute  te- 
staceis,   articulo  primo  capite  diniidio  longiore, 

secundo  ante  apiceni  fusco-aunulalo ;  prothorace 
angusto,  feirugineo,  biconstricto,  postice  ampli- 
alo;    heiDelylris   capite   cum  prothorace  parum 

bmgioribus,  rusco-fer}  ugineis,  jnembrana  sordide 
albida,  fusco-variegala;   abduniine  mediu  valde 
aiiiplialo,  lateribus  alte  elevato,  testaceo-macu- 

lato;  pedibus  flavo-leslaceis,  fusco-vai iegatis. 
Long.  1^ — 8,  lat.  3  millini. 

In  gramine  ad  Bröiris  d.  3  Junii  individ ua  2 

et  ad  Almaryd  d.  12  Junii  specitnen  unicuin  legi. 
In  Ostrogolhia  ad  Gusuin  Dom.  P.  F.  Wahlberg. 

Colore  obscui  iore,  anlennarum  articulo  prin)0 

breviore  et  abdomii^e  niedio  valde  auipliato  a  con- 
speciebus  facile  distinctus.  Caput  oblongum,  fusco- 
lerrugineum,  opaciini,  [)ube  densa,  depressa,  cinerea 
obsitum,  anliorsum  attenuatum,  apice  obtusum; 

verlice  tuberculis  duobus  parvis,  nitidis,  transver- 
sini  pusitis  instructo;  collo  flavo-testaceo,  iiitido, 

glabro,  postice  nigro-niarginato,  nigredine  medio 
antrorsuni  triangulariter  dilalata;  oculis  lotunda- 
tis,  prominulis,  brunneis;  rostro  inflexo,  testaceo, 

parce  fusco-variegato.  Antennae  dimidio  corpore 
nounihil  longiores,  tenues,  dilule  testaceae,  arliculo 

primo  capite  dimidio  longiore,  extrorsum  leviter 
infuscato,  secundo  antecedente  duplo  longiore,  ante 

apicem  fusco-annulato,  tertio  secundo  nonnihil  bre- 
viore, quartoque  primo  lenuiore,  parum  longiore. 

Prothorax  latitudine  postica  longior,  fusco-ferru- 

gineus,  opacus,  cinereo-pubescens,  antice  capite 
nonnihil  angu^tior,  truncatus,  lateribus  ultra  me- 
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dium  sensim,  dcin  citius  ublique  amplialus,  ii»lra 

apicem  et  pone  medium  Iransversim  Jeviler  coii- 
strictns,  ante  basin  magis  elevatus,  postice  sub- 
truncatus,  angulis  obtusis.  Scutellum  sat  magnum, 

triaiigulare,  nigrum,  opacum,  pubescens.  Hemeljtia 

longitiidiiie  capitis  prothoracisque,  dilute  ferrugi- 
nea ,  opaca ,  subtiliter  punctulata,  a  medio  abdo- 
mine  augustiora,  singulo  apice  roUindato;  mein- 
brana  mediocii,  sordide  aibida,  paice  fusco-varie- 

gata.  Abdomen  iiigrum,  sub-opacum,  subtilissime 
punctulalum,  cinereo-sericeum ,  basi  hemelylris 
iionnihil  angustius,  deiu  ultra  medium  valde  ro- 

tundato-ampliatum,  apice  sub-acumiiialum ,  supra 
planum,  maiginibus  lateialibus  elevatis,  singulo 

serie  e  maculis  parvis,  sub-triangularibus,  testaceis; 
subtus  basi  impressum,  medio  convexum;  genitalibus 

fusco-testaceis.  Pedes  sat  longi,  soidide  testacei , 

fusco-variegati ;  femoribus  anticis  reliquis  nonnihil 
brevioribus,  et  crassioribus. 

Aradus  depressus.  Sub  cortice  Betulae  ad  Älbem 

d.  23  Maj.  et  ad  Bröms  d.  3  Junii. 

^ZosMENUs  quadratus:  ovatus,  depiessus,  testaceus; 
prothorace  quadralo,  antice  tri-carinato ,  ante 
medium  transversim  leviter  impresso,  lateribus 

explanato,  angulis  anticis  late  rolundatis;  scu- 
tello  nigro,  apice  albido;  hemelytris  maculis 

parvis  sub-quadratis,  fusco-brunneis,  margine  ob- 
scurioribus;  membrana  aibida,  nervis  parum 

infuscatisj  pectore  macula  nigra.  o^?.  Long.  3i — 
3i,  lat.  1|  millim. 

FiEBER  Entom.  Monogr.  p.  31.  1.  T.  2.  f.  7.  9.  11. 

In  planlis  variis  ad  litora  maris  prope  Lom- 
ma d.  12,  13  Aug.  sat  frequenter  legi.  In  iSorvegia 

meridionali  anle  plures  annos  individua  nonnulla 
etiam  inveni. 

Observ. 
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Observ.  Z.  capitato  dimidio  major,  prothorace 

quadrato,  anlice  tii-carinato  ut  el,  colore  heme- 
lytroruQi  ab  illo  mox  distiiictus.  Nuper  exclusus 
totus  pallidus,  immaculatus. 

PiESMA  Icieta.  In  giamiiie  locis  aridis  ad  Värnaby 

(1.  29—31  Maj.,  ad  Aliiaryd  d.  9  et  ad 
Lyckeby  d.  18  Junii. 

Orthosteira  cassidea.  In  gramiiie  ad  Lyckeby  d. 
6  Junii. 

  pusUla.  In  gramine  ad  Alnaryd  d.  11  Junii. 
 obscura.  Sub  lapidibus  ad  Värnaby  d.  30 
Maj.,  ad  Alnaryd  d.  14  Junii. 

MoNANTHiA  nigrina.    In  gramine  ad  Degeberga  d. 
29,  30  Junii. 

  Humuli.    In   gramine   ad    Värnaby  d.  1 
Junii. 

Derephysa  foliacea.  In  gramine  ad  Kullen  d.  19  Aug. 
Sålda  flavipes.  In  litore  lacus  Ifvö  d.  5  Julii,  passim. 

  lateralis.  Sub  fucis  rejectis  in  litore  maris 
ad  Lomma  d.  12,  13  Aug. 

  elegantula.    In   gramine  locis  humidis  ad 
Broms  d.  3  Junii. 

Hydrometra  lacustris.  Supra  aquas  stagnantes  prope 
Älbem  d.  28  Maj.,  passim. 

Issus   coleoptratus.    In  gramine   locis  urabrosis  ad 

Ronneby  d.  26  Junii,  Kullen  d.  15  — 19 
et  ad  Margretetorp  d.  26  Aug. 

Cixius  nervosus.   In  foliis  Betulae  albae  ad  Ljung- 
by d.  4,  Esperöd  d.  16  et  ad  Sjöbo  d. 

2'9~31  Julii. 

'^'"Delphax  fuscinervis:  elongata,   nigra,  sub-nitida; 
vertice  toto,  prothorace  scutelloque  medioalbis; 

hemelytris  corpore  dimidio  longioribus,  albido- 
hyalinis,  nervis  fuscis,  costali  crassiore,  obscu-  . 
riore;  abdomine  segmentis  basalibus  supra  flavo- 
K.  F.  Åkad,  Handl.  1851  8, 
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testaceo-marginalis;  Irocliauleribus,  geniculis  om- 

nlhiis  melalarsisqiie  poslicis  albiclis.  d^^.  Long. 
4,  lat.  1  millini. 

In  gramine  loco  arido  ad  Alnarjd  d.  10 — 16 
Junii   in   societate  cum  D.  albosignata,  parce  legi. 

Colore  corporis  cum  D,  albosignatahene  cou^vxnV, 

liemelytris  tamen  corpore  dimidio  loiigioribus,  alho- 
hyalinis.  Anne  forma  ejus  rite  explicata.  Caput 

supra  visum  planum,  albidum,  antice  modice  pro- 
duclum;  vertice  postice  Foveolis  duabus  dislin- 
ctis;  fronte  reclinalo-decli vi ,  nigno-fusca,  alte  tri- 
carinata,  carinis  in  verticem  nonnibil  conlinuatis; 

rostro  inflexo,  nigro;  oculis  sat  magnis,  renifor- 
mibus,  convexis,  in  mortuis  brunneis,  antice  in- 
fuscatis.  Antennae  nigrae,  emarginaturis  ocuiorum 
insertae,  validae,  sensim  incrassatae,  arliculo  ulti- 
mo  supra  tuberculis  parvis  verruciformibus  obsito, 

apice  truncato,  seta  tenui,  capillari,  antenna  bre- 
viore.  Protborax  brevissimus,  niger,  sub-nitidus, 

dorso  pläga  magna  oblongo-quadrata,  transversa, 
aibida  ornatus,  antice  inter  ocuios  modice  pro- 

ductus,  angustatus,  sub-truncatus^  postice  late  ro- 
tundato-emarginatus,  supra  pauUo  convexus,  tri- 
carinatus,  carina  media  recta,  obsoleta,  lateralibus 

obliquis,  evidentioribus.  Scutellum  magnum,  sub- 

triangulare,  nigrum,  sub-nitidum,  supra  parum  con- 
vexum,  medio  longitudinaliter  plus  minusve  late 

album,  ad  latera  utrinque  leviter  rotundato-emargi- 
natum,  apice  productum,  acututn.  Hemeljtra  corpore 

dimidio  longiora,  aibida,  sub-byalina,  nitida,  ner- 
vis  distinctis,  fuscis,  costali  reliquis  crassiore  et  ob- 
scuriore,  singulo  bemeljtro  apice  rotunda  to.  Alae 
bemelytris  breviores,  albo-byalinae,  nervis  tenui- 

oribus,  fuscis.  Corpus  nigruu),  sub-nitidum,  seg- 
monlis   abdominis   duobus   basalibus   supra  apice 
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flavo-lestaceo*marginalis.  Pedes  iiigri;  trochauteri- 
bus,  geniculis  nielalarsisque  poslicis  albidis;  tibiis 
poslicis  extus  dentibus  binis  et  calcare  apicali 
loiigiore,  intus  appendice  apicali  magtia,  acuta, 
albida  iiistruclis. 

Delphax  alhosignata,  Iii  gramine  loco  elevato,  arido 

ad  Aiiiaryd  d.  10 — 16  Junii  sat  frequen- 
ter  visa,  ad  Ljungby  d.  3  Julii  indi  vi-- 
duum  unicuni  legi. 

^Delphax  Pteridis:  breviuscula,  nigra ,  nitida;  ca- 
pite,  antennis,  prothorace  pedibusque,  tarsis  ex* 

ceptis,  flavis  (ö^),  vel  flava,  hemelytris  piceis; 
abdomine  nigro-piceo,  supra  parum,  subtus  cre- 
brius  flavo-variegato  tarsis  apice  nigro-fuscis. 

Long.  ö^.  2,  lal.  U,  long.  ?  3,  lat.  1|  millim. 

In  Pteride  aquilina  ad  BrÖins  d.  3,  4,  Lyc- 
keby  d.  19 — 21  Junii  et  ad  Norje  d.  1  Julii  fre- 
quenter  in  veni.  ludividua  2  mascula  a  DoiHt 
ScHiÖDTE  ex  Italia  mihi  benevole  communicata. 

Magnitudo  et  statura  D,  lugubrinae.  Species 

pulcheriima  et  distinctissima.  Caput  flavum,  sub- 
nitidum,  postice  latitudine  protboracis,  supra  vi- 

sum breve,  antice  modice  productum,  oblusum; 
vertice  foveolis  duabus  parvis,  transversim  positis 

impresso;  tVonte  reclinato-declivi,  longitudinaliter 
tri-sulcata;  rostro  inflexo,  flavo,  apice  infuscato; 
oculis  sat  magnis,  reniformibus,  convexis,  in  mor- 
tuis  dilute  lerrugineis  vel  glaucis.  Antennae  eniar- 

ginaturis  oculurum  insertae,  validae,  flavae,  sen- 
sim  incrassatae,  articulo  ultimo  tuberculis  parvis, 
verruciforraibus,  dilute  fuscis  obsi to,  apice  truncato, 

sela  tenui,  capillari,  dilute  fusca,  antenna  paruni 
longiore.  Prothorax  brevissimus,  dorso  foveolis 
duabus,  parvis,  transversim  locatis  impressus;  in 

mare  supra  flavus,  margine  basali  utrinque  eL  sub- 
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tus  \ug>'v:  111  leruiii  I  triviis.  margine  basnli  nlriii- 
qiie  ad  iatera  saepe  leviter  mfiiscato.  Sculel- 
kiiii  Qiao^nam.  sub-trianiiulare,  nigruni  (^c/)  vel  fla- 
vmn  ad    latera    utrinque    leviter  rotundato- 
eiiiarginatuiu ,    apice    prO(iiicluni .    acutum ,  supra 

tnodice  coQNe:^iim,  noii  carinatnLii.  Hemelytra  ab- 
duiuine  diinidio  breviora,  ubsulete.  conferliai  puu- 
ctidata ,    nigra.    snl^-iiitida   (c^    \el    diliite  picea» 

apiceiu  versus  satutaliora,  apice  Iruncata,  ans^iilis 
roLiindalis,  ner\ is  tenuibus.  luodice  elevatis.  Alae 

iiicoiiipletae ,  vis  uUae.  Curpus  maris  iiigrum,  siib- 
nitiduru;  geiiitalibns  luagDis.  apice  apertis,  margini- 
bas  late  rutundalis,  superne  lamellis  duabus  tlavis, 

laLere  iiiferiure  c  'ii Vdriic-iUibus  instraclis;  feminae 
ni^rinn,  adJumiiiis  ialeribus   sublus  seguientocjue 
ultiinj  supia  apice  tia  vis ;  geoitalibas  magnis  flav  is, 
superne  tiibo  cviiiidrico.  stylo  nigro  inslrucLo.  Pedes 

flavi;  larsis  articulo  uitifiio  nigro  vel  nigro-fiisco. 
Delphax  lugubrina.     In  gramine  lucis  himiidis  ad 

Alnaryd  d.  JO— 16,   ad  Asarum  d.  29. 
30  Junii,  passim. 

Feinina  mare  dimidio  major,  lota  pallide  te- 
stacea,  ucuiis  unguiculisque  solum  nigris;  abdjmine 

subtus  utrinque  serie  e  punctis  parvis  fuscis,  va- 
gnia iateribus  apiceque  infiascata. 

■'■'Delphax  pullula  breviuscula,  testacea,  subtus  ni^ro- 
varia  ;  vertice  obtuso;  hemelytris  abdomine  multo 

brevioribus,  nigro-fuscis ,  basi  apiceque  aogusle 
testaceo-marginatis,  apice  lale  rotundatis.  uervis 
granulatis;   genitalibus    magnis.  oblongis,  com- 
pressis,  nigris,  apertis.  (f  .  Lon^.  l4,  lat.  |  miilim. 

In    gramine    lucis    paludosis  ad  Värnaby  d. 

29  —  31  Maj.  individua  3  mascula  legi. 
E  miuoribus.  Primo  intuitu  D.  lugubrinae  si- 

milHma,  dimidio  tamen  minor,  bemelytris  taotum 

basi  apiceque  nec  ad  suturam  tia vo-teslaceo-raar- 
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^iiiatis,  ut  et  genitalibiis  oblongis,  compressis,  ab  illa 

bene  dislincla.  Caput  breve,  fla vo-Lestaceum,  ante 
oculos  nonnihil  productunj,  i otuiidalum ;  verlice 

supra  paullo  convexo,  ruedio  et  basi  utrinque  Fo- 
veolato,  ad.  ocuios  anguste  ca  ri  na  lo;  frön  le  recli- 

nato-decli  vi ,  fere  plana,  Iri-carinala;  genis  superiie 
flavo-testaceis,  inferne  nigris;  rost  ro  fla  vo-testaceo, 
basi  tri-carinato,  apice  fusco;  oculis  renifoiniibus, 
niodice  convexis,  brunueis.  Antennae  emarginaturis 
oculorum  insei  tae,  validae,  testaceae,  sensim  incras- 

satae,  extrorsiim  supra  tuberculis.parvis  oblusis,  ver- 
ruciformibus  obsitae,  articulo  ultimo  apice  truncato, 
seta  lenui,  capillari,  dilute  fusca,  antenna  nonnbil 
longiore.  Protborax  brevissimus,  transversus,  antice 

inter  oculos  productus,  sub-truncatus,  poslice  late, 
sat  profunde  rotundalo-eniarginatus,  supra  paullo 
convexus,  flavo-testaceus,  tri-carinatus,  carina  me- 

dia recta,  lateralibus  obliquis.  Sculellum  magnum, 

sub-triangulare,  flavo-testaceuni,  tri-carinatum.  He- 

melylra  abdomine  dimidio  fere  breviora,  nigro- 
fusca,  nitida,  basi  apiceque  tenuiter  flavo-testaceo 
marginata,  apice  iate  rotundata,  nervis  elevatis, 
obsolete  granulatis.  Alae  incompletae ,  vix  ullae. 

Corpus  subtus  nigrum,  parce  testaceo-variegalum , 
abdomine  supra  flavo-testaceo.  Genitalia  magna , 
oblonga,  sub-com  pi  essa ,  nigra,  tenuiter  testaceo- 
marginata,  apice  aperta,  supra  et  infra  leviler 
eniarginata,  segmentis  relractis  composila,  superne 
organo  parvo,  rotundato,  teslaceo.  Pedes  omnino 

ut  in  D.  lugubrina  formati,  flavo-testacei ,  ungui- 
culis  nigro-fuscis. 

Delphax  moesta.  In  »raniine  locis  umbrosis  ad 

Broms  d.  4,  Alnaryd  d.  15  Junii,  Dege- 
berga  d.  8  et  ad  Esperöd  d.  17  Juli  i. 
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Delphax  mutahilis.  Tn  gram  i  ne  locis  umbrosis  ad 

Lyckeby  cl.  22  Junii,  Degebeiga  d.  11 
Julii  et  ad  Kullen  d.  20  Aug. 

'          truncatipennis.    In  g  ram  i  ne  locis  humidis 
ad  Käflinge  d.  5  Ang. 

  mesomela.  In  gramine  locis  bumidis  prope 
litora  maris  ad  Lyckeby  d.  16—21  Junii. 

  hrevipennis.    In  gramine  locis  humidis  ad 
Ahiaryd  d.  10  —  15  Junii. 

 —  forcipata.  In  gramine  locis  bumidis  et  um- 
brosis ad  Ahiaryd  d.  10 — 15  Junii. 

 hamata.  In  gramine  locis  umbrosis  ad  De- 
geberga  d.  8 — 10  Julii  et  ad  Kullen  d. 
19  Aug. 

  palliata.  In  gramine  locis  bumidis  ad  Lom- 
ma d.  12,  13  x\ug. 

  tristis.    In  gramine  locis  bumidis  ad  Få- 
gelsång d.  6  x\ug. 

 eleganfula.    In  gramine  locis  umbrosis  ad 

Ålhem  d.  24  Maj.  et  ad  Alnaryd  d.  10— 
15  Junii  frequenter  visa. 

Femina    mare    nonnihil    major,  dilute  fusca, 

carinis  capitis  prothoracisque,  scutello  et  pedibus 
albidis. 

Delphax  exigua.  In  gramine  locis  aridis  ad  Al- 
naryd d.  16  Junii  et  ad  Degeberga  d. 

9  Julii. 
Centrotus  cornutus.  In  fruticibiis  Betulae  ad  Ålhem 

d.  23 — 25  Maj.  et  ad  Lyckeby  d.  7  Junii. 
Ledra  aurita.  In  Coryletis  ad  Kullen  d.  19  Aug. 

indi  vid  uum  unicum  legi. 

ApHROpriORA   spumaria.    In  gramine  ad  Kullen  d. 

15  — 19  Aug.  frequenter  visa. 

  campestris.  In  gramine  locis  aridis  ad  Ljung- 
by d.  3  —  5,  Degeberga  d.  7 — 11  el  ad 

KåvSeberga  d.  25  —  27  Julii.  passim. 
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Aphrophora  exclamationis.  In  gra  rn  i  ne  ad  Ljckeby 
cl.  16 — 20  Junii,  parce. 

EuPELix  cuspidata.  In  gramine  pralorum  ad  Alna- 
ryd  d.  10 — 16  Junii;  ad  Ljungby  d.  4, 
Esperöd  d.  16  et  ad  KäQinge  d.  5  Aug. 

AcucEPHALUs  rusticus.    In  gramine  ad  Käflinge  d. 
5  Aug. 

  bifasciatus.   In  gramine  ad  Esperöd  d.  18 
*t  ad  Sjöbo  d.  29  Julii. 

  dispar.    In  gramine  locis  aridis  ad  Sjöbo 
d.   30   Julii,   ad    Fågelsång  d.  6  et  ad 
Kullen  d.  19  Aug. 

Deltocephalus  centralis.    In    gramine  locis  aridis 

ad  Ljungby  d.  2 — 5,  Degeberga  d.  7  — 
11  et  ad  Espei  öd  d.  13 — 20  Julii,  parce. 

  collinus.  In  gramine  locis  aridis  ad  Dege- 
berga d.  8 — 10  Julii  et  ad  Lomma  d. 

18  Aug. 

■'••"Deltocephalus  vmpictifrons:  oblongus,  dilute  flavo- 
virescens;  capile  lato,  antice  modice  producto, 

rotundato;  anlennarum  articulo  primo  ante  api- 
cem  infuscato;  fronte  immaculata;  hemelytris  ab- 
domine  longioribus,  apice  rotundalis,  leviter  in- 
fuscatis;  abdomine  supra  nigro,  subtus  flavo- 
testaceo,  vitta  media  longitudinali,  nigra;  pedibus 

parce  fusco-variegalis;  tibiis  posticis  intus  linea 

nigra  ornatis.  o^.  Long.  3| — 4,  lat.  1^  millim. 
In  gramine  locis  aridis  ad  Sjöbo  d.  29  Julii 

individua  2  legi. 

D.  pallenti  proximus,  capite  latiore,  vertice 
antice  rotundato,  fronte  tota  flava,  immaculata, 

hemelj^tris  apice  leviter  infusralis  ab  illo  bene 

distinctus.  Caput  dilute  flavo-testaceum,  supra  vi- 
sum latum,  breve,  planum ,  antice  modice  pro- 

ductum,  rotunda  tum,  postice  late  rotundato-cmar- 
ginatum;  fronte  reclinato-declivi,  dikUe  flavescente, 
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immaculala,  linea  tenuiler  impressa,  traasversa,  a 

rostro  dislincta;  genis  rostroqne  dilute  flavescenti- 
hus,  hoc  brevi,  apice  leviter  infuscato;  oculis  ovalis, 
modice  prorniaulis,  Fuscis.  Antennae  capite  cnm 

prothorace  aonnihil  longiores,  fla vescentes,  arliculo 
primo  ante  apicera  iiifascalo,  seta  tenui,  dilute 
fusca.  Prothorax  latiludine  niulto  brevior,  aiiLice 

rotundatus,  postice  leviter  rotundato-eniarginatus , 
angulis  oblique  tiuncatis;  supra  modice  convexus, 

dilute  fla\ o-virescens.  Scutellum  sat  magnum,  tri- 

angulare,  fla vo-virescens,  apice  acuniinatuni.  Heme- 
Ivtra  abdoriiiiie  fere  dimidio  lonojiora,  flavo-vire- 

scentia,  sub-hvalina,  apice  dilutiora,  rotundata, 
fusco-marginata.  Alae  hemeiytris  breviores,  albido- 
hjalinae,  ni.rvis  fuscis.  Corpus  nigrum,  pectore 

ventieque  flavo-testaceis,  hoc  vitta  Diedia  longitu- 
dinali,  anle  apicern  desinente  lineolaque  tenui 
utrinqiie  ante  n:arginem.  segraentorumque  apicibus 

nigro-fuscis.  Genitalia  flava.  margine  pallido-pilosa. 
Pedes  fla  vo-testacei ;  femoribus  parce  fusco-varie- 
gatis;  libiis  nigro-punctatis ,  posticis  intus  linea 
lenui,  iiigro-Fusca  ornatis;  tarsis  (uscis,  testaceo- 
annulatis. 

Athysaxus  plehejus.  In  gra  ni  i  ne  ad  Lomma  d.  12, 

lo  Ang.,  passim. 

  lineigerus.  In  gramine  locis  aridis  ad  Espe- 
röd  d.  17,  ad  Sjöbo  d.  29  Julii. 

  stijlatus.   In  gramine  locis  aridis  ad  Sjöbo 
d.  29 — 31  Julii  individua  nonnulla  lie- 

melytiis  completis  in\eni.  ̂   ariat  inler- 
dum  linea  longiludinali,  a  vertice  nsque 
ad  apicem  scutelli  conlinuata,  fusca. 

Thamxotettix  nervösa.  In  frulicibus  Betulae  et 

Coryli  ad  Kullen  d.  16  Aug.  parce. 

  ^-uotata.     In   gramine    lucis  umbrusis  ad 
Kullen  d.  15  \uq. 
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Typhlocyba  aurata.  In  Urtica  dioica  ad  Degeberga 

d.  7  —  11,  ad  Esperöd  d.  13— 22  Julii 

frequenter,  ad  Silfakra  d.  1  et  ad  Mai- 
gretetorp  d.  21  Ang.  parcins  legi. 

  aureola.    In  gramine   ad   Esperöd   d.  20 
Jnlii,  rarius. 

  Rosae.  In  gramine  ad  Lomma  d.  12  Aug. 
  pulchella.  In  Quercetis  ad  Kullen  d.  16  — 
19  Aug.,  passim. 

"•••"Typhlocyba  gratiosa:  angusta,  dilute  flavescens; 
vertice  modice  producto,  rotundato;  scutello  plä- 

ga magna  basali  hemelytrisque  vllta  suturali 
ante  medium  fere  abrupta,  dilute  fuscis,  bis  pone 
medium  dilute  fuscis  cum  aiuiulo  communi  al- 

bido;  Femoribus  posticis  ante  apicem  infuscalis.  c^. 
Long.  3i,  lat.  |  iiiiilim. 

In  arbusculis  ad  Kullen  d.  16  Aug.  indivi- 
duum  unicum  legi. 

Maguitudo  et  fere  statura  T.  Rosae,  signaturis 

scutelli  bemelytrorumque  a  conspeciebus  facile  di- 
stincta.  Caput  breve,  crassum,  modice  productum, 
antice  late  rotundatum,  totum  dilute  flavescens, 

immaculatum;  oculis  lateralibus,  sub-ovatis,  glau- 
cis.  Antennae  capite  cum  protborace  parum  lon- 
giores,  dilute  flavae,  seta  longa ,  tenui,  dilute  fu- 
cescente.  Protborax  flavescens,  latitudine  dimidio 

brevior,  antice  rotundatus,  postice  late  leviter  ro- 

tundato-eniarginatus,  angulis  oblique  truncatis, 
supra  paullo  convexus,  obsoletissime,  crebre,  trans- 
versim  stiiolatus.  Scutellum  magnum,  sub-trian- 
gulare,  dilute  flavescens,  basi  pläga  magna,  di- 

lute fusca,  apice  emarginata.  Hemelytra  angu- 
sta, abdomine  dimidio  longiora,  apicem  ver- 

sus  angustata,  apice  rotundata,  dilute  flave- 
scentia,  sub-nitida,  vittis  duabus  suturalibus, 
conimunibus,  sub-cuneatis,  ramulo  tenui  connexis. 
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fuscis;  pone  medium  leviter  inluscata ,  in  fuscedine 
annvdo  sat  magno,  communi,  teimi,  albido;  areola 

hemelytrorum  lertia  sub-lriangLdari,  apice  acumi- 
nata,  sat  longe  petiolata.  Alae  albido- hyal i nae, 
nervis  apicalibus  Iribus.  Gorpus  tolum  dilute  fla- 
vum,  immaculalum.  Pedes  graciles,  dilute  flavi; 

femoiibus  posticis  ante  apicem  infuscatis;  ungui- 
culis  fucesceiUibus. 

■■'•"Typhlocyba  misella:  angusta,  albida  ;  capite  modice 
pioducto,  obtuso;  hemelytris  lineis  duabus  lon- 
gitudinalibus,  obliquis,  flavis  ornalis,  apice  fu- 
sco-variegalis  et  maculatis;  abdomine  supra  pro- 
pe  basiii  fascia  traiisversa  nigra;  unguiculis 
dilute  fuscis.  ?.  Long.  3,  lat.  i  millim. 

Ill  fruticibus  ad  Kullen  d.  18  Aug.  specimen 
unicum  in  veni. 

Species  pulchra  et  distincta,  valde  gracilis, 
tenera.  Caput  breve,  crassum,  antice  triangulariter 

productum,  apice  obtusum,  totum  albidum,  im- 
maculatum;  oculis  lateralibus,  sub-ovatis,  modice 
convexis,  glaucis.  Antennae  capile  cum  piothorace 

nonnihil  longiores,  albidae,  seta  tenui  pallida.  Pro- 
thorax  lalitudiiie  dimidio  bi evior,  anlice  pi oductus, 

rotundatus,  postice  sub-truncatus,  angulis  oblique 

truncatis;  supra  paullo  convexus,  albidus,  sub- 
opacus.  Scutellum  magnum,  triangulare,  albiilum. 

Hemelytra  angusta,  corpore  dimidio  longiora,  albido- 
hj^alina,  apice  dilute  fusco-variegata  et  maculata; 
singulo  lineis  duabus  longitudinalibus,  obliquis ,  fla- 

vis, uua  basi  oi  la,  prope  suturam  desinente,  altera 

in  medio  longe  ante  apicem  in  suturam  excur- 
rente.  Alae  albidae,  byalinae,  nervis  concolo- 
ribus,  apicalibus  tribus  rectis.  Corpus  albido-ila ve- 
scens,  abdomine  supra  non  procul  a  basi,  fascia 
transversa,  nigra.  Pedes  graciles,  albidi ;  unguiculis 
leviter  infuscatis. 
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Iassus  Lanio.  In  Quercu  ad  Räften  cl.  6  Ang.  fre- 

quenter  visus. 
  Ruhi.  la  Rubo  idaeo  ad  KulJen  d.  16—20 

Aug.,  parce. 
  Friiticola,  In  foliis  Carpini  et  Betulae  ad 

Lyckebj  d.  16 — 20  Junii,  ad  Ljungby 
d.  5 — 6  Julii  frequentef  visus. 

-'•'Iassus  prasinus:  brevior,  crassus,  dilule  virescens; 
capite  Iriangula riter ,  obtuse  producto;  fronte 
superne  lenuiter  carinata;  prothorace  antice  valde 

producto,  niedio  tenuiter,  longitudinaliter  cari- 
nato,  postice  late  emarginalo;  hemeljtris  api- 
cem  versus  dilutioribus,  nervis  tenuioribus;  ab- 

domine  supra  fusco- variegato;  tibiis  posticis 

prope  basin  macula  parva,  nigra.  d^?.  Long.  3l, 
lat.  1^  millim. 

Mas:  minor,  abdomine  supra  undique  fusco- 
variegato. 

Femina:  major,  abdomine  supra  dorso  tanluni 

fusco-variegato. 
In  Salicetis  ad  Fågelsång  d.  6  Aug.  individua 

nonnulla  legi.  In  Westrogotbia  et  Bahusia  etiam 
in  veni. 

Sta  tura  et  aflinitas  /.  Fruticolae,  colore,  capite 

antice  triangulariter  magis  producto,  protborace 

antice  magis  angulato,  postice  latius,  eviden- 
tius  emarginato,  bemeljtrorum  nervis  tenuio- 

ribus, ab  illo  certe  distinctus.  Caput  breve,  cras- 
sum ,  dilute  virescens,  immaculatum,  subtiliter, 

crebre  punctulatum,  supra  visum  triangulariter 
productum,  obtusum,  margine  basali  undique  sat 

elevatum;  fronte  reclinato-decli vi,  superne  longitu- 
dinaliter, tenuiter  carinata,  ante  rostrum  saepe 

luteo-bimaculata;  oculis  sub-trigonis,  convexis,  brun- 
neis;  rostro  testaceo,  apice  fusco.  Antennae  infra 
oculos  foveolis  sat  profundis  insertae,  breviuscidae. 
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diliile  virc^scenLes,  seta  lucescente.  Prothorax  la- 

liludine  plus  duplo  brevior,  anlice  obtuse  trian- 

gulariter  productus,  postice  quam  iii  /.  Fruti- 
cola  ialius,  profuudius  eniarij;inatijs,  angiilis  obli- 
que  truiicatis;  supra  inodice  convexus,  subli- 
liter,  crebre  puuclulaliis,  di  Inte  virescejis,  sub- 

opacus,  medio  '  luugiludinaliler,  obsolete  cariiia- 
tus.  Sculelhim  sat  rnagiium,  Iriaiigidarc^ ,  dilute 
flavo-viresceiis ,  a  basi  ultra  medium  iiiterduai 

liiieis  duabus  approximatis  saturatius  viridibus, 
apice  acutiusculum ,  saepe  flavescens.  Hemelvtra 
abdomine  nonnibil  longiora,  dibite  virescentia, 

sub-nitida,  obsolete  purictulata,  apicem  versus 
dilutiora,  nerv  is  teiiuibus,  saturatius  viresceii- 

tibus,  apice  ipso  late  rotundala.  Alae  albido- 
byalinae,  ner  vis  diUUe  fuscis.  Corpus  dikite  flavo- 
viresceus;  abdomine  supra  in  mare  crebrius,  in 

femina  tantum  dorso  fusco-variegato.  Genitaba 
dilute  virescentia,  vagina  feminae  cestacea.  Pedes 
dilute  virescentes;  ti  bi  is  posticis  extus  ad  basin 
macula  parva,  rotunda,  nigra,  interdum  deficiente, 
larsis  apice  dilute  fuscis. 

■••'Chermes  (Psylt.a)  annulicornis:  lutea,  opaca,  testa- 
ceo- variegala ;  antennis  extrorsum  nigro-aniiu- 
latis;  oculis,  abdomineque  supra  macula  apicali, 

obscure  brunneis;  bemelvtris  sat  magnis,  oblu- 

sis,  albo-byalinis,  margine  inleriore  serie  e  ma- 
C!ilis  nigro-fuscis,  ornato;  nervis  dilule  testaceis, 

duobus  interioribus  apice  furcatis,  petiolo  com- 
muni  nervö  auxiliari  adfixis;  costa  duplicata.  ef. 

Long.  'Si,  lat.  Ij  millim. 
In  fruticibus  ad  Kullen  d.  18  et  ad  Margre- 

tetorp  d.  21  Ang.  indi  vid  ua  uonnulla  inveni. 
Species  pulclira   et  distinctissima.     Caput  sat 

lalum,  supra  fere  plamnn,  luleum,  crebre  lestaceo- 

variegatum,  postice  utrinque  [b\cola  mediocri  in- 
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sculplum,  niedio  longitudinaliler  canaliculaLum , 
fiiarginibus  caiialicuiae  dilule  fla vescenlihus,  in  ipsa 
hasi  ad  oculos,  tubeiculo  parvo,  rolundato,  certo 

situ  pulchre  roseo-micaiile;  ante  oculos  depressum, 
ddute  flavesceiis,  in  processus  duos  porrectus, 

coiiicos,  producLum;  oculis  rolundatis,  convexis, 

obscure  bruiuieis.  Antennae  coipore  noiinibil  bre- 
viores,  tenues,  dilute  fia vescentes,  articulis  3  —  7 

apice  aunulo  fusco  cinctis,  ultinio  Loto  ("usco.  Pro- 
thorax  supra  convexus,  luteus,  anlice  liueis  Iribus, 
media  recta ,  lateialibus  obliquis  et  ante  basin 
benielylroruni  tuberculo  parvo,  rotundo,  dilute 

llavescenlibus.  Hemelylra  sat  magna ,  corpore  di- 

midio  longiora,  albo-bjalina ,  singulo  apice  rotun- 
dato,  in  margine  intei  iore  a  medio  usque  ad  api- 
ceui  seiie  e  niaculis  sex  parvis,  triangularibus, 

uigro-fuscis,  anterioribus  nonnibii  niajoribus;  ner- 

vis  dilute  flavo-testaceis,  duobus  interioribus  apicem 
versus  furcalis,  petiolo  conmiuni  nervö  auxiliari 
adfixis,  ramulo  furcae  interiore  anlico  flavedine 

cincto;  costa  duplicata.  Alae  albo-hyalinae,  nitentes, 
ner  vis  tenuibus,  concoloribus.  Corpus  flavo-testa- 

ceuin,  albido-sericeum ;  abdomine  supra  luteo,  ante 
apicem  raacula  oblonga ,  brunnea  notato.  Pedes 

dilute  flavo-testacei;  tibiis  apice  tarsisque  dilute 
fusco-annulatis. 

LEPIDOPTERA. 

Melitaea  Parthenie.  Locis  paludosis  ad  Ljungby  d. 
5,  6  Juiii,  parce. 

Argynnis  Paphia.  In  floribus  Centaureae  Scabiosae 

ad  Sjöbo  d.  29 — 31  Julii,  passim. 
Vanessa  Cardui.   In  locis  a  rid  is  ad  Ljungby  d.  5, 

6  Julii,  rarius. 

Pararga  Megaera.  In  pratis  d.  5,  6  Julii,  passim. 
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Lycaena  Alsus,  111  locis  aridis  ad  Broms  d.  4  Juiiii. 

Thecla  Quercus.  In  Quercu  Blekingiae  el  Scaiiiae 

d.  15  Julii — 19  Aug.  passim,  ad  Kullen 
frequentius  visa. 

DoRiTis  Mnemosyne.  Locis  elevatis  in  pralis  Ble- 
kingiae passim  ex.  gr.  ad  Lyckeby  d. 

12—22  et  ad  Asanim  d.  29—30  Junii. 

Anthocaris  Daplidice,  In  campis  aridis  et  arenosis 

ad  Sjöbo  d.  29 — 3()  Julii,  parce. 
Hesperia  Lima.  In  floribus  Scabiosae  arvensis  ad 

Kåseberga  d.  25 — 27  Julii  parce  et  ad 
Sjöbo  d.  29 — 31  Julii   frequentius  visa. 

Macroglossa  fusiformis.  In  floribus  Lychnidis  vi- 
scariae  ad  Lyckeby  d.  16 — 18  Junii, 
rarius. 

Sesia  culiciformis.  In  Betuletis  ad  Wernanäs  d.  29 

Maj.,  ad  Alnaryd  d.  13  Junii. 

■•'Zygaena  Mims:  atra,  antennis  distincte  clavatis; 
alis  anticis  cyaneis  aut  virescentibus,  maculis  tri- 
bus  elongatis,  dilatatis,  sanguineis,  posteriore  secu- 
riforme;  alis  posticis  l  ubris,  margine  tenuissime 

nigrescente,  fimbriis  flavis;  pedibus  subtus  fiave- 

scentibus.  o^?.  Long.  al.  exp.  30 — 34  niillim. 
Sphinx  Minos  Wien  Verz.  p.  45. 
Zygaena  Minos  Ochs.  Schm.  II.  22.  2.  —  Duponch.  Lep. 

Suppl.  II.  p.  40.  T.  4.  f.  4.  —  Freyer  Neiiere  Beiträ- 
ge  I.  XV.  p.  156.  T.  86.  f.  1. 

Var.  a.  maculis  sanguineis  confluentibus. 

Sphinx  Polygalae  Esper  Schm.  T.  34.  c.  IX.  f.  3.  p.  222. 
Zygaena  Erythrus  BoiSD.  Monogr.  d.  Zygén.  p.  28.  et 
add.  p.  1.  pl.  1.  f.  6. 

In  floribus  Jasionidis  niontanae  et  Scabiosae  ar- 

vensis ad  Degeberga  d.  8 — 11,  ad  Esperöd  d.  13 — 
19  Julii  sat  freqiienter  lecta.  In  Norrlandsängen 

prope  Westervik  Smolandiae  a  Dom.  P.  F.  Wahl- 
berg ante  plures  annos  detecta. 
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LiTHOsiA  Quadra.  In  Fagetis  ad  Esperöd  d.  22  el 
ad  Sjöbo  d.  31  Julii,  rarius. 

 '  complana.   In  fruticibus  Corjli  et  Betulae 
d.  15  Julii — 16  Aug.    passim  frequens, 
ex  gr.  ad  Ecperöd,  Sjöbo  et  Kullen. 

 helveola.    In  foliis  Fagi  ad  Sjöbo  d.  29 — 
31  Julii,  rarius. 

 lutar  ella.    In  gram  i  ne  pratorum  ad  Sjöbo 
d.  30  Julii  individuum  unicum. 

  ruhricollis.    In    Fagelis  ad  Norje  d.  1,  ad 

Esperöd  d.  14—22  et  ad  Sjöbo  d.  28— 
31  Julii  sat  frequenter  visa. 

  mesomella.  In  gramine  et  fruticibus  passim, 

ex.  gr.   ad    Esperöd   d.  20  et  ad  Dege- 
berga  d.  7—11  Julii. 

Setina   rosea.    In   Coryletis   ad    Räften  d.  6,  ad 

Margretetorp  d.  21,  22  Aug.  rarius  in- 
venta. 

NuDARiA  mundana.  In  fruticibus  ad  Esperöd  d.  13 
Julii  specimen  unicum. 

PsYCHE  graminella.  In  Betuletis  ad  Wassmolösa  d. 
3  Junii  individuum  unicum  legi. 

Orgyia  pudibunda.  Ad  Asarum  d.  29  Junii  speci- 
men unicum  femineum  legi. 

Pygaera  bucephala.   In  Betuletis  Blekingiae  mense 

Junii,  passim  visa. 
Gastropacha  castrensis.   In  foliis  et  floribus  variis 

Blekingiae  et   Scaniae  d.  12  Julii — 14 

Aug.,  passim. 
  neustria.  In  fruticibus  variis  Blekingiae  et 
Scaniae  d.  14  Julii — 12  Aug.  passim. 

Harpyia  vimda.  In  copula  ad  Sandhammar  d.  26 
Julii  semel  legi. 

Notodonta  camelina.   In  Fagetis  ad  Norje  d.  1  et 

ad  Sjöbo  d.  8  Julii,  parce  visa. 
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Hepialus   hectus.    In    pralis   Scaniae  iiiense  Julio 

vespere  circuin volat. 
Chelonia  Plantaginis.  In  pratis  ad  Alnarjd  d.  13 

Junii. 

  russula.    In    pratis   Scaniae  inense  Julio, 

passim. 
JLmydia  grammica.  In  cainpis  arenosis  ad  Dege- 

berga  d.  7—10,  ad  Esperöd  d.  13—20 
Juiii,  passim. 

Platypteryx  falcula.  In  BeUiletis  ad  A^'assmoiösa 
d.  28  Maj. 

— - —  curmtula.  In  fruticiJDus  ad.  Ljungbj^  d.  4, 
ad  Esperöd  d.  13  Jidii  et  ad  SilFåkra 
d.  1  Aug.,  rarius. 

^ — —  unguicula.  In  Fagetis  ad  Sjöbo  initio 
mensis  Aug.  a  Dom.  P.  F.  Wahlberg  sa  t 
frequenter  visa.  Gaptu  dificilis.  Larva  in 
foliis  Fagi  ad  Sjöbo  d.  26  Julii  a  me 
lecta  d.  13  Aug.  exclusa. 

Heterogenea  Asellus.  In  foiils  Fagi  ad  Degeberga 

d.  10  Junii  rarius,  ad  Sjöbo  d.  29 — 31 
Julii  passim  legi.  In  copula  capta. 

Cymatophora  hipuncta.  In  lucis  et  pratis  ad  Ljung- 
by d.  7  et  ad  Kås^berga  d.  29  Julii. 

Demas  Coryli.  In  Coryletis  ad  Esperöd  d.  16  Julii. 

Agrotis  valligera.  In  campis  arenosis  ad  Kåseber- 
ga  d.  26,  27  Julii  individua  nonnulla 
legi.  Die  quoque  circumvolat. 

NocTUA  ravida.  In  truncis  Fagi  ad  Degeberga  d. 
11  et  ad  Sjöbo  d.  29  Julii. 

  hrunnea.  Loco  umbroso  ad  Esperöd  d.  21 
Julii  specimen  unicum. 

Chersotis  pleda.  In  fruticibus  ad  Esperöd  d.  17  Julii. 

Triphaena  suhsequa.  In  campis  arenosis  ad  Dege- 
berga d.  8  Julii  individuum  unicum  legi. 

Tri- 
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Triphaena  pronuba.  Ad  Ljungby  d.  5,  6  Julii  sat 

IVequeiiter  visa, 

 ^—   Fimbria.  In  campis  arénosis  ad  Kåseberga 
d.  26  Julii  specimen  unicum  inveni, 

*Hadena  perplexa:  alis  anterioribus  fusco-griseis, 
linea  angulala  ad  margineui  posticum  flave- 
scente,  adjacentibus  niaculis  tiibus  sagittalis, 

iiigrisj-  alis  posterioribus  fucescentibus,  intus 
dilutioribus.  Long.  al.  exp.  30  millim. 

Noctua  perplexa  HiiBN.  Noct  T.  19.  f.  89.  Text.  p. 
173.  4. 

Noctua  carpophaga  Borkh.  Eur.  Schm.  IV.  422.  169.  — 
SCRIBA  Beitr.  III.  T.  13.  169. 

Noctua  lepida  Esper  IV.  T.  152.  Noct.  73.  f.  2. 
Hadena  perplexa  Treitsch.  Schm.  V.  1.  306.  2. 
Hadena  carpophaga  Dup.  Lep.  VI.  p.  305.  T.  92.  f.  1. 

In  floribus  Scaniae  ad  Degeberga  d.  8  Julii 

specimen  unicuin  legi.  Ad  Ljungby  a  Dom.  H. 
D.  J.  Wallengren  passim  capta. 

MisELiA  culta.  Ad  Margretetorp  d.  21  Aug.  indi- 
viduum  unicum  nuper  exclusum  inveni. 

Aplecta  occulta.  In  campis  arenosis  ad  Kåseberga 
d.  25  Julii  specimen  unicum  legi. 

Trachea  porphyrea.  In  floribus  Jasionidis  montanae 
ad  Kåseberga  d.  26,  27  Julii  observavi. 

Apamea  didyma.    Ad  Esperöd  d,  20  Julii,  parce, 

  furuncula.    In   campis  arenosis  ad  Kåse- 
berga d.  26,  27  Julii,  vespere  circum- 

volans  a  me  capta. 

— —   strigilis.    In   arbusculis   ad    Ronneby  d. 
26  Julii. 

*Maiviestra  Ypsilon:  alis  anterioribus  supra  cinereo- 
fuscis  vel  dilute  ferrugineis,  strigis,  maculis 

lineolaque   baseos   nigris,  stigmatibus  albidis; 

K  V,  Aka±  HandL  1851.  9  , 
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alts  postei  ioribns  fiiseor^viseis,  extrarsitm  obse^i- 
rioribns.  Long.  al.  exp.  36  miliim, 

Noctua   Ypsilon  HiiHN.  Noct.  T.  29.  f.  136.  —  Wien. 
Verz.  p.  78.  11.  13.  —  BORKH.  Eur.  Sclim.  IV.  503. 
200.  —  GöTZE  Ent.  Beitr.  HL  3.  214.  130.  —  Dup. 
Lep.  VI.  p.  135.  T.  81.  f.  5. 

Noctua  corticea  Esper  Sclim.  IV.  T.   145.  Noct.  66= 
f.  2.  3. 

Orthosia  Ypsilon  Treitsch.  Schm.  V,  2.  216.  4. 

Ad    Sjöbo  d.  29  Julii    individuum  iinicum 
^^^^ 
Plastenis  subtusa*  In  fruticibiis  ad  Kulieii  d.  18 

Aug. 

CosMiA  trapezina.  In  Quercetis  ad  Kullen  d.  I^- 
IS  Aug.,  passim. 

^ONAGRiA  despecta.  In  Scania  ad  Ljungby  a  Dom. 
Wallengren  detecta   et  milii  benevole 

- 1  f  1  r. 

communicata.  -    .  ; 

Xylophasia  rurea.  Ad  Asarum  d.  27  Junii  et  ad 

Ljungby  d.  4  Julii,  passim.. 
CucuLTJA  Artemisiae.  In  campis  arenosis  Scaniae 

Ancbusa  officinali  insidens  ad  Esperöd 
d.  15,  16,  ad  Kåseberga  d.  26  27  Junii 

parce,  ad  Sjöbo  d.  29,  30  Jylii  frequen- 
ter  lecta.  ■  y 

Abrostola  triplasia.  In  tloribus  bortorum  vespere 

proveniens  ad  Lju^iigby  -4.  ̂iät^-ÄMiiiM^, 
frequenter  visa.  nbj\  ̂ — 

Plusia  Jota.  Ad  Esperöd  d.  14  Julii. 

Heliothis  dipsacea.   Ad  Ljungby  a  Dom.  Wali.en- 
r  _,h         GREN  lecta  et  mihi  benevole  do  na  ta, 

Agrophila  sulphurea.  In  campis  arenosis  ad  Dege- 
tvuiiil  aa.  /btJigf».  d.  7,  8  Julii,   passi^itts  Tempore 

serenO;^ircumvolat.  n- 
Hydrema  ̂ /ncano*  In  pratis  huniidis  ad  Ljungby 

d.  3 — 5  Julii,  passim. 
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Ophiusa  /iiSöm.  Ill  pahuie  i\d  Saiulhamiiiar  d.  27 
Julii  iiidividua  2  legi. 

Ennomos  alternaria.    In  friUicibus  ad  Aliiaryd  d. 
15  Juiiii. 

  famllellaria.    In   Fagetis  ad  Sjöbo  d.  25 
Julii,  rarior. 

*Ennoivios  advenaria:   alis   sub-repaudis,  sinuatis, 
pallide   flavescentibus,  atomis   fuscis  adspersis 
strigisque   duabus  coiicoloribus  oriiatis,  limbo 
albidis  j  posteiioribus  medio  macula  parva  fusca. 

Long.  al.  exp.  26 — 30  millim. 
Geometra  advenaria  Hiibn.  Geom.  T.  9.  f.  45.  —  Beitr. 

II.  3.  T.  3.  f.  9.  p.  70.  — ESPER  Schm.  V.  T.  16.  f. 
1—3.  p.  86.  —  BORKH.  Eur.  Schm.  V.  137.  56. 

Epione  advenaria  Dlp.  Lep.  VII.  2.  p.  219.  T.  150. 
f.  5.  ?. 

In  Pinetis  ad  Aliiaryd  d.  12 — 14  Juiiii  pas- 
sim lecta. 

Ennomos  prunaria.  In  Quercetis  ad  Ljungby  d.  3 — 
5  Julii,  passim.  . 

  lunaria.  In  Queicu  ad  Ljungby  d.  5  Julii 
individuum  unicum  legi. 

~ — —  angularia.  In  Fagetis  Scaniae  mense  Aug. 

passim.   Lar  vas   ad  Sjöbo  in  Fago  fre- 
quenter  vidi. 

— —   erosaria.  In  fruticibus  Scaniae  mense  Aug\ 

parce  lecta. 
EiLLOPiA  margaritaria.    In  Fagetis  ad  Ljungby  d. 

4  Julii  specimen  unicum  legi,*   ad  De- 
geberga  d.  8—10  et  ad  Sjöbo  d.  30  Julii 

:  ̂   frequenter  visa. 
.  tijifiiv  fasciaria.    In  Quercu  ad  Degeberga  d.  7 

Julii. 

BivmA  crataegariu.  In  fruticibus  Sorbi  mense  Junio 

in  Blekingiå  paice  lecta, 

Q^m^ETKk  papiiwnaria.  In  Fagetis  ad  Sjöbö  d«  '27 
Julii,  ̂ 
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Geomftra.  aerugincma,  lii  Quercetis  ad  Alnar yti  d. 
15  Ju  ni  i  et  ad  Ljungby  d.  5  Ju  lii,  parce, 

Äspii.ATEs  purpnraria.  In  campis  arenosis  ad  Brös- 

arp  d.  12,  Esperöd  d.  19 — 23,  Kåse- 
berga   d.   25—27  et  ad  Sjöbo  d.  29— 
30  Jalii. 

*AspiLATEs  strigillaria:  alis  albidis,  atomis  crebris, 
fuscis  undique  adspersis,  anterioribus  lineis 

quatuor  obliqais,  poslerioribus  strigis  tribus 
fere  träns versis,  dilute  fuscis.  Long.  al.  exp. 
34  —  36  millim. 

Geometra  strigillaria  Hubn.  Beitr.  I.  2.  T.  2.  f.  1.  — 
ESPER  Schm.  V.  T.  32,  f.  7.  8.  p.  184.  —  Borkh. 
Eur.  Schm.   V.  p.  223.  97.  —  BftAmi  Ins.  Cal.  II. 
1.  254.  148.  —  Zell.  Steft.  Efit.  Zeit.  1849  p.  209.  56. 

Geometra  respersaria  UuBy.  Geom.  T.  23.  f.  125  ?  T, 
104.  f.  540,  541. 

Cabera  strigillaria  Treitscii.  Schm.  VI.  1.  348.  3.  — 
,         Dup.  Lep.  VIII.  1.  p.  8.  T.  171.  f.  i. 

Ill  Fagetis  ad  Asarum  d.  29,  30  Junii  indi- 
vidua  plura  mascula  legi. 
AspiLATEs  petraria.   In  Pteride  aqniliiia  ad  Broms 

d.  5  Junii,  sat  frequenter  visa. 
 lineolaria.    Locis  el e  va  tis  arenosis  ad  Kå- 

seberga  d.  25 — 27  Julii,  passim. 
BoARMiA  lichenaria.    Iii  Quercu  ad  Ljungbv  d.  5, 

Esperöd  d.   24  el  ad  Sjöbo  d.  29—31 
Julii  passim, 

-n^i  m-r  viduarta.  (angidaria  Thbg).  In  Fagetis  ad 
Lyckeby   d.  10,  ad  Asarum  d.  28,  29 
Junii  passim,  minus  Frequens. 

'if^^^A  carhomria.  Ad  Degeberga  d.  10  Julii  in- 
dividuum  unicusn  detritum  legi. 

Crocallis  elinguaria.    In  Quercu  ad  Fågelsang  d. 
6  Aug.  individua  nonnulla  inveni. 

FiDONtA   piniaria.    In   Pinetis    Blekingiae  mense 
Junio  sat  frequejiter  visa. 
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(bAkut^ii^^éxanthemaria^  Iji  Aliietis  ad  Ljungby  d.  3 
/,  vf  >        Julii.         M  t 

— ~   punctaria.  In  Quercetis  ad  Värnaby  d.  31 
Maj.,   ad  Lj^ckeby  d.  6  et  ad  xilnaryd 
d.  12  Junii. 

*Cabera  trilinearia:  aiis  omnibus  diJiite  ochraceis, 
^    lineis  tribus  fuscis,  media  latiore,  reliquis  te- 

nuioribus  quasi  e  punctis  parvis  fbrniatis,  ma- 

^^^'culaque   parva   obsoleta   ante  medium  albida, 
extus  anguste  abrupte  nigro-marginatis.  Long. 
al.  exp.  29  —  31  millim. 
Geometra  trilinearia.  Borkh.  Schm.  V.  502.  253. 

j^,  Geometra  linearia  HiiBN.  Geom.  T.  13.  f.  68. 
I  v  Cahera  trilinearia  Treitsch.  Schm.  VI.  1.  367.  13. 

Ephyra  trilinearia  Dup.  Lep.  Vill.  1.  p.  23.  T.  171.  f. 
6.       f.  7.  ?. 

In  Fagetis  ad  Alnaryd  d.  10  Junii,  ad  Norje 
d.  1  et  ad  Sjöbo  d.  29,  30  Julii,  parce. 
AciDALiA  ruhricaria.    In  campis  aridis  et  arenosis 

ad  Brösarp  d.  12  et  ad  Esperöd  d.  14 — 
20  Julii,  passim. 

"  '         candidaria.  In  pra  tis  umbrosis  ad  Alnaryd 
d.  13  et  ad  Lyckeby  d.  19—20  Junii. 

—         lutearia.  In  pratis  Blekingiae  mense  Junio 
passim,  ex.  gr.  ad  Lyckeby  d.  10  et  ad 

.Ii  ,  j  Vi  Ronneby  d.  26  Junii. 

^1  —  f??  ~alhularia.  In  pratis  Blekingiae  mense  Ju- 
nio frequenter  visa. 

^AcmALiA  subfasciaria:   capillis  prothoraceque  gri- 
-  seisj   alis   anterioribus   dilute   murinis,  fascia 

media  lata,  obsoleta,  obscuriore,  deiitata  linea- 

que  tenui  ante  apieem,  undulata,  albida,  fim- 
briis  dilute  fuscis ;    alis   posterioribus  cinereis, 
atomis  albidis  adspersis,   limbriis  dilutioribus. 

Loö§:  al.  exp.  21— 22  millim. 
In  gramiiTe  prätorum  ad  Ålhem  d\  24  Maj. 

et  ad  Broms  d.  5  Junii  iiidividua  2  legi» 
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Magniludo  et  statura  Acidaliae  albulariae,  aliter 
colorata ,  alis  anterioribus  obscurioribiis,  dilute 

murinis,  fascia  tantum  media  lata  pauilo  obscu- 
riore,  posterioribus  totis  cinereis  ab  illa  facile 
distincta.  Caput  squaniis  densis  griseis  tectumj 

ocLilis  rotuiidatis,  modice  convexis,  nigro-brunneis. 
Anteiinae  teiiues,  tilifornies,  uigro-fuscae,  ciiiereo- 

nitentes.  Prothorax  griseo-squamosus.  Alae  ante- 
riores  dilute  murinae,  fascia  lata,  media,  traiis- 

versa,  obsoleta,  noiiiiihil  obsciiriore,  murgine  ex- 
teriore  late  sub-triangulariter  bi-emavgiiiata,  ante 
apicem  lineis  tenuibus  undulatis,  albidis  et  ante 

timbrias  lineola  tenui  nigi  o-fuscaj  subtus  murinae, 
immaculatae;  timbriis  dilute  fuscis.  Alae  posteri- 
ores  cinereae,  atomis  crebris  albidis  dense  ad- 

spersae,  fimbiiis  concoloribus.  Corpus  squamis 

griseo-nitentibas  tectum.  Pedes  nigro-fusci,  squa- 
niis griseo-nitentibus  vestiti. 

Ypsipetes  elutaria.  In  Cor  yletis  ad  Esperöd  d.  16 — 
23  Julii  frequenter  visa. 

  impluvkiria.  In  Alnetis  locis  paiudosis  ad 
Värnabj  d.  29— 31  Maj. 

LoBOPHOKA  hexapteraria.  In  pratis  ad  Ålhem  d.  26 
Maj.  individuum  unicum  legi. 

Lareintia    vetidaria.    In  Coryletis  ad  Espeiöd  d. 

o-  16    Julii.  -  r-ij<-i^i>^i^i 

  undidaria.    In  pratis  ad  Ronneby  d.  29 
Julii.       /dafiao/]  bi. 

 hilinearia.  In  pratis  Blekingiae  nienseJu- 
rtn }  ]  r  rj     1^  io  frequen  ter  v  i  sa. 

AKi  A  ful  var  ia.    In  Coryletis  ad  Esperöd  d.  21 
->*.aij^Jii .  et  ad  Sjöbo  d.  29,  30  Julii,  parce. 

.^'3Uu:ui.:■  pyraliaria.  In  Fagetis  ad  Sjöbo  d.  28,  29 
Julii,  ad  Silfåkra  d.  1  Aug. ,  passim. 

^CiDARiA  picaria:  alis  anterioribus  nigro-fuscis,  t'a- sciis  duabus  albidis,  undulalis.  una  ante  basin 



05 

r  öbsoleta,  altera  aiite  apicem  lata  ornatis,  limbriis 

fj  aiigro-niacuiatis ;  alis  postet ioribus  atoitiis  tuscis 
adspersis,  loiige  ante  niargiiieni  fascia  aiigusta, 

s  obsoleta,  undulata,  dllntiore.  Loiig.  al.  exp.  33 
^  ;  ijiillini. 

^    Geometra  picata  HiiBN.  Geotri.  T.  84.  f.  435. 
-  Cidaria  picata  Treitsch.  Schm.  VI.  2.  193.  29.  —  Dcp. 

Lep.  VIII.  1.  329.  T.  19i.  f.  4. 

Ill  Coryletis  ad  Esperöd  d.  21  Jtilii  specK 
Hieii  uuicum  a  E.  H.  G.  Boheman  lectum. 

CiDAaiA  ferrugaria.    In  campis  aridis  ad  Ljungby 
y  d.  3  et  ad  Degeberga  d.  7  Julii. 

— -  ocellaria.  In  Fagetis  ad  Sjöbo  d.  28  Jtdii, 
^1  parce. 

,^h-    •  ■-    imaria.  In  Qnercu  ad  Esperöd  d.  17  J Lilii. 
g]^,          molluginaria.  In  pratis  ad  Ahiaryd  (1.  14 
e  Juiiii.  _ 

 ~    alchemillaria.     In    pratis  ad  Degeberga  d. 
11  et  ad  Sjöbo  d.  31  Julii. 

*CiDARtA  flexuosaria:  capillis  protboraceque  cine- 
b,  reisj  alls  anterioribus  fusco-griseis,  fasciis  dua- 

bus  sat  latis,  dentatis,  ana  ante  medium  ob- 

soleta, altera  pone  medium  evidentiore  linea- 
que  tenui  undulata  ante  apicem,  albidis,  iimbriis 

griseis;  alis  posterioribus  cinereis,  fasciis  dua- 
bus,  transversis,  tenuibus,  dilute  griseis.  Long. 
al.  exp.  21  millim. 

In  Coryletis  ad  Ronneby  d.  26  Junii  indi- 
viduum  unicum  legi. 

Åcid,  alhularia  parum  minor,  alis  angustiori- 
bus.  Caput  squamis  densis,  cinereis  tectum  j  oeulis 
rotundatis,  modice  convexis,  brunneis.  Antennae 

tenues,  filiformes,  nigro-fuscae,  cinereo-micantes. 
Protliorax  cinereo-squamosus.  Alae  anteriores  mi- 

nus lalae,  fusco-griseae,  fasciis  duabus  sat  latis, 
transversis,  dentatis,  una  ante  medium,  obsoleta, 
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altera  poiie  medium,  evidentiore  liueaque  teuui 

aiite  apicem,  undiilala,  albidis,-  apice  maculis  par- 
vis fuscis,  eloogatis  notatae;  fimbriis  griseis;alae 

posteriores  dilute  cinereae,  faseiis  duabus  undu- 
latis,  teiiuibus,  griseis  ornatae,  marginf^  fusco- 

maculatae-  fimbriis  cinereis.  Corpus  supra  squa- 
mis  ciiiereo-,  subtus  albido-iiitentibus  vestitum. 

Pedes  sub-argenteo-fiquamulosi ;  tarsis  fusco-an- 
iiulatis. 

Zerene  adustaria.    lii  Quercetis  ad  Ljungby  d.  5 
J  aiii, 

—    ulhkillaria.    In  pratis  ad  Koujieby  d.  27 
Jiuiii  individua  2  iegi, 

— —   ruhiginaria.  In  pratis  ad  Käfiinge  d.  5  Aug. 

-   grossulariaria.    In  fruticibus  ad  Esperöd 

d.  14— 20  Julii,  passim.  idixni 
MiNOA   nivearia.    In   campis   Trifolio  repletis  äd 

Ljungby  d.  4,  5  Juiii,  passim. 
l\}k\Lk  amataria,  In  gramine  locis  aridis  ad  Sjöbo 

d.  29 — ^31  Julii,  parce.     .  . 
  remutaria.  In  pratis  ad  Esperöd  d.  14  Julii. 
  incanaria.    Ad  Sjöbo  d.  30,  31  Juiii  ve- 
spere  circumvolaiis,  sat  frequenter  visa. 

ornataria.  In  Corj  letis  ad  Alnaryd  d.  12 — 
15  Jun  ii,  passim. 

 —   moniliariu.    In  pratis  ad  Kullen  d.^-  Is^^^ — 

19  Aug.,  parce.  v     -tr^r  fi-i 
Hehminu  tarsiplumalis.  In  borfcö  ̂ ad' Ljungby  d.  4 

Julii  specimen  unicum  legi,  . 

  barhalis.    In  pratis  umbrosis  ad  Lyckeby 
d.  16 — 23  et  kd  Ronneby  d.  26  Junii. 

Hypena  erassalis.   In  pratis  ad  Alnaryd  d,  43  et 
ad  Ronneby  d.  27  Junii,  rarioiV 

*ScopuLA  dentalis:  alis  anterioribus  tusco-olivaceis, 
lineolis  albis  radiantil)us  ornalis;  fimbriis  loii- 

gis,  albis,   fusco-notatis;  «\li8  pojjjberiqiijbut^  al- 
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bidis,  extiorsum  fusco-variegatis,  linibiiis  albis, 
immaculatis.  Loiig.  al.  exp.  28 — 30  inillim. 
Pyralis  dentalis  Hubn.  Pyral.  T.  4.  f.  25.       Text.  p. 

9.  _  Wien.  Verz.  p.  120. 
Noctua  fulminans  Fabr.  Ent.  Syst.  III.  2.  104.  311. 
Phalaena  ramalis  Fabr.  Ent.  Syst.  III.  2.  230.  378. 
Cramhus  ramalis  Fabr.  Suppl.  469.  28. 
Noctua  radiata  Esper  Schm.  IV.  p.  374.  T.  126.  f.  2,  3. 
Scopula  dentalis  Treitsch.  Schm.  VII.  54.  1.  —  Zell, 

Isis  1847.  566.  208.  —  Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  221.  14. 
Odontia  dentalis  DuP.  Lep.  VIII.  2.  p.  85.  T.  215.  f.  1. 

Locis  aridis  ad  litora  maris  prope  Kåsebergä 

d.  26,  27  Julii  iiidividua  nonnuUa  legi.  In  Gott- 
landia  ad  Hoburgen  d.  24  Julii  in  Ecliio  vul- 
gari  sat  frequenter  visa. 
[      Ohserv.   Variat   interdum  alis  posterioribus, 

tinibriis  exceplis  albidis,  totis  nigro-fuscis. 
%opuLA  prunalis.   In  piatis  ad  Esperöd  d.  21  et 

ad  Sjöbo  d.  30  Julii,  passim. 

  frumentalis.  In  campis  Trifolio  repletis  ad 
Ljungby  d.  4  Julii  individuum  unicum 
nuper  exclusum  el  ad  Kåseberga  d.  27 
Julii  specimen  detiitum  inveni. 

- — —    umhralis  Hubn  (olivalis  Fr.)  In  pra  tis  um- 
brosis  ad  Degeberga  d.  9  Julii,  rarior. 

*ScopULA  aerealis:   alis  anterioribus  murinis,  an  te 
apicem  fascia  flexuosa,  dilutiore  plus  minusve 
distincta^  posterioribus  fuscis,  immaculatis  vel 

fascia   media  pallida  decoratis.    Long.  al.  exp. 
24,  ?  19  millim. 

Pyralis  aerealis  HiiBN.  Pyral,  T.  7.  f.  44. 
Scopula  suffumalis  Treitsch.  Schm.  VII.  68.  12. 
Scopula  opacalis  Treitsch.  Schm.  VII.  68.  11,  —  Dup. 

Lep.  VIII.  2.  98.  T.  215.  f.  6.  cT^,  7  ?. 
Pyralis  opacalis  HiiBN.  Pyral.  T.  26.  f.  169.  cr^,  170.  ?. 

Ill  campis   arenosis   Scaniae   sat  frequenter 

visaj  ex.  gr.  ad  Brösarp  d.  12,  Esperöd  d.  16 — - 
20,  Kåseberga  et  Sandhammar  d,  26 — 29  Julii» 
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ScopuLA  margaritalis.  In  campis  Trifolio  replelis 

yd  Ljungby  d.  3 — 5  Jidii,  passim. 
BoTYs  fuscalis.  In  pratis  umbrosis  ad  Alnaryd  d. 

16  Junii,  parce. 

*BoTYs  pascualis:  alis  anterioribus  supra  exalbidis, 
costa  ante  apicein  punctis  nigricantibus,  annulo, 
macula  renitornii  majusculis  strigaqiie  dentata 

lutescentibuSj  subtus  nigricanti-pul  veieis,  obscu- 
rius  venosis  signa Lisque.  Long.  al.  exp,  22 — 24 
miliim. 

Pyr  alis  lutealts?  Hubn.  Pyral.  T.  22.  f.  145. 
Botys  pascualis  Lienig  Zell.  Isis  1846.  206.  2.  — -  Herr. 

SCHÄFF.  Pyral.  p.  41. 

In  Rosis  ad  Esperöd  d.  20,  ad  Käseberga 

d.  28  Julii  rarius,  ad  Fågelsång  d.  6  Aug.  IVe- 
quenter  lectus. 

Botys  verticalis.    In  pratis  ad  Kullaberg -d':^  4-5 — 
19  Aug.,  parce. 

~ —     hyalinalis.  In  Fagetis  ad  Degeberga  d.  7, 
8  Julii,  passim.  ^«^Ä0 

 urticalis.  In  Urtica  dioica  ad  Ljdngfey^rd:. 

3 — 5  Julii,  frequens.  -  •  . 
Pyrausta  purpuralis.    Locis  aridis  in  gramine  ad 

Kåseberga  d.  '24 — 26  Julii,  passim. 
— —   caespitalis.  In  gramine  iocis  aridis  ad  Kå- 

seberga d.  25 — 27  Julii,  parce. 
Hercyna  strigulalis.    In  Coryletis  ad  Värnåby  d. 

29  Maj.,  ad  Kåseberga  d.  25  Julii. 

 palliolaUs.  In  Blekingia  parce, .Jtiarvae  ad 

L3'ckeby  in  Oxyacantba  lectae  «d  Espe- 
röd d.  16 — 20  Julii  exclusae. 

Choreutis  alternalis.  In  Urtica  dibiiiQä  ■»(f^!,^^^^^ 
d.  1 6 — 20  Julii  sa  t  frequeuter  legi. 

Crambus  hortuellus.   In  campis  graminosis  ad  De- 

-^iiufj.  b/^geberga  d.  8—10  et  ad  Esperöd  d.  18 '  Julii. 
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Gäambus  pascuellus.  In  locis  paiudosis  ad  Brösarp 
d.  12  Juiii. 

  inquinateilus.  Var.  obscura  in  gramine  lo^- 
cis   aridis   ad   Käflinge   d.  5  Aug.  fre- 
quenter  visa. 

  chrysonuchellus.  In  campis  gramiiiosis,  ari- 
dis ad  Lyckeby  d.  6  Juiiii. 

^Crambus  geniculeus:  alis  aiiterioribus  acutis,  pal- 
lid€   cinereis   griseisve,  dorso  late  schistaceis, 

strigis  duabus  fuscis,  priore  ad  venarn  iiiedia- 
nam  fusco-maculata,  posteriore  distinctiore,  val- 

de angulataj  fimbriis  orichalceis;  Long.  al.  exp. 
22  millim. 

Crambus  geniculeus  Haworth. 
Crambus  angulatellus  Dup.  Lep.  X.  p.  118.  T.  273.  L 

1.  —  Zell.  Isis  1847.  28.  148;  755.  320. 
Crambus  suspectellus  Zell.  Isis  1839.  p.  174.  45. 

Ill   gramine   pratorum    ad  Kullaberg  d.  19 
Aug.  individuum  unicum  legi. 

Observ.  C.  inquinatello  minor,  alis  aiiterioribus 
brevioribus,  dorso  scbistaceis,  fimbriis  oriehalceis 

a  conspeciebus  facile  distincLus. 

*Crambus  fascelmellus :  pal pis,  capite  protboraceque 
supra  canisj  alis  aiiterioribus  obtusis,  griseo- 
fuSGoque-variis,  lineis  longitudinalibus  albis, 

sLrigis  duabus  trausvevsis,  repandis,  fuscis;  fim- 
briis aibo-Fuscoque  alternantibus;  alis  posteriori- 

bus  cinereo-pallidis.  Long.  al.  exp.  26  millim. 
Tinea  fascelineUa  HiiBN.  Tin.  T.  54.  f.  368  (268). 
Chilo  fascelinellus  Zinck.  Germ.  Mag.  II.  102.  41.  — 

Treitsch.  Schm.  IX.  1.  111.  29. 

^    Crambus  fascelinellus.  Curtis  G.  990.  p.  178.  —  Steph. 
G.  328.  p.  220.  —  Dup.  Lep.  X.  p.  122.  T.  273.  f.  3. 
Tinea  treitschkeella  Blll.  de  Mosc   1830.  II.  76.  T. 

1.  f.  9. 

In  campis  arenosis  Scaniae  rarius.  Ad  Ljung- 
by d.  3—5  et  ad  Kåseberga  d.  25—27  Julii  in- 
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dividua  iioiHiiiila  iegi.  Iii  Gottlandia  ad  Wanib- 

lingbo  iiieiise  Julio  etiam  captiis.  '  i 
EuDOREA  mercurella.  In  campis  aridis  m  Ähi&ryd 

d.   13  et  ad  Degeberga  d.  7—10  Jidii  , 
passim.  Or-svli^j 

-EuDOREA  amhigualis:  alis  anterioribus  latiusculis, 

gicinereis,  fusco-pulvereis,  aiinulo  lineolaqiie  iii- 

oigi'is,  posl  medium  ante  maculam  luleam  sigiio 
^  iiigro,  slriga  posteriore  pjQ^ig^g^gjwii^I^ng. 

al.  exp.  20  millim.  or  o-  ̂   v 
—Hercyna  amhigualis  Treitsch.  Schm.  VII.  184.  6. 

Ckilo  amhigueUus  Treitsch.  Schm.  IX.  1.  138.  44.  X. 
3.  p.  372.  il  ̂ qoJ 

Eudorea  amhigualis  Dup.  Lep.  MIL  2.  p.-  288.  T.  229. 
f.  5.  a.  c.       Zell.  Isis  1839.  p.  175.  —  Linn,  Ent. 
I.  289.  8.  —  Isis  1846.  266.  2.  —  Zell.  Stett.  Ent. 
Zeit.  1849.  315.  22.  ^  ' 

In  pratis  ad  Esperöd  d.  15  Jidii  rarior. 

*Anerastia  lotella:  alis  anterioribiis  pulveruIenLis, 
rufescenti-canis,  vitta  costali  dilutiore,  striola 
media  obscuriore;  posterioribus  griseis;  palpis 

horizontalibus,  porrectis.  Long.  al.  exp.  18 — 22 
millim. 

Tinea  lotella  Hubn.  Tin.  T.  48.  f.  334.  (malal  ' 
Phycis  lotella  Treitsch.  Schm.  X.  3.  p.  171  et  274.— 

Dup.  Lep.  X.  p.  277.  T.  283.  f.  6.  a.  b. 
Phycis  miniosella  Zinck.  Germ.  Mag.  lU.  126.  6.  — 

Treitsch.  Schm.  IX.  1.  155.  13. 
Oncoccra  miniosella  Steph.  Cat.  7456. 
Araxes  miniosella  Steph.  Illustr.  IV.  p.  315.  1. 
Anerastia  lotella  Zell.  Isis  1839.  177.  1.  —  Isis  1846. 

266.  1.  —  Isis  1848.  p.  586.  \.       Sfcett.  Ent. 
Zeit.  1849,  315.  3.  -Obi- 

Var,  a.  \itta  costali  alarum  antéf.  bbsoleta. 

Phycis  lotdla  Treitscji.  Schm.,       |...^]^5i^,,^X^4,  —  Zinck. 

Germ.  Mag.  III.  126.  7/r'"t^^-,r^yC  ̂  Tinea  pulverella  HiiB>.  Tin.  T.  68.  f.  454. 
Oncocera  lotella  Steph.  Cat.  7457. 
Araxes  Inf  ello  Stkph.  Illustr.  IV.  3f5.  2. 
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^(H!.  In  campis  areiiosis  ad  Deg^berga  d.  8 — 10 
Jimii  passim.  Iii  GoUlandia  ad  Ahlskog  sal  fre- 
queuter  legi. 

^HoMOEOsoMA  nehulella:  alis  anterioribus  aiigiistatis, 
dilute  gilvesceati-griseis,  costa  late  caua,  postice, 
fusco-squamata,  punctis  duobus  ante,  duobus 
post  medium  fuscis^  alis  posterioribus  canis, 

sub-pellucidis.    Long.  al.  exp.  15 — 16  millim. 

'c  Tinea  nehulella  Hubn.  Tin.  T.  23.  f.  157.  p.  33.  Wien. 
Verz.  p.  140.  52. 

Phycis  nehulella  Zinck.  Germ.  Mag.  III.  p.  173.  4i.  — 
Treitsch.  Schm.  IX.  1.  169.  23.  X.  3.  p.  174.  — 
Dup.  Lep.  X.  197.  T.  279.  f.  5. 

:Q  Phycita  nehulella  Steph.  Cat.  7428.  lUust.  IV.  p.  303. 
jr  Phycidea  nehulella  Zell.  Isis  1839.  p.  177.  1.  Isis  1846. 
J        266.  1. 

Epischnia  muscurdalis  HiiBN.  Cat.  371.  3561. 
Homoeosoma  nehulella  Zell.  Isis  1848.  p.  599.  1.  — 

Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  315.  7. 

Ill  campis  aridis  ad  Degebeiga  d.  10  et  ad 

^speröd  d.  15 — 20  Julii,  rarior 

^ÄGROBAsis  tumidella:  alis  anterioribus  purpureo- 
cinereis,  basi  late  rufo-ferrugineis,  striga  aiite 

medium   albida,   nigro-marginata,  pläga  rufe- 
-  scente,  punctis  disci  duobus  nigris,  striga  po- 
stica  cinerascente;  capillis  maris  exalbidis. 
Long.  al.  exp.  20  millim. 

Phycis  tumidella  Zinck.  Germ.  Mag.  III.  136.  15.  — 

Treitsch.  Schm.  IX.  1.  179.  29.  —  Dup.  Lep.  X.  " 215.  T.  280.  f.  3. 

Phycitd  tumidella  Gurtis  993.  p.  179.  —  Steph.  Cat. 
7436.  ^ 

Myelois  tumidella  Zell.  Isis  1839.  177.  15. 
Phycis  verruca  Haworth  Lepid. 
Phycita  tumidana  Steph.  Illustr.  IV.  305.  9. 
Tinea  verrucella  HiiBN.  T.  11.  f.  73.  p.  35.  13. 
Lophodia  tumidalis  HiiBN.  Cat.  p.  370.  3557. 
Acrohasis  tumidella  7.m±,  Isis  1848.  615.  9. 



-  I  II  Que  rcetis  Sca  n  iae.  A  d  Espe  röd  d .  1 G  Ju  I  i  i 
individuuin  uiiicuni  legi.  lu  Oelaudia,  Kinnekullc 

et  prope  Holmiam  etiani  a  me  capta. 

*Cryptoblabes  bisiriga:  alis  aiiterioribus  anguslis. 
fusco-rufescentibas,  strigis  duabus  eaiiis,  utriii- 

que  obscure  margiiiatis,  posteriore  tenuiore,  ser- 
rala,  puuctisque  duobus  strigulave  veiiae  träns- 
versis,  fuscisj  posterioribus  fusco-griseis.  Long. 
al.  exp.  16  iniilim. 

Phycita  bistriga  Haworth  Steph.  Illustr.  IV.  305.  8. 
Epischnia  rutilella  Zell.  Isis  1839.  78.  1.  —  1845.  1.  35. 
Cryptoblabes  rutilella  Zell.  Isis  1848.  645.  1. 

In  pratis  umbrosis  ad  Ljungby  d.  3  —  5  et 
ad  Esperöd  d.  21  Julii,  rarior. 

*Myelois  rosella:  capillis  vitellinis,  alis  anterio- 
ribus  roseis,  basi  dorsoque  late  albidis,  fimbriis 

fuscisj  alis  posterioribus  diiute  fusco-griseis,  niar- 
gine  obscuriore.  Long.  al.  exp.  14 — 16  millini. 
Phal.  rosella.  Scop.  Faun.  Garniol.  245.  624. 

Phal.  pudoralis  Wien.  Verz.  p.  124.  40.  —  Fabr.  Ent. 
Syst.  III.  2.  233.  292. 

Tinea  pudorella  Hubn.  Tin.  T.  9.  f.  63.  T.  46.  f.  318. 
Eurhodope  pudorella  HiiBN.  Gat.  p.  371.  3566. 
Phycis  pudorella  Zinck.  Germ.  Mag.  III.  134.  13.  — 

Treitsch.  Schm.  IX.  1.  149.  9. 

'  tlythea  pudorella  Dup.  Lep.  X.  p.  152.  T.  276.  f.  4.  a.  b. Myelois  rosella  Zell.  Isis  1839.  p.  176.  1.  —  1847.  p. 
761.  330.  —  Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  p.  316.  15. 

In  iloribus  Scabiosae  arvensis  in  campis  are- 
nosis  ad  Sjöbo  d  28  Julii  a  filio  meo  E.  H.  G. 
BoHEMAN  detecta.  Deinde  eodem  loco  intlividua 

nonnuUa  legi. 

*Myelois  advenella:  capite  palpisque  rufescentibusj 
alis  anterioribus  purpureo-cinereis,  strigis  dua- 

bus badio-marginatis,  punctis  duobus  iiiterjectis 
distan tibus  fuscis,  sub-obsoletis:  alis  posterio- 
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iilu^äbLvs  fiisco-griseis,  tinibriis  paruni  tliliitioribiis. 
f  Löiig.  al.  exp.  2()  miliim. 

Phycis  advenella  Zinck.   Germ.  Mag.   III.  141.  18.  ~ 
Germ.  FauD.  IX.  f.  21.  (mala.)  —  Treitsgh.  Schm. 
IX.  1.  184.  32. 

'  '  Myelois  advenella  Zell.  Isis  1839.  p.  177.  11.  Lienig. 
Isis  1846.  266.  5.  —  Zell.  Isis  1848.  669.  12. 

In  Quercetis  ad  Kullen  d.  18  Ang.  parce 
legi.  In  Smolandia  ad  Annebei  g  ante  plures  annos 
individiia  pauca  inveni. 

^-Myelois  epelydella:  capite  rufescente;  palpis  fll- 

'*  cescentibus;  alis  anterioribus  fusco-caesiis,  stri- 
gis  duabus  cinereis,  anteriore  prope  dorsum  albo- 
ampiiala,  interne,  posteriore  externe  sanguineo- 
marginatis,  punctis  duobus  interjecLis,  grossis, 

*>  coalescenlibus,  fascis.  Long.  al.  exp.  16  millim. 

Myelois  epelydella  Zell.  Isis  1839.  p.  177.  sub.  no.  12.  — 
Isis  1848.  671.  13.  —  Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  316.  19. 

In  fruticibus  ad  Kullen  d.  17  Aug.  indivi- 
duum  unicum  legi. 

Nephopteryx  rohorella.  In  campis  aridis  af  Käflinge 
individua  2  inveni. 

^jNephopteryx  janthinella :  palpis  porrectis;  alis  an- 
terioribus rubiginosis,  cinereo-pulvereis,  strigis 

duabus  serratis,  canescentibus,  puncto  gemino 

vel  simplici  nigro,  interjecto^  posterioribus 

fuscis,  limbriis  cinereis.  Long.  al.  exp.  24 — 26 
^..niillim. 

J^Tinea  janthinella  Hurn.  Tin.  T.  55.  (274,  275)  374, 

gjj^      375.  —  Freyer  Stett.  Ent.  Zeit.  1847.  p.  22. 

'Phycis  jantJiinella  Zinck.  Germ.  Mag.  III.  146.  22.  — 
FisCH.  RöSL.  Microl.  I.  p.  48.  T,  28.  f.  1.  å— e.  — 
Treitsgh.  Schra.  IX.  1.  188.  35.  —  Dup.  Lep.  X. 

-^i      351.  f.  8. 

ryj4  Nephopteryx  janthinella  Zell.  Isis  1839.  p.  179.  5.  — 
^  .  V1846.  p.  752.  —  1848.  p.  882.  12.  —  Isis  1848. 
-oraj?752.  

12. 



"^lii  plaiitalione  Pi»i  4id  Käilin^é  prope  €i0n--' 
diniini  Gotlioruni  d.  5  Äug. ,  safc  fi equénler  capla. 

Peivipelia  carnella.  In  caiiipis  arenosis  Scaniae  pas- 
,^tidi:|^^^.        gr.  ad  Brösarp  d.  12,  ad  Espei  öd 

d.  16  Julii  rarius,  prope  Kåsebeiga  in 

collis  arenosis  d.  25 — 27  Julii  frequen- 

tius  legi.  Tidifm -et^.qx-i  Aii 
*PEiyiPELiA  suhornatella:  alis  antei-iöriBbs  dilute 

brunneis,  costa,  fascia  prope  basin  strigisque  dua- 
bus  albidis,  anteriore  angulata,  posteriore  sub- 
arcuata,  puncto  gemino,  nigro,  albido-eincto, 
serie  punctorum  nigrornm  marginajli.  Lfong.  al. 

exp.  18— 20  millim.  "'u't^.:^% 
Phycis  subornatella  Dup.  Lep.  X.  p,  287.  T.  283.  <f. 
Pempelia  serpylletorum  Zell.  Isis  1839.  p.  179.  7.^,,  :7-y 
Pempelia  subornatella  Zell.  Isis  1846.  p.  768. 

Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  317.  32.  kt-.^^ 

In   campis   aridis   ad   Degeberga  d.  7—1 1 , 
Brösarp  d.  12  et  ad  Kåseberga  d.  25-— 27  Jumi, 
passim.  In  Gottlandia  sat  frequen ter  .  visa. 
Pesjthina  salicana.    In  Gorvletis  ad  Desfeberea  d. 

n  ̂   7     Julll.  -r  jr  ̂' 
  variegana.    In   Corvletis   ad  Esperöd  d. 

17  Julii.  '  . 
  roborana.    In  foliis  Crataegi  Oxyacantliae 
ad   Sjöbo  d.   31  Julii  et  ad  Kullen  d. 
15  Aug. ,  passim. 

*PENTmNA   suffusana:   alis  anteriöribas  albis,  basi 
^  abrupte  fuscis,   apice  ferrugineo-fucescentibus, 
macula  anali,  triangulari,  nigro-ferruginea,  lituris 

.  pjumbeis  circumdata.  Lpng.  al.  exp.  14  millim^ 

.,,.fmthina  mffusana  KmLW.  Zell.  Isis  1846.  211.11. — 

Ent.  Zeit.  1849.  239.  
:^uv-..,(a 

In  Coryletis,  ad  Esperöd  d .  15  JuYir,' ~]^'Ce. 
In*  Gp|,tlandia  et  Kinneknlle  etiam  legi.  ' 

'  pENtfiTNA 
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Julii  frequeiiter  visa. 

*Penthina  dealbana:  alis  aiiterioribus  iiigro-fuscis, 
fasciis  duabus  albis.  postice  coiiHuentibus,  ex- 

terna caerulesceiiti-ijebulosa ,  apice  punctisque 
costalibiis  fusco-ferrugineis  j  palpis  albis.  Long. 
al.  exp.  13  miilim. 
Tortrix  dealbana  Prittw.  Stett.  Ent.  Zeit.  1845.  p.  246. 
Penthina  minorana  Treitsch.  Schm.  VIII.  43.  12.  — 

Dup.  Lep.  IX.  p.  573.  T.  265.  f.  7.  —  Zell.  Isis 
1846.  215.  16. 

Penthitia  dealbana  Fröl.  Enum.  Tortr.  p.  51.  107.  — 
FiscH.  RöSL.  Microl.  I.  p.  37.  T.  22.  f.  1.  a— c.  ~ 
Zell.  Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  239.  21. 

-  In  Betaletis  et  Coryletis  ad  Esperöd  d.  15 — 
19  Julii.   Ill    Smolandia,  Bahiisia,  Gottlandia  et 

Westrogotbia  sat  frequeiiter  lecta. 
Penthina  pruniana.  In  foliis  Oxyacaiitbae  ad  Norje 

d.  1  Julii,  passim. 

*PENTmNA  ulmana:  alis  auterioribus  fuscis,  nigro- 

marmoratis',  fascia  media  lata,  postice  uniden- 
tata  puoctoque  costae  aiite  apicem,  albis ^  alis 

poslerioribus  iiigro-fuscis,  margine  aiitico  ultra 
medium  teiiuiter  albo.  Long.  al.  exp.  18 — 19 
millim. 

Tortrix  fasciana  Linn.  Faun.  Suec.  eå.  IL  p.  342.  1304. 
forte. 

Tortrix  ulmana  HiiBN.  Tortr.  T.  44.  f.  278. 

Penthina  ulmana  Dup.  Lep.  IX.  p.  539.  T.  252.  f.  3.  — 
Zell.  Isis  1846.  215.  17.  c^. 

In   foliis   Oxyacantliae   ad  Degeberga  d.  10 

Julii   parce   et  ad  Esperöd  d.  17—20  Julii  fre- 
queiiter lecta 

^Penthina  areolana:  alis  auterioribus  fuscis,  nigro- 
marmoratis,    singulo    medio    maculis  duabus 

sub-oppositis,  exteriore  marginali,  subrtriangu- 
lari,   interiore   ovata   punctoque    cöstali  ante 

K.  }:yÅ^p,  f[andl.  1851.  lO 



i  iipictfiii ,  albis;   alis    posleriuribus    iiigro-fustMs , 

-i  inargine  aiilico  ullrUi i,ni0tliuini(jiH)O;--j £4Qiig;y  al. 

-yfexp.  15  millim.      -s/.juAKjf.!:.  ^^Lh'  < 
;?¥flTL  rflLi  raacalLs  alacum  attticarum:  cpnflueoti- 

^ii    bus,  fasciam  angustam.  albam  formaiitibus. 
Tortrix  areolana  HiiBX.  Tortr.  T.  44  f.  279. 
Euteria  areolana  HiiBX.  Cat.  p.  382.  3687. 

]^Ep}iippiphora  ulma?w  Dip.  Lep.  IX.  324.  54!.  Tl^^t  6. 
Pejithina  iilmana  Zell.  Isis  184^.  p.  217.  not. 

~"     In  foliis  Ox  vacantbae  ad  Esperö(l  d.  17 — 2() 
Julii,  sat  frequens.  '     "  fiu^^^o  V 

Observ.  Praecedenti  certe  alllnis,  sed  semper 
minor  el  ut  raihi  videtiir  distinctaj  äUs  anticis 

saepe  in  raedio  maculis  duabns  sub-oppositisi,, 
albis  ornatis,  raro  raraulo  tenni  connexfs"  eT 
tunc  fasciam  valde  angustara  formantibus.  Fascia 

alarnm  in  P.  ulmana  semper  lata,  nunquam  in- 

terrupta.      ̂   'f''  ̂ ^jnsL 

ToRTRTx  jnm^rmia.'  'l^n~  Corvletis  ad  Esperöd  d 
or      i.:  |4_2Q^  ^  29—31,  ad  Fågel- 

såno  d.  6  et  ad  Kullen  d.- 17-^20  A uf^. . 
i  passim. 

  xylosteana.    In  Coi-ylelis  et  Qnercetis  ad 

Käften  d.  6  et  ad'  Rullen  d.  17  Äug. 
- — adjunctana.    In    Corvletis  ad  Esperöd  d, 
.-bgjsov  I7._i9  Julii,  paj>ee. 

cinnnmomeäna.  In  Quercn  el  Fag:o  ad  Sjöbo 
-<>r)Gdf.   j  29-31  Julii 

'li^lii^  corylana.  In  Quercu  ad  Kullen  d.  15  —  20 
^^'^^^ö^^^ugi,' passim. 

y-iheava.  In  fruticibus  Qiiercus  et  Fa^i  nd 
Esperö^i  d.  14— 21.  ad  Sjöbo  d.  29  Julii. 

i^^;7i5?:é«r n<^^^^  5jt>bo  d.  29—3 1 Julii. 

~ — ^   ciiictam.  In  ̂ ramine  Locis  aridis  ad  Ljung- 
U  <nl  1       d.!s2-^5,  ad  Degebevga  d.  8— 1 1  Julii, 

passim. 



*ToKTM%  str i gana :  alis  iHiteriorioribus  supra  tia- 
vesceiiti-aureolis,  nitidis,  fasciis  duabas  obli- 

quis,  uiidulatis  maculaque  postica  magua  late- 
J4'ali,  ciiiuamomeis,  subtus  fusco-iiiarmoratis; 
»lis  posterioribus  dilute  ciuerasceiitibus,  fimbriis 
albidis.  Long.  al.  exp.  18  millim. 

^Tortrix  strigana  Hubn.  Tortr.  T.  22.  f.  141.  ?.  — 
Treitsch,  Schm.  VIIL  80.  23.  —  Dup.  Lep.  IX.  p. 
480.  T.  261.  f.  4.  —  Zell.  Isis  1846.  220.  16.  — 
Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  241.  37. 

Tortrix  gnomana  Wien.  Verz.  p.  127.  - 
Jii  sramiiie  locis  aridis  ad  Brösarp  d.  12. 

ad  Esperöd  d.  16- — 18  et  ad  Kåseberga  d.  25  — 
27  Julii  passim.  lu  Gottlaiidia  ad  Wambliiidx) 

etiam  iesi.  i-„  n 

Tqrtri^, /<ec/i€ana.    In   Quercetis  ad  Ljungby  d. 

2 — 5  Julii  frequenter  visa. 
— -  Bmmanniana.  In  gramine  locis  paludosis 

i).^^  -Lj^^^^^y      2— 5,  ad  Esperöd  d.  16 
Julii,  parce. 

— -   Hoffmanseggana.  In  Coryletis  ad  Esperöd 
d.  14^20  Julii. 

Hol7niaii(ij  ̂ 1}}  Quercetis  ad  Kullen  d,  17 

Argyroptera  pratana.  lu  gramine  locis  umbrosis  d. 

29 — 31  Julii  ad  Sjöbo  frequentissime  visa. 
"^CoccYX  Bouoliana:   alis   anterioribus  aurantiaco- 
fifulvis;  strigis  variis  anastomosantibus  argenteis, 
fimbriis  unicoloribus  albidis j  alis  posterioribus 

fusco-griseis,  Fimbriis  dilutioribus.  Long.  al.  exp. 
Tortrix  Xylosteama  HiiBN.  Tortr.  T.  24.  f.  154? 
xTartfix  Bouoliana  Wien.  Verz.  p.  128,  16. — =  Fabr. 

Ent.  Syst.  III.  2.  260.  75,       Nördl.  Stett  Ent.  Zeit. 
1848.  p.  267. 

^occyx  BuoUana  T^cm:%m.  ̂ (^m/  YMF  ̂ ^f^.  fO.  — Zbll;  kis  I84&i  223;  '5c>--  RatzeK  Föirst.  Ins  IL 

202.  1.  T.  1  'u  f.  4.  -.m^^ 



Ill    Pinetis    a  ti    Sjobu  d.  29  .lulii  specinjtMi 

nincum  legi. 
GoccYX  strobilanaw-i  tny^m^U^^s^^^  29 

^iai  .jia^  Maj.  -cl*  .4  ̂.Zi^^qi;.! 
Sericoris  urticana.  In  gram  in  e  loco  uliginoso,  uni- 

:'v        i  .  broso,    ad  Liiiiigbv   d.  4  Julii  frequen- 
ler  visa.  .:iv.,jui  ii^ 

*Sericoris    Dormoijana. :    froiite    paipisqué'^  stteeis; 
alis  anleiioribus  fuscis,  luleo-niarmoralis,  anU* 

-iipediuiii  fascia  lala,   traiisversa ,  sordid^  Havc- 
suente,  iliieis  traiisversis,  dihite  bruuneis  vari- 

: egala:  aHs  posterioribus  tusco-griseis,  Lo*ig  al. 

h-ÉXp.    12.  gii^*^  r.fit,iii 
Graph olita   Dormoyana  Dup.  Lep.  IX.  p. 

f.  10.  -.^nrt^:'^ 
Sericoris  Dormoyana  Zell.  Isis  1846.  p.  231.  sub.  h:o  13. 

'  In  Quercu  ad  Räften  d.  6  Aag.  parce.  In 
Hallandiae  insida  Särö  aiite  plurcs  annos  indi- 

vid uum  LUiicum  legi, 

*Sericoris   artemisiana:   alis    anteriorihus  albiJi>. 

basi   abnipte   fuscis,    fascia  postica  fusca  pun- 
'Ötum  albidum   continente,   interne  lutescenti- 

liiarginata,   litura   ante    niarginem  fnsca;  pal- 

pis  intus  et  subtus  albidis.    Long.  al.  exp.  1.^» 
"libillim. 

Sericoris  artejriisiana  Zell.  Isis  1847.  27.  140.  —  Stett. 
Ent.  Zeit.  1847.  p.  282.  —  1849.  246.  75. 

In  gramine  ad  Degeberga  d.  8  Julii.  rarior. 
Ill  Got  t  lan  di  a  e  tia  ni  lesi. 

Aspis  Solandriana,  In  Coryletis  ad  Kullen  d.  17 — 
19  Aug.  parce. 

*Carpocapsa  splendana:  alis  anterioribus  cineieis. 
griseo-nebulosis,  postice  fuscis.  fascia  postica 
obliqua;  albida,  speculo  aureo-nigro  striato; 
alis  posterioribus  fns€o-griseis.  fimbnis  dihitio- 

tibas.  Lon^.  al.  exp.  15  niilliru.-^^'^-''  v 



fortrix  splmdana  Hubn.  Tortr.  T.  6.  f.  31.  •—  Zell. 
Stett  Ent.  Zeit.  1849.  246.  79. 

Q^JJarpocapsa  splendana  Treitsch.  Schm.  VIII.  163.  2. — 
Dup.  Lep.  IX.  p.  252.  T.  248.  f.  4.   -  Zell.  Isis 
1846.  p.  235.  3. 

Ill   gMamiiiie  loco  arido  ad  Kåseberga  d.  26 
.julii  iiidividiujiii  uiiicLiiii  in  veni. 

*Carpocapsa  fagiglandana :  capite  fuinosof  alis  an- 
terioribus  fnsco-cinereis,  spatio  basali  angulatu, 
nigricanle,  speculo   obsoleto,   apice  anguloque 
iuterno  fnscis;   alis  posterioribns  fumosis,  ma- 

;  ris-fi^^i^giii€   interno  albido  firabi  iisque  anguli 
analis   iiigricantibus.    Long.   al.   exp.^ 47%«*.19 

^  Carjwcapsa  fagiglandana  Zell.  Isis  1847.  668.  277.^ 

^  j  In  ̂ f^agetis  ad  Degeberga  d.  7 — 11  et  ad  Sjöbo 
d.  29  -31  Julii,  passim, 
SciAPHiLA  musculana.  In  fruticibus  iid  Värnab}'  d. 

.       30  Maj.    r      ..^  i  / 

*SciAPHiLA  segetana:  capite  prothoraceque  ocnra- 
ceis^  alis  anteiioribus  pallide  ochraceis,  fascia 

"Vub-basali  angusta,  fracta,  fascia  poslica  an- 
"/t.ice  late  fuicata  strigaque  niarginis  postice,  ob- 
scure  ochraceis;  alis  posteriobus  griseis,  basi 

dilutioribus.  Long.  al.  exp.  16—17  niillim. 
Var.  a.  fascia  anteriore  medio  rupta, 
Seiaphila  segetana  Zei,l.  Isis  1847.  p.  670.  280. 

In  gramine  campis  arenosis  ad  Sjöbo  indi- 
vidua  2  in  veni.  Secundum  Dom.  Zeller  in  Siei- 
lia  lecta. 

*Paedisca  grandaevana :  niagna;  alis  anterioribijs> 
fulvescenti-griseisj  crebre  albido-fuscoque  mar- 

moratisj-  posterioribns  fusco-griseis ,  finibriis 
albidis.  LoLig.  al.  exp.  22—28  niillini. 
Paedisca  grandaemm  h\EMG  Zell.  Isis  I84i6f  238vi  I2. 
Paedisca  Tussxlaginana.  Herr.  Schäff.  240? 
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"^^^  'tA  '^  Htöi  e    mäns  '  ̂'t-ieftö^'  ̂   !^^^ 
Toliis   Tiissilagiiiis  spuriae  iiisideiiteiil^^d.  25—27 

Julii  sat  Frequeiiter  legi.  /  on oom /  - . - 

Paedisca  dissimilana.   In  Coryletis  ̂ ''^Akutrjd  d. 
12  —  14  Juiiii,  parcér'^,^^^^^?;»/^ 

••'Paedisca  graphana:  alis  anterlöiibti^-fusfcö-^g^^^ 
niaciila  ad  marginém  iiiternum  lunulisque  co- 
stalibus   albis,   ocello   apicis   dilutiore,  iiigro- 
puiictato;  alis  poslerioribus  cinereis.   ILöiig.  al, 

axp,  11  millim.  ol  ?bo 

Paedisca  graphana  Treitsch.  X.  3.  ̂ 6.  —  Zell.  Isis 
1846.  237.  4. 

Grapholitha  pinetana  Dlp.  Lep.  IX.  p.  566.  T.  266.  f.  3. 

In  gramine   campis   aridis  ad  Kåseberga  d. 
27  Julii! 

Paedisca  corticana.  In  truncis  Popiill''a<l  Räften 

d.  6  Aug.  riul  3ijdi  M  I 

Paedisca  frutetana.  In  Betalelis  ad  ÅAeäj-d.  23 — 

25  Maj.  _  .^^-(vn., 
Grapholitha  siliceana.  In  tru^icia  jPågi  ad  Sjöbo 

d.  29  Julii,  parce.  < 
  campoliliana.  In  fruticibu;s  ,  a^.  ̂li^^ 
\6  Junii.  .gfJsnroifjcr/i  ,^1* 

— —    Penkleriana.  In  druticibps  ra^.^^lnarjd  d. 
17  Junii. 

""Grapholitha  litlioxylanai.psiipis  compresso-dila ta- 

lis, fiavidis,  apice  cinereis,*  tibiis  quatuor  an- 
terioribus  fusco-maculatis,  alis  antcrioribus 
cinnamomeis,  fascia  ante  medium:  aiigulata, 
albida,   speculo  obsoleto^  posterioHbi!^  ̂ riseis. 

"jf  Long,  al.  exp.  14  millim/-    '^^^^^^^^^  ̂ ^'  V  ' 
Grapholitha  lithoxylana  Dur.  Lep.  IX.  *b.,291.-^|^  250. 

f.  7.  —  Zell.  Isis  1846.  241.  10^  ' 
Tortrix  lithoxytana  Zell.  Stett.  Ent.  Zeit.  i84«^.  250.  109. 

"''^l^;|n  Quéix^it -i*cl-l£spröd  d;  18—20  Jufö,  pas- slni.  In  Gottlandia  ad  Gothem  frequeiitev  lé^i. 
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Grapholitha  Mitterbacheriana.  In  Coryletis  ad  Espe- 

ry'  röd  d.  18  -20  Julii. *Graphoi.itha    Gmmerthaliana :    aiis  aiilerioribus 
griseis,   area    basali    postice  angulata  fasciacjue 

badiis   argeiiteo-inarghiatis,    apice    badiis;  alis 
^pp,posterionbiis  fusco-griseis,  extrorsmn  obscmio- 
„Q^jribLis.  Long.  aJ.  exp.  10  -11  millini. 

"ir  GraphöUtha  Gimmerthaliana  Lienig  Zeu.  Isis  1846. 
247.  17. 

Locis  hurnidis  in  Vaccinio  uliginoso  ad  Ruii- 
nsihy  d»  26,  27  Jiuiii,   parce.    In  Smolandla  ad 
Ainieberg  ante  pUires  an  nos  legi. 

*GiiAPHOLiTHA    vacciniana:   alis    anterioribus  arcu 
basali  poslice  obtusangulo,  fascia  post  medium 

apiceque  brunneo-fuscis,  ceterum  argenteo-eine- 
jggjUeis,  costa  albida,  fusco-slrigulata ;   alis  pöste- 

rioribus  fusco-griseis,  fimbi  iis  dilutioribus  Long. 
al.  exp.  10  millim. 

Grapholitha  vacciniana  Tischer  Zell.  Isis  1846.  248. 18. 

Locis  paludosis  ad  Ronneby  d.  27  Junii, 

pa  rce. 

^Grapholitha  cuphana:  alis  anterioribus  angustu- 
lis,  acuminatis,  subfalcatis,  fucescenti-cinereis, 
basi  fasciaque  angusta,  postice  in  medio  angulata, 

brunneo-fuscis;  alis  posterioribus  griseis,  tiui- 
briis  dilutioribus;  coxis  sericeo-cinereis.  Long. 
al.  exp.  10  — 11  millim. 
Grapholitha  cuphana  Dup.  Lep.  Suppl.  IV.  p.  150.  T. 

63.  f.  1.  a.  b.  —  Tischer  in  litt.  Zell.  Isis  1846. 
245.  15. 

Tortrix  cuphana  Zell.  Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  246.  82. 
In  campis  elevatis  arenosis  ad  Kåseberga  d. 

26,  27  Julii,  parce. 
Femina  minor  ac  distinctius  picta, 

!*.^RAPH0LiTHA  flcxaua  I  minuta,  epistomate  palpis- 
gvte   albidisf  alis   anterioribus  obtusis,  fuscis, 
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strigulis   costae  ante  apicem  quatuoE-.iinMiutiis, 
albidis,  fascia  geniina  media  eiirva,  plumbea. 

.  Loug.  al   exp.  8— 9  raillim. 

-éo^rapJioUtha  fl e,x ana  Zell.  Stett.  ̂ nt  ̂ eit;  ̂ S49.  281.  132. 

lu  Fagetis  ad  Lvckeby  d.  20  Janii  parce,  ad 

t>egtiberga  d.  1—11  et  ad^Sjobo  d.  29,  30  Julii frequenlius  legu 

^Ephippiphora  arrjyrana:  aiis  anterioi-ibiis  fuscis, 
sub-rividosis,  postice  argeiiteo-strigosis,  fascia 
media  abbreviata,  bipaitita^  albida,  costa  ar- 
geiiteo-strigulata ;  alis  posterioribus  nigro^fnscis. 
Long.  al.  exp.  12  millim.     divl.  -  ki..{Hjoi: 

Tortrix  argyrana  Hubn.  Tortr.  +.'^/f!'M  "^^^ Graplmlitha  argyrana  TixEnscn,  Schm.  VIII.  225*  16. 
Ephippiphora  argyrana  Dup.  Lep.  IX.  p.  52JU.:  T:i:M3.:f.  6. 
Pseudotomia  strobila7ia  STEVtt.  p.  175.    ;  .f  i'V{U(-jj 

Zirophora  strohilella.  Gurtis  p.  168:  '      /   ̂ '  ' 
In  fruLicibus  ad  Väriiaby  d.  2  Junii  indi- 

viduiim  uiiiciuii  legi.  Prope  Holiiiiam  et  iii  Ba- 

busia  etiam  a  ine  iuveiita.  ~^"V^  '^  .v^ 
Ephippiphora  Jungiana.    In  iocis  aridis'^  aff*^'Miiem 

d.  23-25  Maj.,  passim^:*'^"**''-  ̂
' Phoxopteris  ramana.  In  Betuietis  ad  Wassmölösa 

li.  28   Maj.  et  ad  Lyckeby  d.  6  Junii. 

1'eras  effractana.  Ad  Kullen  d.  18  Aug.  specinieii 

ujiicum  legi.         ■^i*^^:^^^^;  ̂   ^uUnn
tam 

^CocHYLvs  citrana:  alis  antéfHöHfctVs'  glafiiÖ^^CeiSti- 
öchroleucis,  lituris  niaculisque  variis  Öavicanti- 

bus,  specido  argenteo  nigrt)-slriato;  aliå 'posterio- 
ribus fusco-griseis,  fimbriis  albidis rcnpite  pal- 

"^'l^isque  albis.  Long.  al.  exp.  16  millim. 

'  fortrix  mrana  Hiibn.  Tortr.  T.  29.  f.  185.  _  " 
Cochylis  citrana  Treitsch.  Schm.  VIII.  p. '^7^:"'i.  — 

dB      öiip.  Lep.  IX.  p.  411.  T.  257.  f.  5'.-  BTfjJcjr 
j;>nnlilr  graniinr    locis   aridis  ad  Es|»ePQd i (td.  .14 

.Innii^et  ad  Kailin^e  d.  5  Ang.  ̂   .  »  r.u 



^BoGitYi>is  «tjri^iM^«ija:  alis  aiilerioi:tLas  dilutt:  ochra- 

ii^ikeisv  uifgfriileo^vark^^  fascia   obliqua  irit-dia 
apiceque  castaneis:,  ai geiiteo-niaculalis ,  liuibriis 
fiisci.S|^j5i|li„§^  poslerioribus  cinereis,  exlrorsum  ob- 

sen rioribus.  Long.  al.  exp.  14  rnillinv. 

Tortrix  angustana  HiiBN.  Tortr.  T.  12.  f.  74.  —  ZeijL. 
Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  285.  109. 

Cochylis  angustana  Treitsch.  Schm.  VIII.  284.  11.  — 
CuRTis  p.   172.  20.  — ■  Dup.  Lep.  IX.  p.  421.  T. 
257.  f.  7.  —  Zell.  Isis  1846.  265.  7. 

-iR  Bliti  ̂ ^alUH^e  iocis  aridis  ad  Käflinge  d.  5  Ang, 
Jii  SmolaJidia  el  Weslrogolbia  eliam  legi. 

*CocHVLis  dubitana:  aiis  aiiterioiibus  aibidis,  sub- 

argeiitt*o-micanlibns,  basi  <ipiceque  luacula  sal 
niagna  dorsali  aliaque  niliiore  laterali  uigro-cae- 
ruksceiitibus;  aiis  posterioiibiis  griseis,  fimbiiis 
cinereis.  Long.  al.  exp.  14  milHii). 
Tortrix  dubitana  HiiBN.  Tortr.  T.  12,  f.  71. 

Cochylis  dubitana  Treitsgii.  Schm.   VIII.  283.  10.  — 
CuRTis   172.   17.  —  Dup.  Lep.  IX.  p.  420.  T.  257. 
I.  1.  —  Zell.  Isis  1846.  265.  9. 

Eupoccilia  dubitana  Steph.  p.  191. 

Ill  grainine    Iocis    aridis  ad  Kåseberga  d.  25 
Juli  i. 

■'Cochylis  jurcana:  capiilis  j:)alpisque  diiule  ocbra- 
ccis;   aiis   aoterioribus  ocbiaceis,  slrigis  albido 
nilentibiis    variegalis,    niedio    fascia  retrorsum 

obliqiia,  utriuqne  abbreviala,  niacula  parva  ̂ m- 
^□11    analis  lineolaque   Iciiui    postlca  bruiiiieis, 

^^^(inrbriis  albis;  abs  posterioribus  cinereis,  finjbriis 
I  al  b  i  d  i  s.  Lon  g.  a  i .  ex  p .  1 2  —  13  m  i  11  i  m . 

In  canipis  aridis  ad  Degebergä  d.  7,  ad  lispe- 
röd  d.  14—18  Jnlii,  paice.  In  Gott  la  adla  d. 

18— 23  Julii  fVequ^^nter  Icgi, 
Statura  et  sirnilitndo  C.  Smeatkmannianae,  ab 

ilbi  Colore  magis  och Hiceo,  fascia  alarnm  br  unnea, 

latiore,  extrorsnin  abbreviata  bene  distincla. ■  C;apul 
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dilule  ochraceutn,  iiiterduni  albifJo-squamosum;  päl- 
pis  subtus  dilute  fuscis,  supra  ochraceis;  oculis 

parvis,  loluiidatis,  niodice  convexis,  nigris.  Aii- 

Leiinae  corpore  fere  dimidio  brevior^^s,  tenues 
nigro-fuscae ,  basi  noiiniliil  crassiores,  subtus  dense, 
breviter  ciiiatae.  Prothorax  dense  ocbraceo-squa- 
niulosus.  Alae  anteriores  versus  apicen>  nonnibil 
latiores,  squaniis  densis  ocbraceis  teclae,  slrigis 

argenteis  variegalae,  prima  aiUe  medium  trans- 
versa,  retrnrsum  nonnibil  flexa,  secunda  pone  me- 

dium sat  lata,  inaequali,  ilidem  Iransveisa,  tertia 

ante  apicem  obliqua  ad  marginem  anteriorem  bre- 
viter furcata,  praeterea  fascia  in  medio  sat 

lata  communi,  retrorsum  obliqua,  ad  medium  alne 
continuata,  macula  parva,  triangulari,  in  angulo 

anali  lineolaque  tenui,  longitudinali,  postica,  brun- 
neis,  maculis  tribus  oblongis,  costalibiis ,  prima 

prope  basin,  secunda  in  medio  et  tertia  ante  api- 
ceni,  dilutius  brunneis,  inlerdum  obsoletis;  fimbriis 
cravSsis,  bnsi  dihite  ocbraceis,  extrorsum  albidis. 

Alae  posteiiores  cinereae,  fimbriis  albidis.  Curpus 

nigro-fuscum,  cinereo-squamosum.  Pedes  argenteo- 
micantes;  tarsis  obsolete  fusco-annulatis.  . 

'''CocriYLis  ruhellana:  alis  anterioiibus  carheis,  intus 
dilutioribus,  fascia  media  obliqua,  lineari,  brun- 

t/'tiea;  poslerioribus  luscis;  capite  albido.  Long. 
al.  exp.  11 — 13  millim. 

Tortrix  ruhellana  HiiBN.  Tortr.  T.  36.  f.  285.  er",  f.  287. 
9.  —  Zell.  Stett.  Ent.  Zeit.  1849.  285.  169. 

Tinea  tiliella  HiiBN.  Tin.  T.  20.  f.  180.  Text.  p.  63.28. 
Cochylis  rufociliana  Cirtis  p.  172.  13w 

»    Cochylis  ruhellana  Tueitscu.  Sclim.  VJIL  279.  7.  —  Dip. 
IX.  p.  416.  T.  258.  f.  2.  —  Zell.  Isis  1846.  264.3. 

-sn^-Hn  giamine  locis  aridis  $d  Ålbem  d.  23 — 25 
Maj.  In  Sniolandia,  GoUlandia  et  Babusia  tempore 
v^rnaii  sal  freqnenter  visa. 
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'^Tai  AEPORiA  pseudobombycella:  capillis  di  I  ute  och  ra - 
'-'^  ceis;  alis  anlerioribiis  ohlongis,  nitidulis,  lividis, 

diltVle  fusco-lessellatis,  fimbriis  griseis;  alis  po- 
slerioribus  ciiiereis.  Long.  al.  exp.  16  mil  lim. 

*^'^JTinca  pseudöbomhycella  Hubn.  Tin.  T.  31.  f.  2^12.  ef*. 
-Rjj  T.  56.  f.  382.  ?.  Text.  p.  179.  —  ZiNCK.  Gerai. 
Ihl       Mag.  I.  p.  36. 
.y^^Psyche  fflabrella  OcHS.  Schm.  IV.  p.  199.  8. 

^  ̂''Psyche  pseudöbomhycella  Treitsch.  Schm.  X.  1.  p.  169.  — 
^^f*-     FisCH.  RöSL.  Micro!,  p.  80.  T.  37.  f.  a.— p. 
"^^-Talaeporia  pseudobombycella  Zell.  Stett.  Ent.  Zeit.  1850. 

59.  3. 

[ii  (luticibiis  ad  Ljungby  d.  4  Julii.  Piope 
Hohuiam  mense  Junio  parce  visa. 

Incurvaria  masculella.  In  frulicibiis  ad  Lyckeby  d. 
6  Jun  ii. 

i[|NCURVARiA  Zinckenii:  antennis  peclinatis;  ca- 
eo-pillis  luteis,  alis  anterioribus  virescenti-fuscis, 
;joCOsta  concolore,  macuiis  duabus  dorsi  exalbidis. 

gHLong.  al.  exp.  12  millim. 
.illTinea  Zinckenii  Zell.  Isis  1839.  183.  7.  —  Isis  1846. 
gj^f.      272.  7.  —  Stett,  Ent.  Zeit.  1850.  60.  7. 
^JFinea  masculella  Wien.  Verz.  143.  28. 
/' tncurvaria  Zinckeniella  Dup.  Cat.  ,355. 

Incurvaria  Zinckenii  Zell.  Linn.  Ent.  V.  305.  2. 

in  fruticibus  ad  Ålhem  d.  24-  Maj.  In  Bolh- 
nia  orienlali  etlam  a  me  lecta. 

liYpURVARiA  Oehlmanniella,  In  Betuletis  ad  Ljungby 
d.  2  et  ad  Esperöd  d.  17  Julii. 

^gj.— —    praelatella.   In  Fagelis  ad  Degeberga  d.  9 
et  ad  Esperöd  d.  16  Julii. 

.lärjEA  Julvimetrella.    In  Fagetis  ad  Lyckeby  d.  20 
Junii  individuum  unicum. 

,qjg        ̂ .pqII{q^(>iIq^^  Xn  domibus  ad  Ljungby  d.  2 — 5 
Juln  trequenter  visa. 

dS.— £S  ̂ ^rataegeUa.  In  foliis  Oxyacanlhae  ad  Espe- 
'''^"^r^'^^  rkbd  å.  16-^27  Ju]i\  freqitenler  visa.  lu 

Omberg  Ostrogothiae  eliam  cöpiose  iegi. 



■•^Gghslnheiivieiiia  mcideUa:  ciipillis  Iön^^-i'k,  cl 
iuileiinis  basi  ciassls,  extrorsiini  leiiuioribus ; 

alis  antfrioribus  aiigtisdilis,  iiigro-fuscis,  squaniis 
iiiagiiis,  oblongis,  S{Mclkle  ochraceis  adsjursis, 
apice  obtusis,  fimbriis  bievibiis,  crassis,  iirgro- 

tViscis;  larsis  albido-annulatis.  Long  al.  exp.  12 
tnillim.      niiJfilfj  rmivxs  bSi» 

Ocksenkeimérfd  mcuMla  Fis€h.  Rösl.  Stett.  ̂ ^V.f Äit. 
184^.  p.  213.  Jnfio?fn 

In    giainine   ad    Kullen    d.    15   Ang.  Pröpe 
Holrniam  eiiaii)  parce  legi. 

■"•"Nemophora  metaxella:  epistoinio  albido,  antennis 
^^ll)is;  'aiis  anteriaribus  bievibus,  nilidis,  dilule 
ocbraceis,  obsolete,  obscurius  marniuralis,  slri- 

gnla  (lisci,  absoleta,  fnsca;  posterioribus  dilulio- 
ribu^^^f^basilr^cinereo-adspeisis.  Long.  al.  exp. 
16 — 17  millini. 

Tinea  metaxella  Hubn.  Tin.  T.  61.  f.  Äi^t^  VM.  i\7. 
4046. 

Ådela  metaxella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  1>52.  35.  —  Dup. 

Lep.  XI.  p.  395.  T.  301.  f.  12.  ur>vv  - 
Nematopogon  metaxellus  Zell.  Isis   1839.  186.  5.  — 

Isis  1846.  276.  3.  —  Tengstr.  Finl  Fjäril.  116.  4. 
Nemophora  metaxella  Zell.  Linn.  Eiit.  V.  357.  8. 

In  fruliclbus  ad  Ålbeni  d.  25  iMaj.       ,  . 

Adela  Sulzeriella.    In  Betnlelis  ad.  LyckebiyiHdoD^ 

Junii  et  ad  Ljungbj^  d.  2—5  Juiii,  passim. 
  I)e  Geerella.    In   Cqryie^Wi  ml  ,J£iSpe*öU  d. 

15—17  Jnlii.        ipjnii  gqoiq  oibsm  n 
gf^j^  cj,>v  ir  idelia.    1  n  I  r  n  I  ic  i  b its>  /adl  iL^okeliYi  7 

Junii  et  ad  Alnaryd  (J."  1>  julii.   ̂   ' 
N  E  ivioT^i?        mellus.  1  n  flo  r  i  bus  Sca  b  i  nsae  ad  Sjöbo 

»8  .1  oKOS  .i..v29  — 31  Julii  sat  Irequenter  iegt. 
PiJWgLt^  ^ISrmiferariim.  In  c)lanlis  ail  W  assmolösa 

d    28  Maj        .18  .(Ul^OöBI  .iieS  
Mö. 

i^ii:iiifi^^Äo/^/^ec^e//a.  liv Hesr)éH(i^irJé*röi]ISg*^lfine^ 

röd  d.  J4  J.dii.  ^ '^'^^^  -'^^^^  '  ''^  ' 
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Pj,lj1^,LA  Mr/^^/%||^f;jptH\^li4ii>.  jaci  Sjöbo 

,^ Jbrunneis,  apice  sub-acuajiiiatis,  siiioulo  linea  la- 

'jleiali  a  basi  ultra    inedium    conLiiiiiata,  ibiqiie 
c?  jutroi  suni    noniiihil   ducta  et  poue  uiedium  li- 

nea ti  ans  vérsa  retroi  suni  angulatiin  flexa,  al  bis, 

^.  ptiucto  apicali  alro;   eapite  palpisque  argenteo- 
niicaiUibus.  Loiig.  al.  exp.  10 — 12  millira. 
Ypsplophus  sicariellus  Zell.  h\s  1839.  189.  2. 

ill  giaiiiiiie    locis   aritlis  ad  Degeberga  d.  11 

elwéi4  Kiiseberga  d.  26  — 30  Juli  i. 
\i^§^,Ei.i.k  bracteella.     In    Bettdetis  ad  Alnaryd  d. 
;  11  Juuii. 

*Qecophora  mauvella:  al  is  auterioribus  nigro-fuscis. 
;qttijtidulis,   alpmis  crebris   dilutioribus  adspersis. 

Loiig.  al.  exp.  14  millim.         .i;  ; 
rTinea  maurella  HiiBN.  Tin.  T.  Iliim  122.  l^t/ ÄTn. 

4.  —  Wien.  Verz.  p.  142.  —  Fabr.  Ent.  Syst.  III. 
2,  298.  50. 

Adela  maurella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  p.  113.>d. 
.Mecophora  maurella  Zell.  Isis   1839.  192.  2.  ~  Isis 

,a>1846.  278.  I.  —  Stett.  Ent.  Zeit.  1850.  145.  79. 

In  fruticibus  ad  Lj^ckeby  d.  22  Junii.  In 
Ostrogolbia,  Babusia  et  Dalecarlia  etiani  lecta. 

*OECOPHoaA  tripuncta:  alis  auterioribus  fusco-pul'--' 
pureis,  niaculis  duabus  in  margine  anteriore 

aequalibus,  sub-triangularibus  maculaque  rotunda 
in  medio  prope  anguluui  interiorem  albidis;  ea- 

pite palpisque  fla  vescentibus;  aiitetinis  apice  albis. 
Long.  al.  exp.  12  millim, 

Becurvaria  tripuncta  Haworth.  Lep.  IV.  557.  46™^^'/! Incurvaria  trimaculella  Dup.  Lep.  XI.  p.  424.  T.  303.  f.  8. 
Oecophora  trisignella  Zell.  Isis  1839.  19^.  4.  —  Stefeti  ; 

Ent.  Zeit  1850.  146.  81.       jj.?/:  3g 
In  Fagetis  ad  Lyckebj^^- d^.pQ,\'^i^^^ 

d.  26  Junii,  rarior.  ,1         U  M 
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*Oegophora  angustpJla:  knitteriémbHöptWscc^pur- 
pureis,  Fasciis  dunbiis  latis,  una  nitte  iiiorfiuin  alle- 
l  a  in  medio,  intus  connexis,  niaoulaque  sal  niagna 

costali  inträ  medium  et  apicemj  dilute  flave- 
scentihus:  Fronle  albido-squamosä.  Léng  al.  exp. 
12  millim.  -j  - 

Tinea  angusiella  HiiBN.  Tin.  T.  26.  f.  177.  v  --  r 
Tinea  moestella  Hubn.  Tin.  T.  69.  f.  465. 
Oecophora  angustella  Zell.  Isis  1839.  193.  8. 

In  Fagelis  ad  Norje  d.  1  Jidii  inJJiJ^'ic^l^njl^- 
unicum  leoi.  ^,.^^.'„%xH 

'"Oecophora  jiavijronteUa:  alis  antenoiibus  cinereis, 
maculis  tribus  obsciirioribus,  parvis,  una  ante 

medium  saepe  obsoieta,  i)inisque  pone  medium, 

Iransversim  positis,  interdum  confluentibus;  ca- 
pite   dilute  ocbraceo.    Long.  al.   exp,,   18 — 20 

HiiBN.  Tin.  T.  18.  f.  126.  Text.  p.  50.  n:o  t.  —  Wien. 
Verz.  p.  143.  22.  —  Fabr.  Ent.  Syst.  III.  2.  p.  305. 
78.  — -  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  262.  6. 

Oecophora  flavifronfella    Zell.  Isis  1839.- 192.  18.  — 
Stett.  Ent.  Zeit.  1850.  148.  88.     .  a^J 

In   Fagetis   ad  Sjöbo  d.  30  Jw^Msem^l  legi. 
In  Gottlandia  eliara  capta.        ,giso5iss  ,8[j.6fnL 
*Oecopfiora  tinctella:  alis  antei ioribus  nilidis,  ochra- 

ceis,   immaculatis;    poslerioribus  ci4ier€0-,|usc''^- 
Long.  al.  exp.  15-— 16  millim.        ^^^^^  .txVM<^\?' 
Tinea  tinctella  HiiBN.  Tiii;  T;  31.  f.  214.  Text.  p.  50. 

.  ,   n:o  5.  ̂   .     ,  :;7   '  - r  :•  i.-»-s ]  i;,  o  ̂. Rhinosia  tinctella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  21.  iC 

Butalis  tinctella  Dup.  Lep.  XI.  p.  346.  T.  299.  t  7^' 
Oecophora  tinctella  Zell.  Isis  1839.  192.  16.  —  Stett. 
r     Ent.  Zeit.  1850.  147.  S7.  ::^^\c.hi^  .^lyiuiiii)  c^anO: 

In  Quercetis  ad  Kom^JbyritJfoi^  dtolÄ'^ |Ä/i^ce. 
In  Gottlamlia  IVequentius  it)etjd7on"'>a<^^o  .ffiurbsr 

*()ecophora  Curtisella:  capillis  nrvels^  aMs  anterlo- 
ribus  albiv*^,  atomis  nigris  pane  adspersis,  ma- 



-'»(It^jl^iiwagna  oltlongo-trianguläri  in  medio  apice- 

.  jtju©  nigris,  Hmhriis  ni^ro-fuscis;  alis  posleriorihns 
■  nigro-liiscis,  Loiig.  al.  exp.  16  millim. 

-  Yponomeuta  Curtisella  Curtis  p.  186.  1028.  —  Steph. 
.  ̂   ̂   G.  306.  p.  203. 

Tinea  coenobitella  HiiBN.  Tin.  T.  45.  f.  309. 
Aedia  coenobitella  Dup.  Lep.  X.  p.  315.  T.  285.  f.  6. 
Oecophora  Curtisella  Zell.  Isis  1839.  192.  39  —  Isis 

1846.  279.  16. 

In  Coryletis  ad  Esperöd  d.  14 — 17  Julii  pas- 
sim, in  Smolandia,  Gottlandia  et  Oelandia  etiam  legi, 

Hyponomeuta  evonymella  L.  (^Padi  Z.)  In  Fruticibus 
ad  Siifåkra  d.  1  Aug.  sal  fiequenter  visa. 

—         cognatelia  Tr.   (^Evonymi  Z.)  In  fruticibus 

'  ad  Kullen  d.  15— 19  Aug. 
- — —   flumhella.  In  Coryletis  ad  Kullen  d.  15  — 

19  Aug.  passim. 
Carcina  faganella.    In  Quercetis  et  Fagelis  monlis 

Kullaberg  d.  15 — 20  Aug.  sat  frequens. 
GErECHiA  popidella.    In    truncis   Populi  tremulae 

ad  Sjöbo  d.  31  Julii  et  ad  Margretelorp 
d.  21  Aug.,  passim. 

^Gf.iiEQiiiA  temerella:   alis   anterioribus  angustulis. 
fumatis,   sericeis,   striga   postica  obsoleta,  dilu- 
liore,  acute  fracla,  inlerne  late  fusco-marginata. 
Long.  al.  exp.  10  millim. 
Gelechia  temerella  Lienig  Zell.  Isis  1846.  284.  2. 

In  gramine  locis  aridis  ad  Kåseberga  d.  25  — 

27  Julii  frequenter,  ad  Fågelsång  d.  6  Aug.,  par- 
ce  lecta. 

'''Gelechia  petiella:  alis  anterioribus  nigro-fuscis, 
atomis  cinereis  adspersis,  maculis  duabus  oppo- 
sitis  versus  apicem  albis  maculisque  binis  ante 

'  medium,  obscurioribus ,  postice  albo-raarginatis; 
alis  posteriori bus  cinereis.  Long.  al.  exp.  14 
millim,  .■ ^  - 



Lita  peliella  Treitsch.  Schm.  X.  3.  p.  198.  —  Dlp.  Lep, 
XI.  p.  294.  T.  297.  f.  11. 

Gelechia  peliella  Zell.  Isis  1839.  199.  28.  —  I)o[GL4< 
Trans.  Ent.  Soc.  V.  200.  37. 

Ill  i^rainine  iocis  ariclis  ad  Esperöd  d.  16 — 

19  et  ad  Sjöbo  d.  29  —  31  Julii,  passim.  In  Golt- 
ia ndia  etiam  in  veni. 

*GEr>ECHiA  alacella:  alis  anterioribus  nio^ro-caerule- 
scentibus,  ante  medium  punctis  qnatuor  atris, 
in  margine  antico  longe  pone  medium  macula 

parva  punclisque  apicalibus  dilule  flavescenti- 
bus;  capile  cinereo;  tarsis  argenteo-micantibus, 
fusco-aiuiulatis.  Long.  al.  exp.  12  millim. 
Lita  alacella  Dlp.  Lep.  XI.  p.  296.  T.  297.  f.  12. 
Gelechia  alacella  Zell.  Isis   \8S9.   199.  29.  —  1846. 

286.  14.  —  DOUGL.  Trans.  Ent.  V.  200.  36.  —  Stett. 
Ent.  Zeit.  1850.  154.  131. 

In  2;!'<imiHe  iocis  aridis  ad  Sjöbo  d.  30  Julii 
individuum  unicum  legi.  In  Gottlandia  etiam 
in  ven  la. 

Gei.echia  terrella.  In  graniine  et  sub  lapidibus 

iocis  aridis  ad  Degeberga  d.  8 — 11  Julii. 

*Gelechia  diffinis:  aiis  anterioribus  brunneo-pur- 
pureis,  macidis  elevatls  atris  variegatis,  linea 
postica  angulata,  albida,  margine  posteriore 

all^ido-variegato;  alis  posterioribus  cinereo-ar- 

genteis,  fimbriis  griseisj  abdomine  apice  testa- 
ceo;  tibiis  tarsisque  aibo-annulatis.  Long.  al. 

exp.  16—18  millim. 
Re.  difjinis  Haw. 
Re.  nebulea  Haw. 
An  Listerella  Wood.  1190. 

Lita  dissijjiilella  DuP.  Lep.  XI.  p.  289.  T.  297.  f.  A.  — 
Treitsch.  Schm.  IX.  2  p.  80.  4. 

Gelechia  scabidella  Zell.  Isis   1839.    177.  32.  —  Isis 
1846.  286.  19. 

In 
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^^'''^tti'-'gfannne  locis  aridis  acl  Ljungby  d.  4 Jj^i^,,;.In  Westrogotliia  et  ad  Holmiani  etiam 
lecta. 

^Gelechia  fugacella:  alis  anterioriJDus  albidis, 
atomis  c;ebris  fuscis  adspersis,  fascia  obsoleta 

aiite,  macula  marginali  pone  medium,  nigris, 
limbriis  albidis,  apice  iniuscatisf  alis  posterio^ 
ribus  cinereis.    Lono.  al.  exp.  13 — ^14  millim. 

^.^ffMechia  fugacella  l^hh.  Isis  1839.  200.  44. 

In  Betuletis  ad  Ljungby  d.  3- — 5  Julii.  Li 
Smolandia  et  Bahusia  etiam  legi. 

■^Gelechia  proximella:  alis  anteriuribus  albo-cine- 
rascentibus,  singuio  punctis  vel  sti'igis  septem, 
biais  prope  basin,  tribus  in  medio  binisque 

pone  medium,  nigris,  fimbriis  griseisf  alis  po- 
sterioribus  griseis,  nitidulis.  Long.  al.  exp. 
15—16  millim. 

Tinea  proximella  Hubn.  Tin.  T.  33.  f.  228. 
Lita  proximella  Treitsch.  IX.  2  p.  90.   12.  —  Dup. 

Lep.  XI.  p.  301.  T.  297.  f.  10. 
Re.  punctifera  Haw. 
Ån.  rhomhella  ̂ 1.  Wood.  1194. 

Geleckia  proximella  Zell.  Isis  1839.  200.  45.  —  Isis 
.   1846.  287.  24.  ~-  DouGL.  Träns.   Ent.   Soc.  V. 

ii'\orvÅm.  29. 

'  In  Betuletis  ad  Wassmolösa  d.  28,  Wärnaby 
d.  29,  30  Maj.  In  Babusia  et  Bothnia  orientali 
etiam  legi. 

*Gelechia  aleella:  alis  anteriöril^us  niveis,  fascia 
pone  basin  muculisque  quatuor  nigris,  fimbriis 
cinereis.    Long.  al.  exp.  12  millim. 

Tinea.  aleella  Fabr.  Eiit.  Syst.  III.  2.  p.  317.  136.  ' Tinea  alternella  Hubn.  Tin.  T.  22.  f.  151.  \ 

nfiponomeuta  bicolorella  Tbeitsch.  Schm.  IX.  1:  233^.  18. 

Anacampsis  alternella  Curt.  p.  182.  . — ^^:^TEBH.^p.  197. WooD.  1229. 
K.  V.  Akad.  Handl  1851.  11 
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Re.  alterna  Haw. 
Lita  hkolorella  Dup.  Lep.  XI.  p.  313.  T.  298  f.  4. 
Gelechia  aleella  Zell.  Isis  1839.  200.  51.  —  DouGL. 

Träns.  Ent.  Soc.  V.  177.  11.  —~  Stett.  Ent  Zeit. 
1850.  155.  143 

111  Coryletis  ad  Lyckeby  cl.  19,  20  Juiiii, 

parce. 
*Gelfxhia  wnhrosella:  alis  aiiterioribus  fusco-brun- 

neis,  maculis  duabus  parvis  loiige  poiie  medium, 
Iransversim  positis,  albis;  alis  posterioribus 

fusco-griseis;  palporum  articulo  ultimo  ante- 
cedente  breviorej  tibiis  posticis  albo-bimacu- 
latis.    Lbng.  al.  exp.  10  millim. 

Gelechia  umbrosella  Zell.  Isis  1839.  201.  58.  —  Stett. 
Ent.  Zeit.  1850.  155.  147. 

Sub  fucis  rejectis  ad  Norje  d.  1  Julii,  pas- 
sim.    Sub  lapidibus  locis  aridis  ad  Degeberga  d. 

7  — 11  Julii.    Gelerrime  currit,  captu  diflicilis. 
*Gelechia    artemisiella:    alis    anterioribus  dilute 

bruuueis,  atomis  griseis  adspersis,  rnaculis  du- 
abus parvis  aute  biiiisque  pone  medium,  ni- 

gris 5   alis    posterioribus  fuscis.    Long.  al.  exp. 
9  millira. 

Lita  artemisiella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  97.  18.  — 
FisCHER  RöSL.  Microl.  I.  53.  T.  30.  f.  2.  a.  b.  — 
Dup.  Lep.  XI.  p.  320.  T.  298.  f.  8. 

Gelechia  artemisiella  Zell.    Isis    1839.  201.  70.  — 
Stett.  Ent.  Zeit.  1850.  156.  159.  Dougl.  Träns.  Ent. 
Soc.  V.  201.  39. 

Locis  aridis  et  aieuosis  ad  radices  planta- 
rum, prope  Degeberga  d.  7—11  Julii,  passim.  In 

Gottlandia  frequenter  legi. 

*Gi,LECHiA  luculella:  alis  anterioribus  nigris,  ato- 
mis cinereis  parce  adspersis,  macula  ante  me- 

dium, magna,  costali,  semilunata,  alba,  intus 
lutea,  maculaque  costali  ante  apicem,  parva, 
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albida;  fiir]brlis  nigro-fiiscis,  ciiiereo-variegatis^ 
alis  posterioribus  nigris^  tarsis  albo-aiiiiulalis. 
Loiig.  al.  exp.  11 — 12  millim. 

Tinea  luculella  HiiBN.  Tin.  T.  59.  f.  397. 
Anacampsis  luculella  Dup.  Lep.  XI.  p.  626.  T.  312.  f.  13. 
Anacampsis  subrosea  Curtis  p.  182. 
Re.  subrosea  Haw. 
Anacampsis  luctuella  St.  Wood  1206. 
Anacampsis  marmor ea  Wood  1218. 
Gelechia  luculella  Zell.  Isis  1839.  202.  74.  —  Isis  1846. 

291.  42.  —  DOUGL.  Träns.  Ent.  Soc.  V.  177.  13. 

Ill  Iruncis  Qiiercus  ad  Lyckeby  d.  22,  Ron- 

neby d.  26  et  ad    ALSarnm  d.  29  Junii,  parce. 
In  Westiogothia  et  Bahiisia  etiam  legi. 

*Gelechia  lepidella:   alis    anterioribus  angiistulis, 
albis,  atomis  fiiscis  adspersis,  macula  humerali 

et  altera  in  margine  antico,  fasciaque  pone  me- 
dium   communi,  utrinque  retrorsum  obliqua, 

nigro-fuscis.    Long.  al.  exp.  8 — 9  millim. 

Gelechia  lepidella  Zell.  Isis  1839.  202.  73.  —  Isis  1846. 
291.  41. 

In    Queicu    ad    Maigretetorp    d.    21  Aug., 

parce. 
^Gelechia  ericinella:  alis  anterioribus  angustulis, 

fasco-brunneoque  variegatis,  fasciis  quatuor, 
duabus  anterioribus  obliquis,  posterioribus 
träns  versis  punctoque  apicali  albis;  fimbriis 

fusco-griseis;  tibiis  tarsisque  albo-annulatis. 
Long.  al.  exp.  12  millim. 
Tinea  micella  HUbn.  Tin.  T.  31.  f.  210. 
Oecophora  micella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  p.  171.  13. 
Oecophora  ericinella  Dup.  Lep.  XI.  p.  497.  T.  306  f.  12. 
Panc.  Merianella  St.,  Wood.,  1385. 
Gelechia  ericinella  Zell.  Isis   1839.  202.  78.   —  Isis 

1846.  291.  45.    —    DouGL.  Träns.  Ent.  Soc.  V. 
178.  17. 
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lu  Ct^iluna  vulgari  locis  a  rid  is  ad  KäQiiige 
d.  5  Aug.  sat  frequeiiter  visa.  In  Wesliogothia 
etiam  a  me  lecta. 

*Gelechia  superbella:  alis  anterioribus  nigris, 
anreo-iiucantibus,  lineis  tribus  träns  versis 

punctisque  apicalibus  argenteis;  capite  palpisque 

albis;  antennis  fiasco-alboque-annulatis.  Long. 
al   exp.  6 — 7  millim. 

Gelechia  superbella  Fischer  Zell.  Isis  1839.  202.  79.  — 
1846.  291.  46. 

In  gramine  ad  Esperöd  d.  15  Julii  indivi- 
duuni  unicum  legi. 

*Gelechia  micella  :  angustula;  alis  anterioribus  oli- 
vaceis,  nitentibiis,  maculis  punctisque  argenteis 

adspersis;  posterioribus  brunnescentibus.  Long. 
al.  exp.  14  millim. 

Oecophora  micella  Dup.  Lep.  XI.  p.  452.  T.  304.  f.  9. 
Oecophora  asterella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  p.  172.  14. 
Gelechia  micella  Iwll.  Isis  1839.  202.  80.  —  Isis  1846. 

291.  48. 

In  gramine  locis  aridis  ad  Degeberga  d.  I  1 
Jnlii,  rarior.     In  Bahusia  et  in  Smolandia  etiam 

Ahgyresthia  tetrapodella.  In  fraticibus  locis  palu- 
dosis  ad  Ålhem  d.  23  Maj.,  ad  Alnarvd 
d.  12-15  Junii. 

*Argyresthia  covnella:  capillis,  prothorace  alisque 
anterioribus  niveis,  nitidulis,  bis  parce  brunneo 
transverse  striolatis,  fascia,  macula  dorsi  poiie 

medium   obliqua,  apiceque  brunneis;  antennis 

albis,  fusco-annulatis.  Long.  al.  exp.  11  millim. 
Tinea  cornella  Fabr.  Ent.  Svst  III.   2.  291.  17.  — 

Suppl.  488.  41. 
Oecophora  cornella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  162.  5.  X. 

3.  210.  294.  —  Dup.  Lep.  XL  459.  T.  305.  f.  3. 
—  Fisr.H.  RöSL.  Microl.  L  23.  T.  15.  f.  3.  a.  b.  c. 
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Årgyresthia  sparsella  Zell.  Isis  1839.  p.  205. 
Yponomeuta  curvella  Steph,  Cat  7292. 
Ismene  curvella  Steph.  Ulustr.  IV.  250.  8. 
Yponomeuta  curva  Haw.  Brit.  Lep. 
Årgyresthia  cornella  Zell.  Linn.  Ent.  II.  273.  11. 

Ill  foliis  Sorbi  aacupariae  ad  Esperöd  d.  18 
Julii. 

^Årgyresthia  farinatella:  capillis  prothoraceque  gri~ 
seis;  alls  aiiterioribus  subopacis,  giiseis,  fascia 

ante,  nube  lata  post  medium  apiceque  fuce- 

scentibus;  tarsis  fusco-aiiiiulatis.  Long.  al.  exp. 
10  millim. 

Årgyresthia  farinatella  Zell.  Isis   1839.  206.  20.  — 
LiENiG  Isis  1846.  294.  11. 

Oecophora  farinatella  Fisch.  Rösl.  Microl.  I.  p.  211.  T. 
74.  f.  4. 

Ill  fruticibus  locis  humidis  ad  Ljungby  d. 
3  Julii. 

*Coleophora  deauratella:  an  tennis  nigris,  apice  al- 
bo,  articulo  basali  supra  squamis  breviter  in- 
crassato;  alis  anterioribus  oriclialceis,  nitidis, 

apice   cupreis.    Long.  al.  exp.  13  — 14  millim. 

Coleophora  deauratella  Lienig  Isis  1846.  295.  2.  ~ 
Tengstr.  Finl.  Fjäril,  p.  139.  —  Zell.  Linn.  Ent. 
IV.  204.  4. 

In   graniine  ad  Wärnaby  d.  30  Maj.  et  ad 
Ljckebj  d.  6  Junii,  parce. 

*CoLEOPHORA  currucipennella :  aiitennis  albis,  fusco- 
annulatis,  flagelli  basi  alba,  penicillo  longiore, 
griseoj  alis  anterioribus  albis,  venis  late  luteis, 

apicem  versus  obscurioribus,  dilatatis,  subcoii- 
fluentibus.    Long.  al.  exp.  12. 

Reaumur  Mem.  IIL  1.  p.  277  et  280.  T.  16.  f.  13—16. 
Ornix  spec.  Zell.  Isis  1838.  720.  189. 
Coleophora  currucipennella  (F.  R.)  Zell.  Isis  1839.  207. 

13.  —  Dup.  Cat.  p.  370.  —  Zell.  Linn.  Ent.  IV. 
286.  48. 
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In  fruticibiLS  ad  Sjöbo  d.  30  Julii. 

*CoLEOPHORA  muripeMnella :  parva;  aiiteiinis  albis, 
fusco-aiiiudatis ,  ?  apice  albido,  arliculo  basali 

albido,  siiie  peiiicillo;  palporum  fasciculo  di- 
midium  arliculum  terminaleai  breviusculum 

paidlo  excedeiite^  alis  aiiterioribLis  aiigustulis, 

sordide  albis,  impunctatis,  venis  dilatatis,  di- 
lute  fucescentibus,  costa  anguste  albida.  Loiig. 
al.  exp.  1 1  millira, 
Coleophora  muripennella  (F.  R.)  Dup.  Cat  p.  371. 
Ornix  muripennella  Dup.  Suppl.  IV.  p.  484.  T.  87.  f.  6. 
Coleophora  otidipennella  l^u..  Isis  1839.  207.  18. 
Coleophora  muripennella  Tell.  Linn.  Ent.  IV.  334.  72. 

—  Stett.  Ent.  Zeit.  1850.  159.  182. 

In  fruticibus  ad  Ålliem  d.  24  Maj. 

'''"Gracillaria  Thunbergella:  alis  anterioribus  rufis, 
violaceo-niicantibus,  Iriangulo  costali  maximo 
ad  costam  produclo  dorsoque  ad  basin,  flavis. 
Long.  al.  exp.  i2  millim. 
Tinea  Thunbergella  Fabr.  Ent.  Syst.  TIL.  2.  326.  170. 

—  Suppl.  p.  493.  71. 
Gracillaria  Thunbergella  Steph.  Cat.  7596.  12.  —  Illustr. 

IV.  366.  12. 
Gracillaria  Thunbergii  Haw.  Lep.  529. 
Tinea  Franckella  HiiBN.  Tin.  f.  379. 
Gracillaria  Franckella  Zell.  Isis  1839.  209.  1.  —  Lei- 

NIG  Isis  1846.  297.  1.  —  Zell.  Linn.  Ent.  II.  314. 
1.  —  Stainton  Träns  Ent.  Soc.  N.  S.  L  118.  1.  — 
Stett.  Ent.  Zeit.  1850.  160.  195. 

Ornix  hilaripennella  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  p.  196.  2. 
Gracillaria  hilaripennella  Dup.  Lep.  XI.   p.  583.  T. 

811.  f.  1. 

Tinea  Swederella  Thunb.  Mus.  Acad.  Upsal.  M.  p.  80. 
f.  L  2. 

In  Coryletis  ad  Wärnaby  d.  30  Maj.,  ad  Al- 
narjd  d.  12,  ad  Ronneby  d.  26  Junii  et  ad 
Esperöd  d.  28  Jnlii,  parce. 
CosMOPTERYX  pedella.    In    tVnlicibiis   ad  Ljungby 
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Elachista  cygnipennella.    Iii   Piiielis  ad  Alnaryd 
d.  15  Juiiii. 

'•'"Nepticut.a  quadrimaculella:  ca  pil  Ii  s  lutescen  ti  bus  5 
aiitenuis  aigro-fiiscis,  apice  argenteis;  alis  au 
terioribus  cupreo-purpurascentibus,  singula  po- 
ne  medium  maculis  dual)us,  sat  magnis,  op- 
positis,  uua  iii  margiue  exteriore,  altera  in 

margine  interiore,  dilute  flavescentibus,  aureo- 
micantibus,  (imbriis  lougis  fuscis^  alis  posteri- 
oribus  uigro-fuscis.  Long.  al.  exp.  5 — 7  millim. 

la  Corjietis  ad  Kullen  d.  15 — 19  Aug.  in- 
dividua  nonnulla  legi. 

Species  pulcberrima  et  distinctissima.  Parva. 

Caput  squamis  erectis,  crassis,  longis  lutescenti- 
bus  obsitum;  oculis  parvis,  rotundatis,  parum 

convexis,  nigris.  Antennae  dimidio  corpore  non- 
nihil  longlores,  tenues,  tiliformes,  nigro-fuscae, 

apice  ad  q  nar  tam  partem  argenteo-micantes.  Pro- 
thorax  squamis  crassis  cupreo-micantibus  dense 
vestitus.  Alae  anterioies  versus  apicem  nonnihil 

latiores,  squamis  crassis,  densis,  cupreo-micanti- 
bus, pone  medium  magis  purpurascentibus,  dense 

tectae,  singula  pone  medium  maculis  duabus  sat 
magnis  oppositis  velut  fasciam  träns versam  simul 
fbrmantibus,  uua  in  margine  exteriore  subtrian- 

gulari ,  altera  in  margine  interiore  rotunda,  di- 
lute flavescentibus,  aureo-micantibus^  fimbriis 

longis  nigro-fnscis  Alae  posteriores  nigro-fuscae, 
immaculatae,  fimbriis  concoloribus.  Corpus  nigro- 
fuscum.  Pedes  nigro-fusci,  argenteo-micantesj 
tarsis  spinisque  dilute  testaceis. 
Nepticula  strigulella.    Thunb.  (argentipedella  Zei.l.) 

In  Betuletis  ad  Wäriiaby  d.  1  Junii. 

^Opostega  reliquella:  alis  an  terioribus  niveis,  st  ri- 
ga apicis  obsoleta  pallida;   posterioribus  exal- 

bidis.    Long.  al.  exp.  9—10  millim.     ,  ̂ 
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Opostega  reUquella  Zell.  Linn.  Ent.  III.  282.  2. 

Ill  fniticibus  ad  Ljungby  d.  5  Julii  speci- 
meii  uiiicuni  inveatum. 

"'••"Alucita  polydactyla :  palporain  articulo  ultimo 
adscendeiiti,  peuultimum  longitudine  aequante: 

alis  lutesceiUi-griseis ,  anterioribus  fasciis  dua- 
bus  obscure  cinereis,  obsoleLius  albido-margi- 
natis,  in  posteriores  non  continuatis,  exteriore  in 

cosla  niaculam  formante.  Long.  aL  exp.  15 
millim. 

HiiBX.  Alac.  T.  6.  f.  23. 
Orneodes  polydactylus  Treitsch.  Schm.  IX.  2.  257.  2. 
Ålucita  polydactyla  Zell.  Isis  1841.  870.  3. 

In  foliis  Lonicerae  ad  Ljungby  d.  3 — 5  Ju- 
lii parce  visa. 

NEUROPTERA. 

LiBELLULA  quadrimaeulata.  Locis  humidis  iii  Ble- 
kingia  mense  Junio,  passim.  . 

  cancellata.     Locis    paludosis    in  Scania 
passim,  ex.  gr.  ad  Ljungby  d.  3 — 5  et 
ad  Esperöd  d.  13 — 20  Julii. 
  pectoralis.    Locis  humidis  Scaniae  mense 
Julio,  parce. 

GoMPHus  unguiculafus.  In  locis  elevalis.  aridis  ad 

Asarum  d.  29,  30  Julii,  sat  frequenter 
legi, 

 forcipatus.    In  Betuletis  ad  ̂ ^ärnaby  d. 
29  —  31  Maj.,  parce. 

Cordulegaster  lunulatus.  Locis  elevalis,  aridis  ad 

Ronsieby  d.  26  et  ad  Asarum  d.  29,  30 

Junii  frequent€!r  visus.  Velocissime  vo- 
lat,  captu  diflicilis. 

Aesch.na  vernalis.     In   Betulelis   locis  humidis  ad 

Ljungby  d.  3 — 5  Julii  rarior. 
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Agrion  Platypoda.    Ad  fliivios  prope  Ronneby  d. 
26,  27  Jiinii,  sat  freqiienter  visum. 

  sanguineum.  Ad  tluvium  prope  Bröms  d. 
2,  3  Juiiii,  frequens. 

  elegans.    Locis    paludosis  ad  Sandham- 
mar d.  26 — 27  Julii,  passim. 

Epijemera  diptera.  In  fruticibns  ad  Kullen  d.  15 

19  Ang.,  parce. 

Bhaphidia  notata.   In  fruticibns  ad  Lyckeby  d.  6 
Junii. 

OsMYLUs  maculatus.     In  fruticibus  ad  Esperöd  d. 
20  Julii,  individuum  unicum  in  veni. 

^Chrysopa  abhreviata:  dilute  prasina;  palpis  fuli- 
ginosis,  articulo  tertio  et  quarto  pallide-annu- 
latisj  antennis  articulo  primo  incrassato,  puncto 

nigro  notato,  secundo  brunaeo-annulato^  capite 
puncto  inter  antennas,  alio  utrinque  in  genis, 
in  occipite  et  iii  clypei  lateribus,  binisque  in 

vertice  nigris,-  alis  brevibus,  latis,  apice  rotun- 
datis,  fimJDriis  longis  nigris ;  unguiculis  simpli- 
cibus.    Long.  al.  exp.  18  —  22  millim. 

Chrysopa  abhreviata  Curt.  Brit.  Ent.  XI.  520.  3.  T. 
520.  —  Steph.  Ulustr.  VI.  103.  5.  —  Wesm.  Bull, 
de  Brux.  VIII.  1.  p.  209.  3.  ■—  Evans  Träns.  Ent. 
Soc.  V.  78.  T.  9.  f.  7.  —  Schneid.  Symb.  Mon. 
Ghrys.  119.  35. 

Chrysopa  immaculata  Steph.  Illustr.  VI.   103.  6.  — 
Evans  Träns.  Ent.  Soc.  V.  78.  T.  10.  f.  5. 

Hemerobius  chtorophanus  Batzeb.  Först.  Ins.  III.  248. 

In  gramine  locis  aridis  ad  Kåseberga  d.  26, 
27  Julii,  passim.  In  Gottlandia  et  Smolandia 
etiam  a  me  ,  lecta. 

Psocus  vittatus.    In  Fagetis  ad  Sjöbo  d.  29  Julii, 

passim. 
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hyme\optp:ra. 

CiMBEx  Lucorum.  Iii  Betuletis  ad  Esperöd  d.  Ii  — 
20  J  idii .  parce. 

  fasciata.     In    frulicibus  ad  Esperöd  iu- 
dividuum  unicuni  legi. 

  ohscura.  In  Goribus  Geraiiii  sylvestri^  ad 
Alnaryd  d.  11  Jiiiiii. 

'^"Hylotoma  marginata:^  nio^ro-caerulesceiis.  sub-iii- 
tida .  cinereo-sericea ;  palpis.  geniculis,  tibiis 

tarsisque  tia  vo-te^laceis .  his  extrursura  leviter 
infuscatis ;  alis  dilute  fumatis,  costa  ante  api- 

cein  iiifascata.  Loiio:.  9  —  10  millim.  al,  exp. 
20--22  millim. 

Mas:  oracilior.  aiiteiiids  loDS^is.  liliformibus . 

subtu^  deij^e  pubesceiitibus.  alarum  ai\te- 
riarum  costa  nubecula  stigmaticali  et  sub- 
apicali  obsoletis,  fuscis;  geuitalibiis  apertis. 

lamellis  duabus  parvis,  flavesceutibiis  iii- 
structis. 

Feinina:  crassior,  anteiinis  brevioribus.  exLroi- 
siim  incrassatis.   clavatis,    iiudis;  alarum 

aiUerianim  costa  poiie  mediuui  ad  apicem 
late  iufu-cata,  fuscedine  autice  in  medio 

macidam    parvam  dilutiorem  includente: 

segmeiitis   abdominis   2 — 5  supra  medio 
ad  apicem  teiiaiter  testaceo-margiiiatis. 

Ill  floribus  Chaeropbylli  sylvestris  et  Sorbi 

aiicupariae  ad  Lvckebv  d.  19  —  21  Junii,  parce. 

ad  Ronneby  d.  26.  27  et  ad  Asarum  d.'  29,  30 Junii.    rarius    in\eni.     A  Dom.  Ridperbjelke  in- 

dividuum   unicum  femineum.   1850  ad  Lyckeby 
lectum. 

llyl.  ustulata  magnitud  i  ne  aequalis  Caput 
rotundatum.  nigro-caeruleuni ,  nitiduuj.  subtilis- 
sime,    crebre    punctulatum,    pube  brevi.  densa 
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grisea  tectum,  iiiedio  loiigitndinaliter  elevaturn 

et  iii  elevatione  siilcatum^  ocellis  fusco-testac^is^ 

palpis  liavo-testaceis^  oculis  ovatis,  niodice  con- 
vexis,  brunneis.  Anteniiae  nigrae.  Protliorax 

uigro-caerulesceijs ,  subtiliter,  confertiiii  puiictn- 
latus,  pul)e  brevi,  densa,  cinerea  obsitus.  Scu- 
tellum  snb-triangulare,  paiiim  convexiini,  nigro- 

caeruleum,  puiictulatum,  parce  pubesceiis^^bdo- 
men  maris  gracilius,  totum  nigio-eaerulescens, 

aitidum,  parce  pubesceus,  femiuae  similiter  colo- 
ratum,  segmeatis  3,  4,  5,  6  supra  apice  dilute 

flavesceiili-margiuaLis.  Pedes  dilute  fla vo-testacei, 
coxis  et  trochanteiibus  totis,  femoribus  a  basi 

fere  ad  apicern  uigro-caenilescentibus;  tarsis  ex- 
trorsum  leviter  infuscatis,  obsolete  fusco-annula- 
tis.  Alae  dilnte  fumatae,  iiervis  obscurioribas , 

anteriores  iii  mare  ad  stigma  et  ante  apicem  le- 
viter infuscatae,  iu  feiuina  ad  costam  a  stigmate 

usque  ad  apicem  late  infuscatae.  fuscedine  medio 
ill  margiue  antico  maculam  parvam,  obloiigam, 
dilutiorem  includente. 

Hylotoma  enodis  In  floribus  Umbellatarum  ad 

Ronneby  d.  26,  27  Junii,  passim. 

 ustulafa.    In  floribus  Cbaeropbylli  syl- 
vestris  ad  Broms  d.  3  Junii  in  copula 

capta. 
  pagana.    In  floribus  Spiraeae  Ulmariae 

ad  Esperöd  d.  19  Julii  specimen  uni- 
cum  legi. 

MoNOCTENUS  Juniper  i.  In  Junipero  coramuni  ad 

Wärnaby  d.  29  Maj.  et  ad  Broms  d.  3 
Junii,  parce. 

INematus  crassus.  In  Betuletis  ad  Alnaryd  d.  10 

— 15  Junii,  ad  Ljungby  d.  3 — 5  Julii, 
rarior. 
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*Nematus  alhiJahris:  nigro-fuscus,  nitiduvS,  griseo- 
sericeusj  aiiteunis  corpore  ciimiclio  longioribusj 

clypeo  albido;  palpis  pedibusque  dilute  flave- 
scentibus,  coxis  basi,  femoribusqae  subtus  liaea 

tenui,  nigris;  prolhorace  utrinque  raacula  ante- 
alari,  antice  medio  lineis  duabus  brevibus, 

scutello  niacula  parva  media  apiceque  testaceis 
?.    Loiig.  7,  al.  exp.  16  millim. 

Nematus  alhilahris  Dahlb.  Consp.  Tenthr.  p.  7.  48. 

Ill  Smolaadia  ad  Wäruaby  d.  29  Maj.  semel 

legi.  Ad  Aiineberg  ante  plures  aniios  etiam  iii- 
ventus. 

Statura  crassa,  antennis  brevibus.  Caput 

rotiindatum,  nigrum,  sub-nitidum,  subtiliter,  cre- 

bre  punctulatum,  griseo-sericeum  5  clypeo  trian- 

gulari,  albido;  mandibulis  brnniieis,-  palpis  di- 
lute flavescentibusj  oculis  ovatis,  modice  con- 

vexis,  nigris.  Antennae  corpore  dimidio  nonnibil 

longiores,  minus  tennes,  nigrae,  opacae;  Protho- 
rax  nigro-fuscus,  sub-nitidus,  crebre  punctulatus, 
cinereo-sericeus,  antice  medio  lineolis  duabus 

brevibus,  sub-obliquis ,  obsoletis,  maculaque 
utrinque  antealari,  testaceis.  Scutellum  sub- 
triangulare,  convexum,  nigro-fuscum ,  sub-niti- 

dum, punctulatum,  medio  macula  parva,  rotunda 

margineque  apicali,  testaceis.  Abdomen  nigro- 
fuscum,  nitidum,  parum  pubescens,  ventre  inter- 
dum  plus  minusve  testaceo-variegato.  Pedes  di- 

lute flavescentes,  coxis  basi,  femoribusque  subtus 

linea  tenui  nigris,  bac  in  anterioribus  ante  api- 
cem ,  in  posticis  basi  apiceque  abbreviataj  tarsis 

dilute  fusco-aiinulatis.  Alae  albido-liyalinae,  ner- 
vis  stigmateque  fuscis. 

Nematus  Mijosotidis.   In  fruticibus  ad  Ronneby  d. 
26,  27  Junii. 
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rSEMATLS  xantliopferus  Daht.b.  (^Rumicis  Fall.,  Iii 
Piuniice  ad  Aliiai  vtl  d.  10 — 15  Junii 

sat  freqiieiiter  legi. 

  nhdomvialis.   Li  Betidetis  ad  Ljangbv  d. 
3—5  Julii. 

 Alm.  Ill  Alnetis  ad  Lyckeby  d.  19—21 

Jauii,  ad  Ljiuigby  d.  6 — 5  eL  ad  Sjubo 
d.  29  Julii,  passim. 

*]Ne^la.tls  fulvus:  luleus,  anlennis  sapra.  loacula 
par  v  a  \  ert  i  ca  1  i.  liiieolis  Iribus  prothoracis,  mar- 
giiie  postico  scutelli  liiieaque  dorsali  abdomi- 
iiis  e  maculis,  apicem  versus  magiiiludiiie  de- 
crescentibiis,  nigiis:  tibiis  apice  tarsisque  dilute 
ferrugiueis.    ̂   Long.  9.  al.  exp.  17  millim. 

Nematus  fulvus  Hartig  Aderfl.  Deutsehl.  1.  194.  19. 

Ill  fruticibus  ad  Degeberga  d.  7 — 10  et  ad 
Sjöbo  d.  29 — 31  Julii,  parce. 

rsEMATLs  luteus.  lii  Betideti^  ad  Espei'öd  d.  13  — 
21  Juiii. 

*^^E>iATUS  Westermanni:  niger,  aiitennis  subtus,  ma- 
cula  utriiique  verlicali.  clypeo,  macida  parva 
frontali  iuter  antennas,  inacula  protboracis 

utrinqiie  antealari .  pedibus  totis  ventreqne 
luteis:  tarsis  obsolete  fusco-aunidatis.  Lons^. 

5i,  al.  exp.  10  mil  lim. 

yematus  Westermanni  Dahle.  Consp.  Tenthr.  p.  8.  60. 

In  Salicetis  ad  Fågelsang  d.  6  Aug.,  sat  fre- 
qaenter  legi. 

.V.  xanthoptero  maguitudine  aequalis.  Caput 

rotundatuQL  modice  convexum,  nigrum.  sub-ni- 
tidum ,  subtiiiter.  crebre  punctubitum  ,  cinereo- 
sericeum,  macula  utrinque  verticnli.  postice  ad 
oculos  continuata.  testacea,  macula  parva  iuter 

antennas,  clvpeo  maudibidisque  dilute  tlavehcen- 
tibus,  his  apice  brunneis;  palpis  ila vo-testaceis j 
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ooulis  avalis,  couvexis,  nigris.  Aiilennae  iiigro- 
fuscae,  articiilis  3-9  subtus  testaceis.  Prothorax 

niger,  sub-iiitidus,  siibtiliter,  crebre  puiictuhiUis, 
parce  ciiiereo-sericeus ,  utriuqne  macula  sat  nia- 
gna ,  siib-triangulari ,  antealari ,  albida  vel  dilute 

tlavesceiite.  Sciitelliim  coiiveximi,  nigruni,  puii- 
ctulatum.  A^bdoiiieu  supra  nigro-fasciim ,  niti- 
dum,  vix  pabusceiis,  sidjtus  Kiteum.  Pecies  toti 
lutei;  tarsis  obsolete  fusco-aimulatis.  Alae  albo- 

hyaliaae,  iiervis  fuscis ,  coslali  et  stigiiiate  dilu- 
tioribus. 

Nematus  varus.    In   fruticibns  ad  Ljungby  d.  4 

et  ad  Esperöd  d.  15 — 20  Jidii. 
Selandria   serva.     In    floribus  Umbeliatarnm  ad 

Lyckeby  d.  19  Jnnii. 

  cinxia.     In  fruticibns  ad  Ljungby  d.  5. 
ad  Esperöd  d.  18  Julii  et  ad  Käfiinge 
d.  5  Ang.,  passim. 

 stramineipes.  In  Pteride  ad  Wärnaby  d. 
29—31  Maj. 
  Cei^asi.    In    fruticibns  Rosae  ad  Ålhem 

d.    23—25,    ad    Wärnaby  d.  29  Maj., 

passim.   Morio.  In  fruticibns  ad  Kullen  d.  15  — 
20  Aug. 

  fyg^naea.     In  Betuletis  ad   Wärnaby  d. 
29  Maj.,  ad  Broms  d.  4  Junii. 

Macrophya  Rapae.    In  tloribus  Chaerophylli  syl- 

vestris  ad  Wärnaby  d.  29 — 31  .Maj.'   blanda.  In  fruticibns  ad  Lyckeby  d.  19 
— 22  Junii,  passim. 
 4-maculata.    In  floribns  Cliaeropln  lli  ad 

Alnaryd  d.  10-  15,^ad  Ronneby  d.  26 
Jnnii  et  ad  Esperöd  d.  13 — 20  Julii. 
 rustica.     In    floribus    Chaeropliy  lli  ad 
Lyckeby  d.  (),  7  Jindi. 
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Macrophya  ^^-punclata.  In  floribus  Cliaerophylli 
ad  Brönis  d.  3,  4  et  ad  Aliiaryd  d.  12 
Junii. 

  albicincta.    In  floribus  Umbellataruni  ad 

Wärnaby  d.  29—31  Maj.  et  ad  Lycke- 
hy  d.  19  Jiinii. 

  olbipunda.    Iii  floribus  Cbaerophylli  ad 
Ahiaryd  d.  13,  14  Junii. 

Alt.antus  Scrofhulariae.    In    Scropludaria  nodosa 

ad  Degeberga  d.  8  — 10  Junii,  passim. 

  Zonula,  In  floribus  Gliaeropbylii  ad  Al- 

naryd  d.  11 — 1 4  Junii,  frequenter  visus. 

Tenthredo  conspicua.    In    Iruticibus  ad  Ljungby 
d.  3 — 5  Julii. 

  livida.  In  Coryletis  ad  Lyckeby  d.  18 — 
20  Junii. 

 flavicornis.    In  floribus  Cbaeropbylli  ad 
Esperöd  d.  13 — 20  Juiii. 
 delicatula.  In  Pteride  locis  umbrosis  ad 

Ronneby  d.  56,  ad  Esper()d  d.  20  Ju- 
lii et  ad  Kullen  d.  19  Aug.,  parce. 

  instahilis.   In  floribus  Umbellatarum  ad 

Alnaryd  d.  12 — 14  Junii,  passim. 
  hicincta.     In   floribus   Cbaeropbylli  ad 
Alnaryd  d.  11  et  ad  Lyckeby  d.  19 
Junii. 

  Agrorum.    In  floribus  Umbellatarum  ad 
Broms  d.  3  Junii. 

  lateralis.    In    floribus   Cbaeropbylli  ad 
Wassmolösa    d.  28  et  ad  Wärnaby  d. 
29-31  Maj. 
  solitaria.    In  floribus  Geranii  ad  Ålhem 

d.  23 — 25  Maj.,  ad  Lyckeby  d.  6  Junii. 
DiNEURA  De  Geeri  In  Betuletis  ad  Broms  d.  3,  4 

Junii. 
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PoECii.osTOMA  glahrata.  Iii  tVuticibus  ad  Kullen  d. 

l8 — 20  Aug  ,  passim. 

Emphytus  rufo-cinctus.  In  Betuletis  ad  Ronneby  d. 

26,   27   Junii,   ad  Esperöd  d.  13— '^0 
Juiii. 

—          cinctus.    In  fioribus  ChaerophyUi  sylve- 
stris  ad  Alnaryd  d.  1^ — 16  Junii 

 .     succinctus.  In  Coryietis  ad  Lyckeby  d.  19 

— 21  Junii  et  ad  Ljungby  d.  3  — 5  Julii. 
  tenera.  In  fiuticibus  ad  Kullen  d.  18 — 
20  Aug. 

  Grossulariae.    In   Betuletis  ad  ̂ \äi'nabv 

d.  29  — ,:il  Maj. 
DoLERUs  palustris.    In  graraine  locis  humidis  ad 

Kaseberga  d.  27  Julii. 

 Gonagra.     In    Qoribus   Chaeropbylii  ad 

Wärnaby  d.  29—31  Maj. 
Phyllotoma  vagans.    In  Alnetis  ad  Biörns  d.  4 

Junii  et  ad  Kullen  d.  17  Aug.,  parce. 
Lyda  panctata.    In  fruticibus  ad  Wassmolösa  d. 

28  Maj. 

 sylvatica.     In   Betuletis   ad  Lyckeby  d.  20 
j  unii. 

Xyela  pusilla.  In  Pinetis  ad  Wassmolösa  d.  28 

Maj.,  passim. 
Xiphydria  Dromedarius.  In  tVuticibus  ad  Silf<ikra 

d.  1  Aus:.  individuum  unicum  lec;i. 

Cephus  pallipes.  In  tloribus  Umbellatarum  ad  Lyc- 
keby d.  6  Junii. 

Onychia  ediogaster.  In  gramine  locis  a  rid  is  ad 

Kåsebei-ga  d.  27  et  ad  Sjöbo  d.  29  Julii. 
  aculeata.  In  gramine  locis  a  rid  is  ad  De- 

geberga  d.  8—11  Julii.  rarior. 
Calt.aspidia  Westwoodii.  In  gramine  ad  Fågelsång 

d.  6  A  ug. 
EVAMA 
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Evania  minuta.  In  fruticibus  ad  Esperöd  d.  20 
Julii  et  ad  Kullen  d.  19  Aug. 

FoENUs  Assectator.  In  fruticibus  ad  Fågelsång  d. 
6  Aug. 

*Hellwigia  elegans:  antennis  ful  vis  (S)  vel  rufis 
(?),  extrorsum  dilatatis,  clavatis,  basi  plus  mi- 
nusve  nigris^  prothorace  nigro,  antice  maculis 

duabus  uncinatis,  lineola  subalari,  linea  per- 
pendiculari  aut  puncto  utrinque  in  latere  pro- 
thoracis,  scutello,  puncto  infrascutellari ,  raeta- 
thoracis  macula  magna,  semilunari  alteraque 
utrinque  laterali,  flavisj  abdoinine  basi  nigro, 
medio  fiavo  rufoque  varioj  pedibus  flavis.  Long. 
12,  al.  exp,  16  millim. 
Hellwigia  elegans  Graw.  Nov.  Act.  Acäd.  Caes.  Leop.  XI. 

p.  318.  T.  43.  —  Ichneum.  Europ.  III.  798.  \, 

In  plantis  ad  litora  maris  prope  Lomma  d. 

13  Aug.  individuum  masculum  legi.  Ad  Ljung- 
by a  Dom.  Wallengren  etiam  lecta  et  mibi  be- 

nevole  donata. 

*LissoNOTA  maculatoria :  iiigra,  nitida  j  capite,  pro- 
tborace  metathoraceque  (iav o-maculatis,  scutello 
abdominisque  segmentis  apice  flavis;  pedibus 

rufo-testaceis,  coxis  et  trochanteribus  nigro- 

maculatis;  alis  apice  infuscatis,-  terebra  femi- 
nae  lougitudine  abdominis.  Long,  8 — 10, 

al.  exp.  12 — 14  millim. 
Ichneumon  maculatorius  Fabr.  Mant.  Ins.  p.  261.  25. 

—  Thunb.  Ichneum.  549.  —  Graw.  Addit.  n°  6. 
Bassus  maculatorius  Fabr.  Syst.  Piez.  p.  96.  9. 
Lissonota  maculatoria  Graw.  Ichneum.  Europ.  III.  60.  33.^ 

\ar.  a.  femoribus  posticis  ultra  medium  nigris. 

In  gramine  campis  arenosis  ad  Kåseberga  d. 
27,   ad  Sjöbo  d.  29  Julii   et   ad  Lomma  d.  12 
Aug.,  rarior. 

K.  V.  Äkad.  Handl.  1851.  12 
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*Agathis  longicauda:  rufo-testacea,  siib-nitida  ̂   an- 
tennis,  oculis,  ocellis,  maculis  tribus  protho- 
racis,  pläga  pectorali,  tarsis  tibiisqne  posLicis 

nigris,  bis  basi  riifo-testaceo-annulatis;  alis  ni- 
gio-fuscis,  anterioiibiis  fascia  media  lineolaque 
leniii,  transveisa  inträ  medium  et  apicem,  al- 
bidisj  terebra  abdomine  fere  duplo  longiore. 

Long.  7^—10,  al.  exp.  13 — 16  millim. 

In  floribus  Umbellatarum  campis  arenosis  ad 

Kåseberga  d.  25-27  et  ad  Sjöbo  d.  30  Julii, 

parce. 

Species  pnlcbra  et  distinctissima.  Caput  sub- 
triangulare,  rufo-testaceum,  sub-nitidum,  obsolete 

punctulatum,  tenuiter  griseo-pubescens,  infra  an- 
tennas pilis  duobus,  longis,  fuscis;  vertice 

macula  parva,  rotundata,  nigra,  ocellos  cin- 
gentej  mandibulis  apice  fusco-brunneis  j  palpis 
rufo-tectaceis:  oculis  sub-ovatis,  convexis,  nigris. 
Antennae  capite  cum  protborace  fere  duplo  lon- 
giores,  tenues,  nigrae,  opacae,  arliculo  primo  ni- 
tido.  Prothorax  rufo-testaceus,  nitidus,  \ix  pun- 
ctatus,  tenuiter  griseo-pubescens,  supra  maculis 
tribus  sat  magnis,  una  antice  in  medio,  oblongo- 
triangulari,  binis  ante  alas,  oblongis  plagaque 
magna  pectorali ,  nigris.  Scutellum  triangulare, 
modice  convexum,  lufo-testaceum  sub-nitidum. 

Metathorax  medio  linea  nigro-fusca.  Abdomen 

elongatum,  supra  modice  convexum,  rufo-testa- 
ceum, segmentis  basalibus  antice  longitudina liter 

striolatisj  terebra  abdomine  fere  duplo  longiore, 

tenui,  nigra.  Pedes  rufo-testacei  j  postici  tibiis, 

basi  excepto,  tarsisque  nigris.  Alae  nigro-fuscae, 
anteriores  medio  disci  fascia  transversa  utrinque 

abbreviata,  lineaque  tenui  inträ  medium  et  api- 
cem, nervum  transversum  cingente,  albidis,  ner- 
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vis  stigniateque  obscurioribus ,  hoc  intus  ad  ter- 
tiam  partem  testaceo. 

*Agathis  variegata:  l  ufo-teslacea ,  sub-iiitida ,  al- 
bido-pobesceiis;  antennis,  oculis,  pläga  magna 
verticali,  linea  fiQiitali,  protboracis  maculis, 

scutello,  abdotijijiisque  maculis  iitrinque  qua- 

tuor  parvis,  nigris;  pedibus  rufo-teslaceis,  cöxis 
basi,  femoribus  iiitermediis  subtus  linea  utrin- 

qiie  abbreviata,  posticis,  basi  apiceque  excep- 
tis,  tibiis  ejusdem  paris  apice  tarsisqiie,  nigro- 
fuscis;  terebra  abdomine  duplo  longiore^  alis 

fumatis,  apice  dilalioribus.  Long.  6-^,  al.  exp. 
10  millim. 

In  tloribus  Umbeliatarum  ad  Kåseberga  d. 
27  Juiii  individuum  unicum  legi. 

Statura  omnino  praecedentis,  sed  minor, 

gracilior,  pläga  magna  verticali,  sciitello,  femori- 
busque  posticis  fere  totis  nigris,  abdomine  utrin- 
que  nigro-maculato ,  alis  fumatis,  non  fasciatis, 
ab  illa  bene  distincta.  Caput  rufo-testaceum , 
nitidnm,  subtilissime  punctulatum,  sat  dense  al- 

bido-pubescens ,  postice  pläga  magna  verticali, 
snbtriaiigulari ,  lineolam  longitudinalem  inter  an- 

tennas in  frontem  emittente,  nigris ^  mandibulis 

palpisque  rufo-testaceis,  illis  apice  infuscatisj  ocu- 
lis  sub-ovatls,  modice  convexis,  nigris.  Antennae 
capite  cum  protliorace  dimidio  loiigiores,  tenues, 

filiformes,  nigrae,  opacae.  Prothorax  nig<'r,  niti- 
dus,  griseo-pubescens,  supra  macula  oblongo-qua- 
drata,  antice  utrinque  ramulum  tenuem  emit- 

tente lateribusque  vitta  lata,  rufo-testaceis,  liac 

medio  parce  idgro- variegata.  Scutellum  triangu- 
lare,  modice  cojivexum,  nigrum,  sub-nitidum. 
Metathorax  niger,  utrinque  linea  laterali  rufo- 
testacea.  Abdomen  elongatum ,  rufo-testaceum, 

supra  modice  convexum,  nitidum,  parum  pube- 
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scens,  segmeiito  piimo  medio  macuia  sat  magiia, 
reliquis  iitriaqiie  maculis  quatuor  parvis,  nigris ^ 

terebra  abdomine  duplo  longiore,  tenui,  nigro- 
fusca.    Pedes  rufo-testacei,  antici  coxis  basi  Iro- 

chanteribusque   supra   linea    tenui,  nigro-fuscis, 
intermedii  coxis  basi  femoribusque  subtus  linea 

utrinqne   abbreviata,    nigro-fuscis,  postici  nigri, 
coxis  apice,  trochanteribus,  basi  excepto,  genicu- 
lis    tibiisque   ad  |  rufo-testaceis,   tarsis  obscuri- 
oribus.    Alae  fumatae,  apicem  versus  dilutiores, 

nervis  stigma teque  nigro-fuscis. 
*RoGAs  hicoloratus:  luteo-testaceus,  sub-nitidus,  ci- 

nereo-pubescens j  antennis,  macuia  parva  verti- 
cali,  oculis,  prothorace  antice  subtus,  postice 

sub  alis,  metatliorace ,  segmento  primo  abdo- 
minis  basi,  femoribus  et  tibiis  apice  tarsisque 

nigris;    alis    sub-byalinis,    nervis  stigmateque 
fuscis.    Long.  8^,  al.  exp.  14  millim. 

Yar.  a.  prothorace  supra  antice  fascia  transver- 
sa ,  lineisque  duabus  dorsalibus,  longi- 
tudinalibus,  approximatis,  dilute  fuscis. 

Var.  b.  segmentis  abdominis  primo  tolo  nigro, 
5  —  7  fuscis. 

In    plantis    variis   litoris   marini   ad  Kåse- 
berga  d.  26 — 28  Julii  individua  10  legi. 

Caput  sub-triangulare,  modice  convexum, 
luteo-testaceum ,  parum  nitidum,  subtiliter,  cre- 
bre  punctulatum,  breviter  cinereo-pubescens;  ver- 
tice  macuia  parva,  triangulari,  nigra,  ocellos  in- 
cludente;  mandibulis  apice  infuscatis;  palpis  rufo- 
lestaceis;  oculis  parvis,  sub-ovatis,  convexis,  ni- 

gris Antennae  corpore  longiores,  tenues,  sub- 
filiformes,  nigrae,  opacae.  Prothorax  luteo-testa- 

ceus, sub-nitidus,  confertim  punctulatus,  cinereo- 
sericeus,  subtus  ad  insertionem  pedum  anticorum 
macuia  media  et  interdum  ulrinque  puncto  ut 



181 

et  postice  infra  alas,  niger.  Scutellum  sub-trian- 
gulare,  modice  convexum,  piuictulatum ,  luteo- 
testaceutD;  apice  rotundatum.  Metatliorax  con- 
vexus,  niger,  parum  nitiduS;  confertini;  eviden- 
tius  rugoso-punctatus,  tenuiter  cinereo-pubescens, 
antice  leviter  carinatus.  Abdoroen  capite  cum 

prothorace  parum  longius,  a  basi  ultra  medium 

sensim  perparum  ampliatum,  supra  modice  con- 
vexum, confertim,  evidentius  rugoso-puuctatum , 

luteo-testaceum .  sub-nitidum,  parce  cinereo-pu- 
bescens, segmento  primo  longitudinaliter,  tenuiter 

carinato,  a  basi  ad  medium  nigro.  nigredine  po- 
stice bi-sinuata,  vel  toto  nigro,  segmentis  4  —  7 

bre\ibuS;  latitudine  decrescentibus,  inlerdum  fas- 

cis.  Pedes  luteo-testacei,  femoribus  tibiisque  apice 
tarsisque  nigro-fuscis.  Alae  sub-byalinae,  ner  vis 
stigmateque  fnscis. 

Cheloxus  Oculafor.  In  fruticibus  ad  Kullen  d.  15 

— 19  Aug..  passim. 

  fasciafus.    In   fruticibus  ad  Esperöd  d. 
13—20  Aug.,  parce. 

*Dryi>'us  dorsaiis:  niger:  antennarum  basi,  pro- 
tborace  antice  pedibusque  rutis  ;  stigma  te  fusco. 
Long.  3^.  al.  exp.  6  millim. 

Dryinus  coUcrris  var  ̂   major.  Dal3I.  Anal.  Ent.  p.  9. 

Bethylus  dorsaiis  Fabr.  Syst.  Piez.  p.  238.  n°  8. 

Dryinus  dorsaiis  >'ees  ab  Esexb.  Hvmenopt.  Monogr.  H. 372.  2. 

In  gramine  locis  aridis  ad  Degeberga  d.  10 
Julii  specimen  unicum  inveni. 

••'GoxATOPLs  lunatus:  niger  nitidus;  prothorace  tri- 
nodi,  fronte,  vertice,  antennis  basi,  protboracis 
dorso,  abdominis  fascia  ad  basin  pedibusque 
rufis,  femoribus  basi  infuscatis,  2  Long.  3 
millim. 
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Gonatopus  lunatus  Klug  in  Weber  et  Mohr  Beitr.  II. 
164.  —  Latr.  Gen.  Crust.  et  Ins.  IV.  p.  40  nota. 
Nees  AB  EsEXB.  Mon.  Ichneumon.  II.  p.  383.  2. 

In  gramiiie  locis  aiidis  ad  Kåseberga  d.  26 
Juiii  individiuim  unicuni  legi. 

Chalcis  femorata.    In  gramine  campis  arenosis  ad 

Degeberga    d.    8 — 11.    Brösarp   d.  12, 

Esperöd  d.  14-21  et  ad  Sjöbo  d.  29 
—  31  Juiii.  passim. 

Perilampus  laevifrons.    In  gramine  locis  aridis  ad 

Degeberga  d.  8  — 11,  ad  Esperöd  d.  13 

20"  el   ad    Kåseberga  d.  29—31  Juiii, sat  frequenter  visus. 

EuPELMUS  atrojjurpui^eus.  In  gramine  ad  Kåseberga 
d.  27  Juiii  individuum  unicum  legi, 

EcTR03iA  (EuPEL3irs  Dal3i.)  vufescens.    In  gramine 
locis  aridis  ad  Deoeber2:a  d.  8—11,  ad o  o  _ 

Esperöd  d.  13  —21  et  ad  Kåseber^^a  d. 
26 — 28  Juiii,  rai'ius  occurriL. 

Encyrtus  syl  vins.     In   Betuletis  ad  "Wärnabv  d. 29  Maj. 

  cijanocephalus.    In  Coryletis  ad  Lyckeby 
-  d,  6  Junii. 

*E]sxYRTUS  melarwpterus:  niger.  subaeneo-\ iolaceus : 
antennarum  articulis  duobus  sub-apicalibus 
albis.  scapo  tarsisque  te>taceis,  capite  mag- 
no  prothorace  latiore.  crebre  profunde  punc- 
tato,  punctis  magis  nitidis;  alis  nigroruscis. 

fascia  terminali,  angusta,  albida  Long.  1|  — 2 
millim. 

Encyrtus  melanoptcrus  Nees  ab  Ese>b.  Hvmen.  Mon. 
II.  218.  18. 

In  gramine  locis  aridis  ad  Lyckeby  d.  19 

Junii,  ad  Degeberga  d.  10,  ad  Esperöd  d.  15  — 
17  et  ad  Kåseberga  d.  27  Juiii,  rarior. 
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*Encyrtus  [ormosus:  viridi-caerulescens,-  anlennis 
iiigris,  medio  annulo  albo;  scapo,  fronte  pro- 
thoraceque  antice  testaceis;  scutello  magno, 

auraiiliaco,  apice  deiite  acuto,  nigro  armato,- 
pedibus  dilute  Qavescentibiis;  alis  anlerioribus 
a  medio  ad  apicem  infnscatis.  ?.  Long. 
millim. 

In  gramine  locis  arenosivS  ad  Ronneby  d.  26 
Junii  et  ad  Degeberga  d.  10  Jalii.  In  Bahusia 
ante  plures  annos  etiam  legi. 

Statura  fere  Em.  longicorms.  Caput  mediocre,. 
antice  visum  sub-orbiculare,  lestaceum,  laeve, 

certo  si  tu,  praesertim  in  vertice,  cjaneo-micans ; 
genis  viridi-nitentibus j  oculis  magnis,  ovatis,  pa- 
rum  convexis,  nigris.  Antennae  sub  oculis  ver- 
sus  os  insertaej  scapo  vertice  humiliore,  testaceo, 
medio  nonnihil  incrassatoj  flagello  scapo  duplo 

longiore,  nigro,  basi  tenui,  extrorsum  sensim  in- 

crassato,  apice  oblique  truncato,  medio  albo-an- 
nulato.  Prothorax  brevis,  viridi-caerulescens, 

sub-nitidus,  antice  tenuiter  flavo-testaceo-margi- 
natus.  Scutellum  magnum,  sub-triangulare,  auran- 
tiacum,  apice  in  dentem  acutum,  elevatum,  nigruni 

conlinuatum.  Abdomen  angustum,  viridi-aeneum, 
nitidum,  apicem  versus  atlenuatum.  Pedes  di- 

lute fiavescentes,  femoribus  posterioribus  inter- 
dum  extrorsum  leviter  infuscatis;  tarsis  apice 

fucescentibus.  Alae  albido-byalinae,  anteriores 
fere  a  medio  ad  apicem  infuscatae,  fuscedine  in 
medio  latere  utroque  dilutiorcj  ramulo  obliquo, 

perbrevi,  truncato. 

Encyrtus  cyaneus.    In  fruticibus  ad  Broms  d.  3 
et  ad  Ronneby  d.  27  Junii,  rarior. 

■   Morio.    In  Quercetis  ad  Ronneby  d.  25 
Junii. 
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*Encyrtus  intermedius:  laevis,  niger;  vertice  aii- 
gusto,  flagello  clavato,  truncato;  capite,  antennis 
basi,  piothorace  antice  linea  transversa,  medio 

maculisque  duabus  flavis;  pedibus  piceis;  fe- 
moribus  anlerioribus  flavis;  alis  sub  stigmate 

fusco-obumbratis.    Long.  H  niillim. 

Ill  gramine  loco  arido  ad  Kåseberga  d.  26 
Julii  iiidividuum  uiiicum  legi. 

Colore  Ene.  flavictpiti  sed  pictiira  alarum 

Ene.  vinulo  proximus.  Caput  sat  inagnum,  cras- 
sum,  convexum,  rotuiidatum ,  paullo  longius 

quam  latum,_  dilute  flaviim,  impunctatum,  gla- 
brum,  baud  ni  tens;  vertice  medio  leviter  infus- 

cato;  mandibiilis  apice  infuscatis;  oculis  medio- 
cribas,  obliquis,  ovatis,  capite  plus  quam  di- 
midio  brevioribus,  post  mortem  brunneis.  An- 
tennae  scapo  verticem  vix  superante,  gracili, 

sub-lineari,  flavo;  flagello  capite  nonnibil  lon- 
giore,  tereti,  clavato,  fusco-testaceo ,  nudo,  ar- 

ticulis  valde  contiguis,  apicali  oblique,  eviden- 
ter  truncato,  ipso  disco  apicali  sub-impresso. 
Protborax  supra  niger,  laevis,  iiitidus,  antice  li- 

nea transversa,  macula  utrinque  obliqua ,  ante- 
alari,  flavis;  alarum  tegulis  albidis.  Scutellum 

sub-cordatum,  convexum,  laeve,  glabrum,  nigrum. 
Metatborax  la  tus,  niger,  nitidus,  lateribus  albo- 
sericeus.  Pectus  antice  flavum,  laminis  vero 

pleuralibus  nigris,  politis.  Abdonien  parvum, 
iiigrum,  protborace  multo  brevius.  Pedes  picei , 
coxis  femoribusque  anterioribus  dilute  flavis.  Alae 

byalinae,  in  medio  sub  stigmate,  fere  ad  margi- 
nem  posticum  dilute  fusco-obumbratae ,  nervis 
fuscis,  ramulo  stigmaticali  in  medium  alae  obli- 

que descendente,  sat  longo,  simplici. 
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Encyrtus  vinulus.  In  gramiiie  campis  arenosis  ad 

Degeberga  d.  10,  Kåseberga  d.  25—27 
et  ad  Sjöbo  d.  29  —  31  Julii,  parce. 
  hemipferus.    In  graniine  locis  aridis  ad 
Degeberga  d.  8 — 10  et  ad  Brösarp  d. 
12  Julii. 

Cleptes  nitidula.  In  gramine  ad  Kåseberga  d.  27 

et  ad  Sjöbo  d.  29  Julii,  rarior. 

— —      semiaurata.  In  fruticibus  ad  Esperöd  d. 
19,  ad  Sjöbo  d.  28  Julii  et  ad  Lund 
d.  4  Aug.,  parce. 

Ghrysis  Rosae.    In    campis   arenosis   ad  Sjöbo  d. 

29 — 31  Julii,  passim. 

— ■ —      succincta.    In  campis  arenosis  ad  Dege- 
berga d.  7 — 10  Julii. 

Elampus  Panzeri.  In  campis  arenosis  ad  Dege- 
berga d.  7 — 10  Julii. 

MiMESA  lutana.  In  (loribus  ad  Käflinge  d.  5  el 

ad  Fågelsång  d.  6  Aug. 
Ceropales  variegata.  In  floribus  Umbellatarum 

ad  Käflinge  d.  5  Aug. 
—  maculata.  In  floribus  Umbellatarum  ad 

Degeberga  d.  7 — 12,  Kåseberga  d.  25  — 
27  Julii  et  ad  Käflinge  d.  5  Aug., 

passim. 
PoMPiLUs  rufipes.  Locis  arenosis  ad  Kåseberga  d. 

27  Julii. 

Agenia  hircana.  In  floribus  Umbellatarum  ad  De- 

geberga d.  8 — 11  Julii  et  ad  Kullen  d. 
15 — 20  Aug.,  passim. 

Priocnemis  fasciatellus.  Locis  arenosis  ad  Degeber- 
ga d.  8 — 11  Julii,  rarior. 

 femoralis.    In   fruticibus   ad   Kullen  d. 
17  Aug. 

— — =    exaltatus.    Locis  aridis  ad  Sjöbo  d,  29 
Julii. 
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Priocnemis  obtusiventris.  In  floribus  Unibellatarum 

ad  Kullen  d.  20  Aug. 

 nudipes.     Locis  aridis  ad  Alnaryd  fl.  14 
Junii,  Käflinge  d.  5  el  ad  Kullen  d.  18 
Aug. 

Tachytes  pectinipes.  In  campis  aridis  ad  Dege- 
berga  d.  8 — 11  et  ad  Brösarp  d.  12 
Juli  i. 

  unicolor.   In  campis  arenosis  ad  Esperöd 
d.  16  Julii. 

Harpactus  lunatus.  In  campis  arenosis  ad  Dege- 

berga  A,  1 — 12,  Esperöd  d.  16,  Kåse- 
berga  d.  25-27,  Sjöbo  d.  29—31  Julii 
et  ad  Silfåkia  d.  1  Aug. 

  tumidus.  In  campis  arenosis  ad  Degeberga 

d.  7—11,  Esperöd  d.  14—20,  Sjöbo  d. 
29—31  Julii  el  ad  Kullen  d.  17  Aug. 

Nysson  spinosus.  In  floribus  Umbellalarum  ad  Lyc- 
keby  d.  7,  8  Junii. 
  trimaculatus.    In    floribus  Umbellataruni 

ad  Degeberga  d.  8  — 11  Julii. 
  interruptus.  In  floribus  Umbellataruni  ad 
Degebeiga  d.  10  Julii. 
  dimidiatus.  In  campis  arenosis  ad  Dege- 

berga d.  7  11,  Esperöd  d.  14—20,  Kå- 
seberga  d.  25 — 27,  Sjöbo  d.  29 — 31  et 
ad  Silfåkra  d.  1  Aug.,  sa  t  frequenler 
visus. 

Bembex  rostrata.  In  campis  arenosis  ad  Kåseberga 
d.  25 — 27  Julii  et  ad  Käflinge  d.  5  Aug;. 

Cerceris  labiata.  In  floribus  Umbellalarum  ad  De- 

geberga d.  8 — 11  el  ad  Kåseberga  d.  25 
—27  Julii. 

Mfi. LINUS  sahidosus.  In  campis  aridis  ad  Kaflinge 
d   5  Aug. 
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Entomognathus  brevis  In  campis  arenosis  ad  Sjö- 
bo d.  25 — 27  Julii,  parce. 

Crabro  patellatus.  In  fJoribus  Umbellalarum  ad 

Ljungby  d.  3 — 5  Julii. 
Sapyga  Prisma.  In  floribus  Umbellalarum  ad  Ai- 

na ryd  d.  13  Junii. 
TiPHiA  femorata.  In  campis  arenosis  ad  Degeberga 

d.  8—11,  Esperöd  d.  14—22,  Kåseber- 
ga  d.  25-27,  Sjöbo  d.  29—31  Julii  et 
ad  Käflinge  d.  5  Aug.,  ftequenter  visa. 
  minuta.  In  floribus  Umbellalarum  ad  De- 

geberga d.  7 — 12  Julii. 
Tengyra  Sanvitali.  In  gramine  campis  arenosis  ad 

Esperöd  d.  17  et  ad  Sjöbo  d.  29  Julii, 
rarior. 

Myrmosa  melanocephala.  Locis  aridis  ad  Degeberga 
d.  10,  Sjöbo  d.  31  Julii   et   ad  Kullen 
d.  19  Aug.    In  copula  capta. 

MujiLLA  europaea.     Ad   Lomma  d.  12  Aug.  indi- 
viduum  unicum  legi. 

  nigrita.  In  campis  arenosis  ad  Degeberga 
d.  10,  Brösarp  d.  12  et  ad  Esperöd  d. 
16  Julii,  rarior. 

Epeolus  variegatus.  In  floribus  Umbellalarum  ad 

Kåseberga  d.  24- -  27  Julii  et  ad  Käflin- 
ge d.  5  Aug. 

INoMADA  Jacobaeae.  In  floribus  campis  arenosis  ad 

Esperöd  d.  14—20  et  ad  Kåseberga  d. 
24—27  Julii. 

 Solidaginis.    In  floribus  campis  arenosis 
ad    Kåseberga    d.    25 — 27   Julii    et  ad 
Käflinge  d.  5  Aug. 

'•'"Rhophites  halictulus  (Nyländer) :  niger,  sub-niti- 
dus,  subliliter,  crebre  punctulatus,  albido-pubes- 
censj  mandibulis  tarsisque  rufo-piceis;  abdomine 
segmentis  basi  transversim  iiiipiessis,  pallidis^ 
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laevibus:  pedibus,  praesertiiii  tibiis  nitlata rsisque 

deiise  albi Jo-piio>uiis.  Loiii::.  44-  al.  exp.  7 
ID  i  Him. 

}Jas :  gracilior;  antennis  totis  nioris,  lonsitudine 

dimidii  corporis,  extroisarn  sensim  iocras- 
satis. 

Femina:  ma^is  robusta;   antennis  vix  lonsitudi- 

ne  protboracis,  extrorsuni  citius  incrassatis. 
subtus  fasco-testaceis. 

In  tloribus  Solida^inis  ad  De^ebersa  d.  6—11 

Julii,  parce  legi. 
Observ.    A  Dom.   ̂ ^  .    Xyla>'der   in    Acta  Siciet. 

Fenii.  1851  descriplus. 
Halictus  Morio.  In  tloribus  ad  Kullen  d.  16 — 19 

Au  g.,  rarior. 

A>"DRE>'A  marginatcL     In  tloribus  ad  Lackalänga  d. 
5  Au2..  individua  noniiulla  iiiveni. 

  albicaiu.    In  floribus  Salicis  ad  Alnaryd 
d.  10  Julii,  passim. 

Pa>"urgus  lohatus.    In  tloribus  Solida2:inis  ad  Sjöbo 
d.  29—31  Julii.  ad  Siifäkra  d.  2  et  ad 

Lackalänga  d.  5  Aus:. 
Dasypoda  hirtipes.    In  tloiibiis  ad  Lackalänga  d.  5 

Au^. 

  plumipes.    In  campis  arenosis  ad  Kåse- 
berga  specimen  unicum  il.  26  Julii  legi. 

Macropis  lahiata.     In  tloribus  Scdbiosae  ad  Kullen 

d.  18  Aug. 

DIPTERA. 

Sicis  ferrugineus.    In  Foliis  Corvli  ad  Lyckeby  d. 

19  —  22  trequenter,  ad  Ronneby  d.  26, 
27  et  ad  A  sa  rum  d.  29,  30  Juni  i,  parce 
vi  sus. 

Berts  vallata.    Locis  bumidis  in  foliis  Aini  ad  E- 

sperod  d.  14 — 18  Julii.  passim. 
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Stratiomys  ornata.  In  florihus  Chaeropliylli  ad  Lyc- 
keby  d.  20  Juiiii  individua  duo  in  veni. 

OxYCERA  trilineata.  In  Coryletis  ad  Kullen  d.  17 — 
19  Aug.,  passim. 

Sargus  flavipes.  h\  Coryletis  ad  Kullen  d.  16 — 19 
Aug.,  parce. 

Laphria  Ephippium.  In  Iruncis  Fagi  ad  Lyckeby 

d.  19 — 22  Junii  individua  duo  legi. 

Asn^us  melampodius.  In  carapis  arenosis  ad  Dege- 
berga  d.  8 — K)  el  ad  Kåseberga  d.  26 
Jnlii,  parce. 

WsiLUS  varipes:  obscure  cinereus;  prothorace  vit- 

tis  quatuor,  abdomineque,  nigris,  hoc  basi  den- 
sius  cinereo-toirientosoj  barba  episloinatis  supra 
nigra ,  infra  menlique  alba;  pedibus  nigris,  ti- 
biis  fere  ad  apicem,  rnetatarsis  fere  totis  arlicu- 
lisque  2  et  3  tarsorum  testaceis;  alis  apicem 
versus  dilute  cinerascentibus.  ef.  Long.  20,  al. 

exp.  30  millim. 

Mas:  abdumine  apice  clavato,  forcipe  anali  bre- 
vi,  intus  leviter  excisa,  apice  incurva,  sub- 
tus  dense  hiteo-pilosa;  femoribus  anticis 
absque  setis. 

Asilus  varipes  Meig.  Syst.  Beschr.  II.  328.  33.  o^.  — 
Zell.  Ent.  Zeit.  VIII.  280.  1.  —  LoEW.  Linn.  Ent. 
IV.  136.  70. 

Asilus  macrurus  Ruthe  Isis  1831.  1221.  o^.  —  LoEW. 
Ent.  Zeit.  VIII.  49. 

Asilus  xanthopygus  Ruthe  Isis  1831.  1220  ?. 
Asilus  tenax  Zell.  Isis  1840.  52.  5.  c^. 
Asilus  aurifluus  Zell.  Isis  1840.  51.  4.  ?. 

In  campis  arenosis  ad  Degeberga  d.  10  Julii 
individuum  masculum  inveni. 

AsiLUs  cingulatus,  Locis  atidis  ad  Esperöd  d.  20 
Julii  et  ad  Lackalänga  d.  5  Aug.,  parce. 

Dasypogon  brevirostris.  In  floribus  Cbaeropbylli  ad 

Alnaryd  d.  10  —  15,  ad  Lyckeby  d.  19 
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— 21  Jnnii  et  ad  Ljungby  d.  5  Julii, 

passim. BoMBYLius  medius.    In  floribus  Lyclinidis  viscaiiae 

ad  Lyckeby  d,  6,  7  Junii,  parce. 

  ptimilus.     In  floribus  Lavandulae  et  Hy- 
sopi  ad  Loi»diiiuni  Gothorum  d.  3,  4 
Au  g.,  minus  fVequens. 

-~          ourulentus.    In  campis  arenosis  ad  Kåse- 
berga  d.  27    Julii    individuum  unicum 

PsiLOCEPHALA  imberhis.     In    Iruticibus  ad  Abiaryd 
d.  13  Junii  S[)ecinu!n  unicuui  inveni. 

Leptis  annulata.     In  (Vulicibus  ad  Lyckeby  d.  19 

—  21  Junii,  passin). 
Ptiolina  obscura.     In  foliis   fruticum  ad  Ronneby 

d.  27  Juoii ,  lai  ioi . 

Sphaerogaster  ardicus.  In  <^ramiiie  ad  Ahiaryd  d. 
13  Junii  individuuu)  unicum  legi. 

Leptopeza  flavipes.   In  foliis  fruticum  ad  Lyckeby 
d.  22  Junii. 

Oedalea  hybotina.     In  foliis  fruticum  ad  Lyckel)y 
d.  21  Junii. 

  stigmatica.    In  fruticil)us  ad  Lyckeby  d. 
19  Junii. 

Anthalia  Gyllenhalii.  In  Fagetis  ad  iNoi  je  d.  1  Ju- 
lii individua  quinque  inveni. 

Tachydromia  femoralis.  In  gramine  ad  litora  maris 

prope  Esperöd  d.  14 — 16  Julii  sj)eci mi- 
na nonnulia  legi, 

••'"Tachypeza  atriceps:   dilute  flavescens,  sub-opaca, 
breviter  pilosula;  capite  nigro;   antennis  palpis- 
que  albis;    abdomine  supia   basi   niedio  leviter 
iiduscato;  alis   byalinis,  nervis  loiii^il udina libus 
3  et  4  parallelis;  femoribus  anterioribus  modice 
incrassatis;  tarsis  posticis  apice  nonnibil  dilatatis , 
nig  ris.  ?.  Long.  2,  al.  exp.  3  milliu). 
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111  gramine  loco  arido  a<l  Degebeiga  cl.  K) 
Julii  indivlduuin  unicum  iiiveni. 

Magnitudo  et  slatura  Fere  T.  terricolae,  colore 

a  conspecicbus  mox  disliiicta.  Caput  ̂ ^lobosuit), 
nii^rum,  parum  nitidum,  cinereo-sericeiim 5  palpis 
albidis;  baustello  brevi,  dilule  flavescente.  Aii- 

tennae  parvae,  albae,  apice  obtusae,  sela  tenni,  al- 
bida.  Protboiax  dilute  flavescens,  parce,  breviler 

pilosus,  iin  macnia  I  US.  Abdonien  dihile  flavescens, 
paruni  nitidum,  paice  pilosulum,  apicem  versus 
altcnuatnm,  segmentis  duobus  basalibus  supra  in 

mcdio  longitudinaliter ,  anguste  inluscatis.  Halte- 
res  dilute  fla vescentts.  Pedes  dilute  flavescentes; 
lefnoribus  anterioribus  modice  incrassatis;  tarsis 

posticis  longis,  aiticulo  nltimo  extrorsum  nonnihil 

dilatato,  apice  nigro.  Alae  sub-bjalinae,  nervis 
tenuibus,  3  el  4  parallelis,  praelerea  ut  in  T.  ter- 
ricola  di  red  i. 

Ardoptera  irrorata.  In  gramine  loco  paludoso  ad 

Lyckeby  d.  7  Junii,  ad  Margretetorp  d. 
21  Aug. 

HiLARA  niveipennis.  In  foliis  IVuticum  ad  Alnaryd 
d.  15  Junii  individua  nonnulla  legi. 

  tenella.    Locis   umbrosis  iii  foliis  Coryli 
ad  Esperöd  d.  16 — 21  Julii,  sat  fre- 
quenter  visa. 

'-•'HiLARA  gracilipes:    pubescens,  opaca ;  pedibus  di- 
lute fla vescentibus,  sat  longe  pilosis,  tarsis  ni- 

gro-fuscis;  alis  plus  minus  ve  fumatis,  stigmate 
fusco,  area  discoidali  o  vata,  sub-t»  iangulari;  nie- 

tatarsis  anticis  in  utioque  sexu  simplicibus.  o^$. 
Long.  3— 3|,  al.  exp.  5i  niillini. 
Mas:  gracilior,  nigei  ;  oculis  in  (Vonte  cobaeren- 

tibus;    pleuris   cinereis;    balteribus  nigro- 
fuscis,  basi  fla  vis;  abdomine  subtus  pallido, 
ano  reflexo;  alis  leviter  fuscanis. 
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Femina:  robustior,   nigro-fusca;   oculis  distaiili- 

bus;    plemis  testaceis;  halteribus  metalar- 
sisque  palliclis;   abdoniine  subtus  basi  te- 
staceo,  ano  acuminato;  alis  haud  infuscatis. 

In  fruticibas  ad  Mai  greleLorp  d.  21,  22  Aug. 

sa  t  frequenter   visa.    Femina  ad  Gusum  Ostrogo- 
thk  lecta,  a  Dom.  P.  F.  Wahlberg  ad  eonferen- 
dum  communicaU. 

Magnii  u(io  H.  tenellae.  Caput  semiglobosum , 
nigrum,  opacum;  baustello  brevi,  ciassu,  concolore 
basi  sordide  teslaceo;  oculis  rotundalis,  modice 

convexis,  nigro-brunneis.  AnLennae  breves,  iiigrae, 
articulo  ultimo  ovaLo-coiiico,  slylo  apicali  brevi. 
Prolhorax  parce  setulosus,  in  niare  niger,  sub- 
opacus,  |)leuris  cinereis,  in  femina  nii^ro-fuscus , 
pleuris  testaceis.  Halteres  vel  nigio-fusci,  basi 
pallidi  (c^)    vel    tuti    pallidi  Abdomen  auL 

nigrum,  opacum,  subtus  pallidum,  ano  refleso  (cj^) 
aut  fusco-testaceunj,  subtus  basi  dibjlius,  ano  acu- 

minato (?).  Pedes  elongati,  graciles,  di  bi  te  flave- 
scentes^  sat  longe,  rigide  pilosi ;  tarsis  nigro-fuscis, 
metatarsis,  praesertim  in  iemina,  dibitioribns.  Alae 

vel  leviter  fuscanae  (o^)  vel  sub-byalinae  (^);  stig- 
mate  longitudinaliter  nigro-fusco;  nei  vi  iurcali  ra- 
rno  superiore  basi  modice  curvato. 
HiLARA  minuta.    In    fruticibus  ad  Alnaryd  d.  14 

Junii  individuum  unlcum  legi. 
Empis  volucris.  In  fuliis  fruticum  ad  Kullen  d.  18 

Aug.  specimina  duo  inveni. 

Rhamphomyza  rufipes.  Ad  Lyckeby  d.  6  Junii  in- 
dividuum unicum  legi. 

  laevipes.  In  fruticibus  ad  Albem  il.  26  Maj. 
  costata.    In   fruticibus  ad  Varnaln'  d.  29 

Maj.  specimen  unicum  femineum  inveni. 
Hydrophorus  notatus.  In  gramine  locis  liumidis  ad 

Fågelsang  d.  6  Aug.  individua  duo  legi. 
Orthobatfs 



193 

Orthobatks  'j)allipes.   Iii  ̂ raniinc  locis  arénosis  ad 

Ljuiig])y  d.  3  el  ad  Degebei'ga  d.  8 — 11 
Ju  Ii  i,  sa  t  IVecjucns. 

  mimUus.  Ill  graininc  locis  aridis  ad  Dege- 
])eiga  d.  7 — 11  et  ad  Kåseberga  d.  26, 
27  Juli  i,  parce. 

*jVlEDETi:RUs  armatus.     In  gram  i  ne  ad  litora  rnaiis 
prope   Lomuia    d.    12    et  ad  Kullen  d. 

16  — 19  Aui^.  sa  t  frequens.  A  Dom.  Zet- 
TEiiSTEDT  tanlum  ut  Daniae  incola  indi- 
calus. 

'''Medeterus  'pid  i  pennis:  obcure  olivaceus;  tVonte 
concolore;  epistomate  argenteo;  antennis  [)ievis- 
siinis,  nigris;  abdomine  conico;  pedibus  lute- 
scentibus,  coxis  anticis  concoloribus ,  posteriori- 
bus  cinereis;  geniculis  tarsisque  apic;e  dilute 

fuscis;  tibiis  parce  spinuiosis ;  alis  fuscanis,  ner- 
vis  distinclis,  pone  Iransversurn  macula  sub- 
quadrata,  albido-byalina.  Long.  H,  al  exp. 
4  millim. 

In  giamiue  loco  bumido  ad  Kullen  d.  19 

Aug.  specimen  unicuin  legi. 

vSpecies  colore  et  signat  uris  alarum  bene  di- 
^tincla.  Caput  antice  visum  sub-triangulare ;  fronte 

obscure  olivacea,  sub-opaca ,  j)arce  nigro-setosa : 
epistomate  modice  angusto,  argenteo;  ore  parum 
exserto.  Anlennae  parvae,  ca[)ite  transverso  fere 
duplo  breviores,  nigra(?,  a[)ice  breviter  acutae,  seta 
dorsali,  elongata ,  nuda ,  nigia.  Prolborax  supra 

obscure  olivaceus,  sub-nitidus,  parce  nigro-setulo- 
sus,  pectorti  scbislaceo.  Hal  teres  flavi.  Abdomen 
obscure  olivaceum,  j)ai  um  nilidum,  parce  breviter 
pubescens.  Pedes  tenues,  surdide  lutescentes,  coxis 

anticis  concoloribus,  posterioribus  curn  trocbante- 
ribus  cinei asceniibus;  geniculis  p;irinn  infuscalis; 

K.  F.  Akad.  HandL  1851. 
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libiis  posleriorihiis  jiarce  nif^ro-spinosis;  larsis  um- 
riibus  extroisum  ievilei  infuscatis.  Alde  fu>CHnae, 

nervis  dishnclis,  ob':cm  ioribns,  h  ansverso  ordiiia- 

rio  SLib-iufuscato ,  pone  illuni  macuia  sa  t  niagna , 

sub-quadi ata,  albidu-b valiiia;  terliu  el  quarto  lun- 
jjiludiijalibus    apicein  iionnibi!  diveroeiiti- 
buvS,  in  quarto  pone  1 1  aiis\ ersii m  piinctuni  rotun- 
dum,  obsolelum,  fuscuiu. 

PoRPHYROPS  argentaius.  li)  foliis  fruliciiin  ad  E>;pe- 
löd  d.  14 — 16  Julii.  parce. 

 vestitus.    In  toliis  fiuticnra  el  in  oraniiiie 

iocis  burnidis  ad  Ljungby  d.  4,  5  et  ad 
Esperod  d.   13     20  Julii,  passim. 

 bicolorellus.  In  gramiiie  iocis  uii.brosis,  bu- 
rnidis prope  Kullen  d  17 — 20Aug.  ,sat 

fivquens. 
Rhaphium  fascipes.    In    gramine  locis  liuniidis  ad 

Kullen  d.  17 — 20  Aug.  parce. 

Tiii>"OPHiLUS  maculi.cornis.  [ii  gramine  ad  litora  nia- 
ris    prupe    Kullen    d.    17 — 20  Ang.  sat 
frequinter  \isus. 

*Thi>ophilus  versufus:  supra  griseo-,  subtus  gj^uce- 
scenli-aenescens ,    sub-cpacus,    fronte  concolore: 
antennis  nigris,  sublus  tuivis;  alis  cinereis;  ner- 

vis: tiansverso  leviler  intuscato,  quario  longi- 

tudinali  recto,  puncto  ubsolelo  fusro  notalo;  pe- 
dibus  in  utroque  sexu  sinjplicibus,  nigi icanlibus, 

trocbanteribus,  fenioribus  apice,  libiis  nieialar- 
sisque  sordide  flavidis. 
Thinophilus  versutus  Walker  Ins.  Britt.  Dipt.  I.  192.  3? 

Mas:  minor,  episloniate  nmdice  la  to;  abdiinune 

angnstato.  sub-cy lindrico ;  ano  rotundalo,  cauda 
minuta,  inflexa ,  filis  lenuibus  apj)endiculaf a. 
Long.  2,  al.  exp.  4  mil  lim. 

Femina:  robustior,  epislo«)»ale  lati(ire;  abdomine 

apice  parun)  angustnto,  sub-depress  »,  segmento 
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ullimo  ob(uso  vel  siih-l runcalo;  ano  simplici, 
Long.  2l,  al.  exp.  5  millim. 
In  gramine  locis  humidis  ad  Ljungby  d.  3, 

4  Ju  I  ii,  parce,  in  litore  niaris  ad  Lomma  d.  12, 

13  et  ad  Kullen  d.  16 — 19  Aug.  fiequenlius  legi. 
Sta  tura  Th.  maculicorni  multo  minor,  pedibus 

obscurioiibus,  alis  aliler  signa  tis,  segmenlo  costae 

secundo  primo  vix  dimidio  longiore,  nec  multo 
longiore,  ner  vis  tertio  et  quarto  parallelis,  hoc 
omnino  recto.  non  flexu  a  conspeciebus  bene 

dislinctus.  Caput  antice  visum  sub-lriangulare, 
fronte  griseo-aenescenle,  cinereo-serice»,  parce  ni- 
gro-setosa;  episloniate  glaucescente;  pal})is  squa- 
maeformibus  pioboscidem  nigram  ex  maxima 

parte  tegenlibus;  barba  menti  albida;  oculis  mag- 
nis,  sub-ovatis,  modice  convexis,  nigris.  Antennae 
nigricantes,  subtus  plus  minusve  late  testaceae, 
seta  mox  ante  apicem  inserta,  tenui,  ni^ro  fusca. 

Prothorax  supra  griseo-olivaceus,  opacus,  parce  se- 
tulosus,  lineolis  duabus,  tenuibus,  approxiraatis, 
obscurioribus  insignitus;  pectore  glauco.  Scutellum 

griseo-olivaceum,  opacum.  Abdomen  obscure  aene- 
scens,  parce  breviter  setulosum.  Pedes  mediocres, 

in  utroque  sexu  simplices,  nigricantes,  trocbante- 
ribus,  feuioribus  apice,  tibiis  metatarsisque  sordide 

flavidis;  tibiis  anticis  parcius,  poslerioribus  cre- 

brius  ni^ro-spinulosis.  Halteies  albidi.  Alae  sor- 
dide-hyalinae ,  nervis  obscuris,  transverso  ordina- 

rie a  margine  distante,  leviter  infuscalo,  quarto 

longitudinali  pone  transveisum  lecto,  ante  me- 
dium puncto  parvo,  obsoleto,  fusco  notalo,  cum 

tertio  paralleliter  ductn;  segmento  costae  secun- 
do primo  vix  dimidio  longiore.  Squamae  parvae, 

pallidae. 
Chrysotus  molliculus.    In  foliis  Corvli  ad  Esperöd 

(1.  14 — 18  Julii  paice. 
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PsiLOPUS  contristans.    In  frulicibus  ad  Ljungby  d. 
3,  4  Julii,  paice. 

Sybistroma  patellata.  In  foliis  Aini  ad  Esperöd  d. 
18  Julii  speciraen  unicum  legi. 

Ammobates  notatus.    In    graniine    ad  litora  maris 

prope  Broms  d.  1  Ju  ni  i,  parce. 
DoLicHOPUS  notatus.    In  gram  i  ne    ad   litora  maiis 

prope  Kullen  d.  17 — 19  Aug.  parce. 
— : —   cinctus.  In  gramine  locis  humidis  ad  Ljung- 

by d.  3,  4  Julii,  passim. 

  migräns.    In    fruticibus    ad   Degeberga  d. 
6_10  et  ad  Kåseberga  d.  26— 28  Julii, 
rarior. 

  da  viger.    In    fruticibus   ad  Degeberga  d. 
8' — 10  et  ad  Esperöd  d.  16  Julii  indi- 

vid ua  nonnulla  legi. 

  pictus.    In  gramine  ad  litora  maris  prope 
Esperöd  d.  17  Julii  specimen  unicum 
in  ven  i. 

  litorellus.    In  gramine  locis  bumidis  non 
procul  a  litora  maris  ad  Lomma  d.  12, 
13  Aug.,  sat  Frequens. 

  Wahlbergi.  In  frulicibus  locis  umbrosis  ad 
Kullen  d.  17 — 20  Aug.,  rarior. 

••'DoLicHOPUS  Bohemani.  Wahlb.  Yet.  Akad.  Öfvers. 
1851.  p.  302.  68—69.  In  fruticibus  Pini 
ad  Degeberga  ti.  7 — 11  Julii ,  parce  legi. 

  nigripennis.    In   fruticibus   locis  umbrosis 

ad  Lyckeby  d.  19 — 21  ,  ad  Roinieb}'  d. 
25,  26  Junii  parce,  ad  Degeberga,  Espe- 

röd, Kåseberga,  Sjöbo  mense  Julio  et  ad 

Kullen  d.  17 — 20  Aug.  frequenter  visus. 

 Chaeropliylli.  In  floribus  Pimpinellae  Saxi- 
fragae  ad  Lackalänga  d.  5  Aug.,  sat 
frcquens. 
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DoLiCHOPUs  cupreiis.    In  frnliclbus  ad  Värnaby  d. 
29  Maj,  iiidividuLini  unicimi  in  veni. 

*DoLiCHOPUs  misellus:  obscure  aeneus,  sub-nitidus; 
fronte  cbalybea;  epislomale  sub-argenteo ,  infra 

antennas  levitei'  impresso;  antennis  parvis,  ni- 
gris, sela  elongata;  ventre  pallido;  palpis,  bal- 

leribus  pedibusque  flavis,  coxis  posteriuribus 
cinereis,  tarsis  apicem  versus  dibite  fuscis;  alis 

cinereis,  nervis:  longitudinalibus  quarto  in  sum- 
mo  apice  excurrente  tertioque  rectis,  parallelis, 
transverso  recto,  fere  in  medio  alae  sito. 

Long.  Il,  al.  exp.  3  mil  lim. 
Zett:  Dipt.  Scandin.  II.  p.  587.  sub  D.  gratioso  in 

Observ.  forte  memoratus. 

In  foliis  Coryli  ad  Fågelsång  d.  7  Ang.  in- 
di viduum  unicum  femineum  legi. 

Parvus.  Dolich.  gratioso  proxiraus,  minor,  coxis 

posterioribus  cinereis  ab  illo  mox  disLinctus.  Ca- 

put  antice  visum  sub-triangulare;  fronte  cbalybea, 
nitida,  selis  raris,  longis,  nigris  obsita;  epistomate 
lato,  albo,  infra  antennas  leviter  impresso;  palpis 

parvis,  squamaeformibus,  tia  vescentibus,  probosci- 
dem  nigram  ad  parlem  tegentibns;  oculis  ovatis, 

modice  convexis,  nigro-brunneis,  ciliis  [)osterioribus 
brevibus,  albidis.  Antennae  parvae,  nigrae,  seta 

capite  transverso  dimidio  iongiore,  tenni,  subtilis- 
sime  pubescente.  Protborax  supra  obscuie  aeneus, 

sub-nitidus,  parce,  longe  nigro-setulosus ,  subtus 
cinereus.  Halteres  di  I  ute  flavi.  Abdomen  obscure 

aeneo-cupreum,  sub-nitiduu) ,  breviler  nigro-piio- 
sulun);  ventre  pallido,  apice  obtuso.  Pedes  dilute 
flavescenles,  vix  pubescentes,  coxis  posterioribus 
cinereis;  tibiis  ex  tus  setulis  noimullis  brevibus 

fuscis  obsilis;  tarsis  pallidis,  apicem  versus  leviter 
infuscatis.  Alae  cinereae,  nervö  transverso  recto, 

fere  in  medio  sito,   nervis  longitudinalibus  quarto 
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in  summo  aj/ice  excuii^enle  terliuque  recLis,  pa- 
rallells. 

DoLiCHOPUS  quadri-jasciatus.    In  fiuticibus  ad  Lyc- 

keby    cl    19-2-2  el  ad  Roiniebj  d.  25, 
26  JLiiiii,  paice. 

CHRYSOTOXL":yi  intermedium.    In  floribus  Lmbellata- 

rum  ad  Alnaryd  d.  14-  Junii,  rarior. 
SERico:yiYiA    botnbiformis.    In    floribus   Scabiosae  ad 

Sjöbo  d.  29,  30  Julii,  rarior. 
  77}ussitans.     In    floribus   ad  Kullen  d.  19 

Aug.  specimen  unicura  legi. 
Syrphus  cimbicifojinis.    In  fluiibus   Dauci    ad  Sdf- 

åkra    d.  2  Aug.   individuuin  masculura 
in  v  eni, 

■*ScAEVA  curvipes:  protborace  obscure  aeneo,  nitido; 
scutello  aenescenti-ferrugineo:  abdomine  atro, 

fasciis  qualuor  flavis,  tribus  anticis  inaeque  in- 

terrupLis;  frunte  epistomateque  aent-is,  hoc  tuber- 
culo  parum  elevato,  ferrugineo;  auLennis  pedibus- 

que  flavis;  coxis  fenioribusque  ba*^i  iii  cf^  nig  ris; 
tibiis  poslicis  apicein  versns  inflexis,  pone  me- 

dium fusco-annuiatisf  alis  cinereis.  cf'-  Long.  7i, 
al.  exp.  14-  millini. 

In  floribus  Salicis  ad  Varnaby  d.  29  Maj. 
specinien  unicum  in  veni. 

Priino  intnitu  S.  decorae  <^imillinla,  nonnihil 

minor,  episfoinate  scutelloque  ()l)scurii-ribus ,  alis 

leviter  iiifiisca l is,  tiliiis  posticis  a}}icern  versus  in- 
flexis,  ante  apicem  fusco-annulatis,  ab  illa  distincta. 
Caput  roUindatnni,  antice  con  vexnni ;  iVonte  acnea, 

sub-nitida,  dense  fusco-pi losa ;  epistomale  aeneo, 
breviter  pubescente,  inträ  antennas  soidide  testa- 
ceo,  Luberctdo  niedio  quam  in  S.  decora  minus 
elevato,  ferrugineo;  dcuHs  magnis,  ovatis,  obscure 
brunneis,  in  fronte  arcie  cohaerentibns.  Anlennae 
sordide  fla vescenles ,  seta  brevi,  fusca.    Prol borax 
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obsciire  aeneus,  nitidus,  rlense  cinereo-[)iiosus.  Scu- 

teJlurii  aeneura,  nitiduin,  apice  iienesceiiti-ferrugi- 
iieurn.  Hidtei  es  sonlide  fla vescentes.  Abdonien  ni- 

grum, sub-opacinij,  parcius,  bieviler  piiosum,  rna- 
cuHs  prirai  paris  sub-lrigonis,  lale  distai)tibus , 
secundi  et  tertii  paris  transversis,  latiusculis, 

sub-qiiadratis,  aiij^usle  reniotis,  fascia  quarLa  an- 
gusta,  iiitegra,  obsoleta  ,  flavidis;  ano  nigro.  Pedes 
cum  II ochanteribus  flavi;  femoribus  deiise  pilosis,  an- 

terioribus  bas-i  angiiste,  posticis  fere  ad  medium  coxis- 
que  omnihns  nigris;  libiis  posticis  apicem  versus 

inflexis,  pone  medium  fusco-aunubitis ,  metalarsis 
posticis  incrassatis.  i\lae  cinereae,  stigmate  fusco, 
ner  v  is  ut  in  S.  decora. 

ScAEVA  Rosarum.  In  graminosis  locis  humidis  ad 

Bröras  d.  1  Junii  et  ad  Esperöd  d.  16 — 
19  Julii,  parce. 

PipizA  annulata.  In  floribus  ad  Wärnaby  d.  28  Maj., 

parce. MiLESiA  fallax.  In  floribus  Padi  ad  Alnaryd  d. 

12  — 15  Junii,  passim. 
EuMERUs  Sabulonum.  In  floribus  campis  arenosis  ad 

Ljungby  d.  3—5,  Desjeberga  d.  7 — 11, 
Esperöd  d.  15 — 22,  Kåsebeiga  d.  24 — 
27,  Sjöbo  d.  30,  31  Julii  et  ad  Käflinge 

(].  5  Ang.,  frequenter  visus. 

TnopmiA  ■milesiformis.  In  floribus  Dauci  ad  Silf- 
Akra  d.  2  Aug.  specimen  unicum  in  veni. 

SpHEGiNA  clunipes.  In  lucis,  ad  Esperöd  d.  16 — 18 
Julii  individua  nonnuUa  legi. 

Platypeza  vittata.  In  Fagetis  ad  Sjöbo  d.  29  Julii. 
Callomyza  speciosa.  In  fruticibus  locis  umbrosis 

ad  Alnaryd  d.  14  Junii. 
CoNops  rufpes.  In  floribus  Acbilleae  Millefolii  ad 

Lackalanga  d.  5  Aug.  individuum  uni- 
cum in  veni. 
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Myopa  varvegata.  In  campis  arenusis  ad  Esperöd 

d.  15—20  et  ad  Kåseberga  d.  26—28 
Juli  i,  rariur. 

PiPUNCULUS  auctus.     In  foliis  fruticum  ad  Esperöd 
d.  17  Jtdii,  f arior. 

— —   ater.    In  Fagetis  ad  Degeberga  d.  9  Julii 

speciineii  unicam  le^i. 
*Tachina  frontata:  (24 — 25)  oblone^a,  grisea ;  capite 

argeiiteo;   fronte   sub-pruminula ,  cinerea,  vitta 
sat  lala  nigra;  abdomine  giiseo,  segmentis  apice 
nigris,  iateribus  ad  basin  ferrugineis;   alis  basi 
flavidis,  ner  vis:    auxiliari  et  loiigiludinalibus  3 

et  4  setulosis;    aiilennis    param    elongalis,  ni- 
gris,   exUorsLim    baud   lalioribiis,   seta  ad  me- 
dium modice  incrassala;    vibrissis  nuUis;  pedi- 

bus  nigris.       Loiig.  8,  al.  exp.  12  miilim. 
In  frulicibus  ad  Kullaber^  d.  16  Au^.  indi- 

viduum  unicnm  legi. 

T.  plebeja  magnitudine  aequalis,  aliter  colorata, 

abdomine  magis  ovato,  non  cybndrico.  ' Fröns  sub- 
piominens,  lata,  cinerea,  viUa  media  nigra,  serie 
setarum  utrinque  duplici,  per  setas  tres  iidra 

antennas  simpliciter  descendenie.  Epistoma  ar- 
genteum,  inFerne  vibrissis  2  vel  3.  Palpi  fusco- 
testacei,  Oculi  ovati,  paium  convexi,  nigro-brun- 
nei ,  nudi.  Antennae  epistomate  nomiihil  brevioi  es, 

nigrae,  arliculo  primo  brevissimo,  secundo  du])lo 
longiore,  teitio  antecedente  fere  triplo  longiore, 
apicem  versus  baud  dil.»tato,  apice  late  rolundato; 
seta  sat  valida,  vix  ad  niedium  modice  inciassata. 

Protborax  grisens,  longe,  pai  ce  nigro-setosus,  lineo- 
lis  quatuor  lenuibus,  obsoletis,  nigro-fuscis ,  exte- 
rioribus  njedio  interruptis.  Abdomen  griseum,  seg- 
niento  primo  brevi,  inermi,  immaculato,  reliquis 

apice  obsolete  nigro-marginatis,  pai ce,  longe  setosis, 
Iribus  primis  Iateribus  sat  late  sed  obsolete  rufo- 
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testaceis  Squaiiiae  nlbissimae.  Pedes  nigri,  parce 

inaequaliler  setosi.  Alae  hyalinae,  hasi  pallidae, 
nerv  is  ut  in  T.  pleheja  direclis,  sed  aiigulo  nervi 

quarli  magis  obluse  arcuato;  auxiliario  et  iongi- 
ludinali  quarto  basi  parce  tertioque  fere  ad  me- 

dium selulosis;  cosla  nllra  medium  setosa ,  spi- 
nula  distincla. 

Tact-iina  sordidisquama.  In  fruticibus  ad  Ronneby 
d.  26  Juhii  raai  em  et  feminam  in  veni. 

■•'■"Tachina  maculiventris :  (36—37.)  ovala,  nigra; 
capite  cinereo;  fronte  non  prominente,  grisea , 

vitLa  lata,  fusco-ferruginea ;  antennis  longitudine 

epistomatis,  lalissimis,  basi  rufo-testaceis,  seta 
tri-arliculata,  apice  acuminata;  prothorace  cano, 
obsolete  nigro-quadri  viltalo;  abdomine  subtus 
toto,  snpra  maculis  utrinque  binis,  femoribus 

basi  tibiisque  rufo-testaceis;  alis  byalinis,  nervö 
tertio  longitudinali  basi  parce  setuloso;  vibrissis 
nullis.       Long.  4^,  al.  exp.  7  millim. 

In  foliis  Fagi  loco  umbroso  ad  Degeberga  d. 
10  Julii  individuum  unicum  legi. 

T.  filipenni  vix  major.  Caput  cinereum;  fronte 

baud  prominula,  lata,  medio  vitla  lata  fusco-fer- 
ruginea,  serie  selarum  tenuium  ulrinque  duplici; 
vertice  selis  duabus  longis  instructo;  epislomale 

cinereo;  vibrissis  nullis;  palpis  fusco-testaceis; 
oculis  ovalis,  parum  convexis,  nigro-brunneis.  An- 
tennae  longitudine  fere  epistomalis,  latissimae,  rufo- 
teslaceae;  arliculo  ultimo  secundo  fere  triplo  ion- 
giore,  illo  extrorsum  nigro,  nonnibil  ampliato, 

apice  truncato,  intus  leviler  rotundalo,  sela  me- 
diocri,  tri-articulata ,  articulo  primo  brevi,  ultimo 
acuminato.  Prolhorax  cinereus,  vittis  quatuor 

anguslis,  nigris  notatus.  Scutellum  cinereum,  apice 
summo  rufescente.  Squamae  sordide  albidae.  Ab- 
domen  ovatum,   nigruin,  nitidum,  parce  cinereo- 
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varieguhim ,  parce  nigru-setosuiii ,  segiiienlo  priiiio 
larneii  ineniii,  secuiido  iilrinque  macula  iaterali, 

mediocri,  sub-lriangulari ,  lerlio  niacala  ilidem 

lalei  ali  parva  veiilreque  loto  i  ufo-teslaceis.  Pedes 
nigri,  setulosi;  femoi  ibus  basi  tihiisque  totis  i  iifo- 
testaceis.  Alae  latiusculae,  albido^hyalinae,  nervö 
lon^iludinali  lerlio  basi  parce  setaloso,  transverso 
ordinaiio  recio,  medio  aieae  inserto,  loiiijiliidinali 

quarto  an^ulalo,  ad  coslam  curvato;  area  ultima 
occlusa;  spinula  coslae  miimla. 

■■•'Tachina  goniaeformis :  (43 — 44)  oblonga  ,  cinerea; 
aiilemiis  longissimis,  linearibus,  seta  tri-arlica- 
lata,  fere  ad  apicem  incrassata;  prothuracis  vit- 
lis  quatuor,  abdominis  fasciis  totideiii  pedibus- 

qne  nigris;  capite  buccato,  arjjenleo;  frontc 
laLissinia,  villa  iala  nigricanle;  paipis  flavi.s; 

scutelli  apice  rufo;  alis  inermibns,  basi  sub-alhi- 
dis,  ner  vis  Irans  versis:  ordinario  inflexo,  apicali 

sub-recto,  anie  apiceni  alae  excurrente;  area 
occlusa,  breviler  peliolala;  vibrissis  siib-conlinuis 
Long.  10,  al.  exp,  18  inillin). 

Tachina  goniaeformis  Meig.  Zweifl.  Ins.  IV.  416.307. — 
Zett.  Dipt.  Scandin.  III-  1051.  observ. 

Baumhaueria  goniaeformis  Meig.  Zweifl.  Ins.  VII.  p.  251.  1. 

Specirnen  unicum  pupa  Scaiiensi  exclusmn. 

Tachina  incana.  In  fi  nticibus  ad.  Des^eberga  d.6 — 
11  JuHi  indivitlua  duo  iegi. 

  incurva.  In  cainpis  aienosis  ad  Detjeherga 
d.  7 — 9  Julii  speciinina  n(>nnulla  inveni. 

  nigrina.     In  foliis  fruticuni  ad  Kullen  d. 
17  Aug.  individuuni  unicum  legi. 

  pectinata.  In  campis  arenosis  ad  Degel^erga 
d.  10  Julii,  rarissinie. 

^    lucida.     in   Irulicibns  ad  Dei^ehei^a  d.  9 

Julii  spccinion  uuicuni  inveni. 
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MiLTOGRAM VIA  griseola.  In  cajn[^ls  aieiiosis  ad  De- 
"eberoa  (J.  7 — 11  Jnlii  iiidividua  duo  leoi. 

Wahlbergia  melanura.  In  giamine  locis  arldis  ad 

Kåsebei  ga  d.  26,  27  Juli  i  specimina  duo 
ill  veni. 

CiNOCHiRA  atra.  In  f^raniine  locis  humidis  ad  Lyc- 
keby  d.  7  Junii,  raiior. 

Dexia  melanoptera.  In  frulicibus  locis  unibrosis  ad 
Alnaijd  d.  11  Junii,  [)arce. 

 minima.  In  gramine  locis  umbrosis  ad  Lyc- 
keby  d.  6  Junii,  paice. 

DiALYTA  erinacea.    In  gramine  locis  humidis,  um- 

brosis  ad  Ljungby  d.  4,  5  J-uiii,  passim. 
Aricia  globulioentris:  In  frulicibus  ad  Kullen  d.  18 

Aug.  individuum  unicuni  legi. 

Antfiomyza  signata.  In  fiuticibus  et  lloribus  Um- 

bellataruni    ad  -Kullen   d.  16—20  Aug. 

parce.   laeta.    In   succo   stillante  arborum  et  in 

truncis  ad  Ronneby  d.  25,  26  Junii, 

passim. 
~  nigricolor.  In  fi  ulicibus  ad  Lj^ckeby  ti.  19 

Junii  el  ad  Degeberga  d.  9  Julii. 

  nigrimana.    In  floribus  U  mbellalarum  ad 

Lyckeby  d.  19 — 21  Junii,  parce. 
 magnicornis.    In  foliis  Goryli  ad  Lyckeby 
d.  18  —20  Junii  individua  nonnulla  le^i. o 

  viduata.    Mas:    oblonoiis;  capile  argenleo; 

oculis  sub-{^obaert'nlibus;  pedibus  anticis 
tolis  laisisque  omnibus  nigris;  (emoribus 
intennediis  subtus  exlrorsum  dense,  ri- 

gide  nigro-setosis;  abdomine  oblongo-lri- 
angulari,  depresso,  longius  nigro-setoso, 
ano  apice  leviler  emarginalo. 

Locis  umbrosis  ad  Esperöd  d.  14—17 
individua  quinque  inveni.   Mares  in  ar- 
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boruni  umbra  choreas  ducunt,  captii 
difficiles. 

i\NTH03iYZA  dealbata.  In  arena  volalili  ad  Kåsebei  ga 

d.  26 — 28  Julii  sat  frequenter  visa. 
  Utoralis.    In  gramiiie  locis  ai  idis  ad  Kåse- 

beiga d.  25 — 27  Julii,  parce. 
Leptopa  filiformis.     In  fruticibus   loco  paludoso  et 

Limbroso  ad  Åibeni  d,  24  Maj.  et  ad  Espe- 
röd  d.  19  Julii. 

Ephydr A  p/an{ceps.  griseo-flavicans,  opaca;  abdo- 
uiine  ovato,  fusco-brunneo,  nilidiusculo,  niargi- 

nibus  segmentorum  apiceque  albidi<J,-  epistomate 
grisescente,  depresso-planiuscub) ,  declivi,  foveo- 
lato-impresso,   apice  sub-porrecto,  setuloso;  an- 
tennis  nigris,  sela  nudiuscula;  alis  basi  albido- 
liyabnis,  sub-fuscanis,  disco  et  margine  interiore 
albo-guttatis,  gutlis  ad  costam  aitera  quadrala 

et  pone  transversum  oi'dinarium   altera  majnri- 
bus;  segmento  costae  secundo  quadruplam  terlii 

longitudinem  sub-aequante.  o^?.  Long.  al.  ii  al. 
exp.  3  niillim.  (Stf.nh.) 

In  fossis  pro  asservatione  Solani  luberosi  ad 
Sjöbo  d.  28,  29  JuHi  individua  plura  legi. 
Ephydra    contaminata.     In  gramine  locis  buniidis 

ad  Sjöbo  d.  28  JuHi  et  ad  Si  I  få  k  ra  d.  2 

Äug. ,  parce. 
NoTiPHn.A  femorata.  In  graniiiie  locis  umbrosis  ad 

Degeberga  d.  8  — 10  Julii,  parce. 

■'•'■PsuDPA  (Clasiopa)  glohifera:  glauca ;  vertice  dor- 
soque  prolhoracis  et  scutelli  fla vescenli-griseis ; 
epistomate  dupla  antennarum  longiludine,  inler- 
ne  parum  dilytato,  albicante,  superne  lenniler, 
acute  carinato,  infra  medium  uni-lulxrculalo , 

tul)erculo  nigro,  nitido,  inlVa  lubeicidum  al)bie- 
vialo,  vibrissis  tribus;  antennis,  lihiis  larsisque 

ilavo-lestaceis ;  alis  obtusis,  albidis.  nervö  quarto 
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(pone  transversum)  versns  apiceiii  ad  tertium 
approximato,  segmeiito  costae  secundo  duplaiii 

fere  tertii  longitiidiiiem  aequaiile.  o^?.  Long. 
2 — 2^,  al.  exp.  4 — 5  millim.  (Stenh.) 

Ad    litoia-  maris  in  cirena,  prope  Mölle  iioa 
procul  a  Kullabeig,  d.  17  —  20   Aug.  a  filio  meo 
E.  H.  G.  BoHEMAN  delecta. 

DiscoMYZA  incurva.   In  foliis  fruticum  ad  Alnaijd 
d.  13  Juiiii  iiidividunm  imicum  legi. 

CoRDYTATRA  ustulata.  Ill  foliis  BeLulae  albae  ad  Ål- 

hem d.  26  Maj.  specimeii  imicum  in  veni. 

  plcniiceps.    In    gramine    ioco  paludoso  ad 
Åiliem  d.  27  Maj  feminani  legi. 

— —  pilosa.  Il]  gramine  locis  luimidis  ad  Espe- 
röd  d.  16  Julii  indiviiluum  iinicum  leo:i. 

'•'ScTOMYZA  hrevipennis:  ah  a,  nilida,  capite  concolore; 
antennis,  pleuris  pedibusqae  flavis;  femoribus 
posticis  apice,  pedibusqae  anticis  alris,  femorum 

basi  flava,  larsorumqne  articulo  penultimp  fuce- 
scente  et  ultimo  albo;  halteribus  nigris;  aiis  brevi- 

bus,  angustis,  valde  infuscalis.  a^$.  Long.  4,  al. 
exp.  5i  millim. 
Sciomyza  hrevipennis  Zett.  Dipt.  Scand.  V.  2102.  13. 

VIII.  3338.  13.  —  Loew.  Stett.  Ent.  Zeit.  1850.  339.  3. 

In  gramine  locis  humidis  ad  Lyckeby  d.  19 

et  ad  Ronneby  d.  26  Junii  individua  3  legi.  Bre- 

viler  nec  alle  saltat.  In  Ostrogothia  prope  Wad- 
stena  a  Dom.  Holmgren  etiam  lecta  mihique  be- 
nevole  communicata.  A  Dom.  Zetterstedt  in  Dipt. 
Scandin.  ut  Daniae  incola  tantum  allata. 

SciOMYZå  fumipennis.  In  gramine  locis  umbrosis  ad 

Ronneby  d.  25 — 27  Junii,  passim, 
Tetanocera  marginata.    In  gramine  locis  humidis 

ad  Kullen  d.  16 — 20  Aug.  passim. 
Tetanops  myopina.  In  campis  arenosis  et  in  litore 

marino  ad  Norje  d.  1,  Ljungby  d.  3 — 5 
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el    ad    KAscherga    d.   V5  — 27  Julii  fre- 

quenter  visn. 
Tephritis  lucida.  In  foliis  fruLicum  ad  Lvckebvd. 

6,  7  Juiiii,  [>assim. 

  marginata.  In  gramine  ad   Kullen  d.  IG — 
18  Äug.  individua  nonalla  legi. 

  rotundiventris.    In  gramine  ad  Esperöd  d. 
20  Jolii  s[)eciinen  unicun)  in  veni. 

 cormculata.     In   tnliis  IVulicum  ad  Fågel- 
sång d.  6,  ad   Kullen  d.  15 — 18  el  ad 

Margi eletorp  d.  21  Aug  ,  passim. 

  irrorata.  In  gramine  l-icis  arenosis  ad  Kå- 

'  seberga  d.  26,  27  Juiii,  raiior. 
Sepsis  lucida.    Ad  Lomma    in  gtatnine  d.  12,  13 

Aug.  specimina  nonnulla  legi. 
LissA  loxocerina.  In  fuiiis  fruticum  ad  Esperöd  d. 

16 — 20  Julii,  parce, 
Sapromyza  tibialis.    In  foliis  fruticLui)  ad  Ljungby 

d.  4,  5  el  ad   Degeberga  d.  7  —  10  Julii, 

f)arce 
  plufnicornis.     In   gramine    locis   aridis  ad 
Kåseberga  d.  26,  27  Julii.  rarior. 

  rivosa.  In  foliis  fruticum  ad  Degeberga  d. 
8-10,  ad  Esperöd  d.  13-21,  ad  Kå- 

seberga  d  27  Julii  el  ad  Kullen  d.  K) — 
20  Aug.,  passim. 

  interstincta.    In  foliis  Fiigi  ad  Alnaryd  d. 
15 — 18,  ad  Ronneby  d.  26  Junii  et  ad 
Ljungbv  d.  4  Julii,  passim  visa 

 basalis.   In  fruticibus  ad  DegeberLia  d.  10 
Julii  individ uum  unicum  legi. 

LoxocERA  sylvalica.     In  gramine  loco  paludoso  ad 

Ronneby  d.  26  Julii  semel  lei;i. 
Ghyt.iza  annidipes.    In  foliis  frulicum  .id  Alnaryd 

d.  l4  Junii  Sj)ecimen  miicuu)  inveni. 
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Cat.obafa  bi/ascielld.     Iii   i^iJimine   loco  liumido  ;ul 
Esperöd  iiKJividuiun   imiciini  le^i. 

Het-Omyza  fuscinerins.    lii  Scania  ad  Degt'l)erga  d. 
27  Jdlii  semel  a  me  capta. 

PioPHii.A  Hculellaris.    In  giar»)ine  ad   Kåseherga  in- 
di vid  na  duo  in  veni. 

Drosophit.a  variegata.     In  succo  slillanle  arborurn 
ad  Asarutn  d.  29,  30  Jidii,  parce. 

 annulata.     In   succo  sliManIe   Quercus  ad 
Asaruni  d.  29,  30  Junii,  ad  Esperö.l  d. 

13  —  21  Julii ,  passim 
  albn-guttata.  In  succo  slillante  Quercus  et 

Ulmi  ad  Espeiöd  d.  13 — 21  Julii  spe- 
cimina  nonnulla  le^i. o 

*AsTEiA  concinna.  In  gramine  locis  arenosis  ad  Kå- 
sebeiga  d.  26,  27   Julii   individua  qualuot  in- 
veni.  A  Dom.  Zetterstedt  ut  Daniae  incola  alla  la. 

OsciMs  longicornis.     Locis  arenosis   in  gramine  ad 

Kåseberga  d.  26,  27  Julii  sa  t  frequen- 
ter  visa. 

Madiza  laevigata.    In  gramine  ad  Alnaryd  d.  14 
Junii  semel  a  me  capta. 

Macrochira  flava.    In    gramine   loco    umbroso  ad 

Lyckeby   d.  18  Junii    individuum  uni- 
cum  legi. 

AiiT,AciGAS'j"ER  rufxtarsis.   In  succo  stillante  Quercus 
ad  EsperofI  d.  14 — 20  Julii,  parce. 

LoNCHOPTERA  paluslris.     In   gramine  locis  bumidis 
umbiosis  ad  Sjöbo  d.  29  Julii,  rarior. 

^  *LoNCHOPTKRA  fuscipennis:  (ronle  protboraceque  fusco- 
cinerasceiitibus ;  epislomate,  pleuris  sculelloque 

brunne.scenti-cinereis;  balteribus  pedibusque  sor- 
dide  flavescenl ibus;  abdoniine  obscuro,  segmen- 

tis  apice  anguste  et  ano  [)aHidis;  alis  fuscis.  o^. 
Long.  3j,  al.  exp.  6  millim. 
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In  ginmine  loco  nmbrosf)  hnmiclo  ad  Mar- 

grelelorp  d.  22  Ang.  individLuini  uniciioi  legi. 

A  reliquis  liiijns  oeiieris  capite  ubscuro  et  aiis 
fuscis  mox  disliiicta.  Caput  ri^tundatum,  iiiodice 

cunvexuin,  sub-opacum;  Fronle  fusco-ciiierea,  parce, 
longe  setosa;  epistomate  bi  annescenti-cinereo,  setis 
mystaciiiis  et  oris  iiigris,  barba  vero  rnentis  et  occi- 
pitis  Leiiul  p.dlida;  proboscide  iiiodice  exserto, 

nigro-  ocidis  roluiidatis,  convexis,  bruiineis.  x\u- 
teiiiiae  parvae,  apice  obtusae^  cuiii  seta  nigrae.  Pro- 
thorax  Fusco-ciaereus ,  sub-opacus,  setis  ordiuariis 

nigris;  pleuris  brunnesceati  - cinereis.  Scutelluni 
Fusco- testa ce Li  m ,  medio  le  \  i  Ler  iufiiscatum.  Meta- 
thorax  fnsco-cinereus.  Haltei  es  sordide  fla  vescentes. 

Abdomen  fuscnni,  sub-opacuai,  paice,  breviter  nigro- 
setnlosum,  seginentis  apice  tenuiter  anoque,  pailide 
testaceis.  Pedes  cnni  ci3xis  sordide  £ki\ i;  Fenioribns 

tibiisque  parcissiaie  nigro-spinosis ;  tibiis  posticis 

apiceni  versus  levitei'  inciassatis.  Alae- Fuscae,  costa 
basi  breviter  setuiosa,  spinida  nulla. 

Phyto3IYza  abdominalis.  In  gramijie  locis  umbrosis 
ad  Ronneby  d.  25,  26  Junii  indiviibui 
nonnulla  inveni. 

 elegans.  In  gramine  locis  umbrosis  ad  Espe- 
röd  d.  13 — 20  Jnlii,  rarior. 

Trinelra  dimidiata.    In  Frnticibus  ad  \\ärnaby  d. 

28  Maj.  specinien  unicnni  leg  i. 
—          JiUf)ier(dis.   In  Foliis  Fruticuni  ad  Lyckeby 

d.  l8  Junli  semel  in\eni. 

*Trinel'RA  fulviventris :  nigra,  snb-nitida;  anlennis 
snbtns,  palpis  abdoniineqne  Ful  vis,  hoc  basi  nia- 
culaqne  j)arsa  rotnnda  seginenti  secnndi,  nigris ; 

peilibus  anticis  Fnsco-teslaceis,  j)Oslerioribns  Inscis, 
Feniorilnis  basi  apic(K[ne  dilulioribns;  balteribns 

lestaceis 
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tesfaceis,  clava  nigro-fusca;  alis  cinereo-hyalinis, 
nervö  auxiliari  ad  inedium  costae  extenso,  costa 

dense  mediocriter  ciliata.  Long.  4|,  al.  exp. 
8  milliin. 

In  foliis  Coryli  locis  umbrosis  ad  Ronneby 
d.  26  Junii  individuiini  nnicum  legi.  Ad  Gusum 
Ostroofolbiae  Dom.  P.  F.  Wahlberg. o 

E  majoribus.  T.  abdommali  {3roxima,  aliler 

colorata.  Caput  nif^ruin,  sub-aitidiim;  fronte  for- 
titer  setosa^  palpis  niagais,  lalis,  ful  vis,  subtus 

parce  ni^ro-sttosis;  proboscide  (usco-leslacea^  oculis 
sat  magnis,  niodice  couvexis,  nigi o-brunneis.  An- 
tennae  l)reves,  iiigio-fuscae,  stdjtus  sordide  fulvae. 

Protborax  nigc^r,  parum  nilidus,  ad  latera  parce 
selulosLis.  Abdoinen  ovatum,  nuduin,  fulvum,  seg- 

menlo  priuio  nigiicanLe,  secundo  medio  ma- 
cula  mediocri,  rotund;i,  nigro-fiisca ;  apice  acu- 
to,  pubescenLe.  Halteres  obscure  fusci,  basi  flavo- 
teslacei.  Pedes  antici  loti  fusco-testacei ,  femo- 

vibus  basi  supra  leviter  infuscatis,  tibiis  infra  basiii 

uni-spinosis,  apice  ecalcaratis,  inlerinedii  ad  basin 
bi-spinosi,  apice  caicare  unico  inslructi,  postici 
extus  bi-spinulosi ,  apice  tri-calcarati;  femoribus 
poslicis  sal  lale  compressis,  subtus  breviter  setu- 
losis.  Alae  cinert^o-byalinae.  Nervi:  costaiis  ad  me- 

dium costae  produclus,  sat  dense  mediocriter  cilia- 
tus,  auxiliaris  apice  furcatus.  stcundarius  ab  auxi- 
liari  aperte  remutus  et  longe  ultra  ejus  medium 
extensus,  bi  pmnes  crassiusculi ,  brunnei;  primus 
longitudinalis  leviter  arcuatus,  nonnihil  ante  apicem 
alae  in  cosla  excuiiens. 

Trineura  flavicoxa.  In  frulicibus  ad  Esperöd  d.  20 
Julii  semel  a  me  lecta. 

K.  V.  Akad.  Bandi  1851.  14 
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Trineura  interrupta.  In  graminosis  umbrosis  liumi- 
dis  ad  Esperöd  d.  14 — 20  Julii,  parce. 

  fasciafa.  In  foliis  fruticara  ad  Sjöbo  d.  28 
Julii,  rarior. 

Ctenophora  7'uficornis.  Locis  umbrosis  ad  Ronneby 
d.  26  Junii,  rarior. 
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(Continuatio  ex  Act,  Reg.  Ac.  Scient.  Holm.  1849). 

PENTANDRIA. 

180.  Myosotis. 

(1)  scorpioides  /  (maiiu  propriaj  atque  in  pa- 
gina  plagiilae  postica:)  Hispania  Hl  Loefl, 

Facies  hujus  speciminis  atque  characteres, 

in  primis  calyx  apertus  uncinato-pilosus  pe- 
dicellos  arcuate  patentes  sequans,  cum  M. 
hispida  Schlecht.  optime  congruunt. 

(2)  (Sine  nomine,-  manu  Linnaei  tantum:)  K,  1 
(quae,  hac  plagula  prsecedenti  etiam  affixa, 

idem  valen  t  ac  si  vei  bosius  vScripsisset  Lin- 
naeus  nomen  scorpioides  atque  locum  Americae, 
ubi  plantam  collegerit  Kalmius). 

Ceteris  characteribus  ad  M.  arvensem  Auctt. 

Recent.  proxime  accedens,  prsesens  tamen  spe- 
cimen  ab  illa  difFert  calyce  permagno  (duas 

fere  lin.  longo),  cauleque  robusto  ramosis- 
simo,  neque  minus  a  speciebus  omnibus 

Scandinavicis  calyce  setis  hamosis  albidis  den- 
sissime  vestito. 

(3)  Myosotis  folior.  apicibus  callosis  Gmelin  (manu 

propr.,  sed  in  pagina  postica  synonymi  loco 
adscriptumj  in  antica  tantum  numerus:)  ̂  

(qui,  simul  cum  synonymo  citato  atque  pla- 
gula praecedentibus  affixa,  probat,  haec  etiam 

specimina  sensu  Linnaei  ad  M.  scorpioidem  ejus 
pertinuisse). 

Specimina  quattuor  heic  asservata,  quod 

ad  facieni  notasque  attinet,  omnia  sunt  ejus- 

dem  speciei,  M.  palustris  Recentior,  cujus  for- 
mam   principalem  calyce  cauleque  adpresse 
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pilosiusculis  duo  specimina,  primum  et  quar- 
tum,  sistuiit:  dum  specimina  duo,  in  niedio 

posita,  caiyce  caideque  patén  ter  ramis  vero 
adpresse  piiosis  ad  formam,  qus  M.  palustris 

a  scorpioides  llartm.  FL  Scand.,  pertinere  vi- 
dentur. 

(4)  (Sine  nomine;  maiiu  propr.  lantum:^  i,  3. 

Ha?c  forma  corollis  solito  majoribus,  caly- 
cibus  adpresse  sparseque  piiosis  pedunculis 
duplo  brevioribuS;  foliis  glabriusculis.  ramis 
caule  patenlius  piiosis,  omuino  eadem  est 
ac  M,  pal.  var.  laxiflora  Hartm,  I  c. 

18 '2,  A>"CHUSA. 

(1)  officinalis  (manii  pi  opr.  a?qiie  ac  locus:)  .-l/^ir. 
Inomen  ciLatiun  a  Smithio  in  aj^gustifoliam 

est  commutatum,  idque  merito.  quam  spe- 
cimen  cum  Anchusa  ofpcinali,  quaiis  in  scri- 
ptis  Linnaeauis  traditur;  rainime  conveniat. 
sed  potius  ad  angustitoliara  perlineat,  quod 
simnl  cum  loco  peregrino.  atque  specimine 
plagulce  sequentis.  aperte  indicat.  specimina 
hoc  loco  casu  quodam  esse  permutata. 

(2'  ancjustijolia  2  (manu  propr.:  postea  a  Smi- 
thio a d d  i  t  u  m  : )  Sp,  Pl.  ed.  ̂ ?  —  A.  ofpcitm! is 

Lehm.  Asp.  V.  f.  246  (alioqiie  loco:)  vera  ofjici- 
nalis  Sp.  PL  ed.  I. 

Ut  in  plagula  priore  pro  ofpcinali  angusd- 
foliamy  sic  lieic  pro  angustifolia  ofjicinalem  ve- 
rani,  quod  ad  faciem  totam  omnesque  notas 
attinet.  invenimus. 

185.  Symphytum. 

(I)  officinale  I  (manii  proprO 
Etsi   loco  ca  rea  I   hoc  specinien  verisimile 

est  prope  Upsaliam  lecUiui.  ubi.  ut  con^tat. 
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S.  orientale  vulgatior  est  species,  ad  quani 
hoc  etiam  specimen  clare  pertinet,  quum 
folia  sint  onuiia  ovalo-lanceolata,  acuminata, 
superiora  semidecurrentia,  inferiora  sessilia 

haud  decurrentia  (infima  vero  petiolala  de- 
sunt),  et  nervi  foliorum  cum  caule  quam 
ill  officinali  multo  hirsutiores.  Praeterea  la- 
ciuiae  calycis  lanceolatae  sunt  tubo  corollag 
violaceae  breviores,  stylus  corollam  excedens. 

198.  Primula. 

(1)  veris  i  (maiiu  propr.) 
Haec  maguitudine  quidem  P.  elattoris,  ex 

characteribus  tamen  est  P,  veris  Auctt,,  quan- 
tum  in  specimine  haud  bene  conservato  vi- 
deri  potest,  cujus  corollas  suut  totae  coiitortae 
ita  ut  forma  magiiitudove  earum  iiou  possit 
discerni. 

(2)  (Siiie  nomiue,  sed  antecedeuti  affixa  pla- 
gulaj  maiiu  propr.  tan  tum:)  ̂ . 

Optima  P.  veris  Lin,  et  Auctt.  Recent,  est. 

(5)  Primula  (manu  propr.,  sine  nomine  specif.,- 
in  pagina  autem  plagulae  altera:)  Primula 

veris  pallido  flore  elatior  T:  —  Primula  veris 
major  Dod.  —  Verhasculum  pratense  vel  sylva- 
ticum  inodorum  CB, 

Specimen  quidem  valde  mancum  est,  caule 
foliisque  carens,  flores  autem  omnino  sunt 

P.  elatioris  Auctt.,  quam  etiam  s^aionyma  ci- 
tata,  a  Linnueo  ipso  addita,  respiciunt. 

(6)  Primula  vulgaris  (a  manu  aliena  in  suo 

chartae  segmento;  nihil  est  a  Linnaso  ad- 
scriptum). 

Eadem  est  species  ac  prior. 
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221.  Caivipanula. 

(4)  (Absque  iiominej  manu  propn  taiilLuii:) 
5  y  (quod  ad  rotundifol.  var.  y  Spec,  Plant, 
certissime  delegatj  supra  vero  a  manu  aliena 
addituni:)  2  j3  (verisimile  opus  aliquod  aliud 

Botanicum  spectal,  quum  plagula  si  t  pi  iece- 
denti,  ubi  C.  rotundifolia  asservatur,  aflixa,  nec 

fieri  possit,  quin  specimina  praesentia  öd 
fuUam,  quae  sub  num.  2  in  Sp.  Pl.  vecipitur, 
pertineant,  a  qua  quam  maxime  diÖerunt.) 

Specimina  tria  juniora,  nondum  fioresceu- 
tia,  humilia  sunt,  vix  5-uncialiaj  folia  radi- 

calia  cordato-reniformia,  folia  caul.  pauca 
infima  sublanceolato-linearia,  cetera  densissi- 

me  coarctata,  angustissime  linearia  (vix  li- 
iieam  dimid.  lata),  sesquiuncialia  j  gemmae 

floriferae  complures.  Quae  plei-aque  cum  de- 
scriptionibus  in  Fl.  Suec.  et  FL  Lapp.  84 
datis  optime  conveniunt,  ex  quo,  autograpbo 
supra  relato  addito,  nullum  est  dubium, 
quin  beec  si  t  ea  C.  rotundifoliae  forma,  quam 
e  Gotlandia  et  Alpibus  Lapponicis  retulit 
Linnagus,  eademque,  quam  sub  noraine  /3 
linifol.  recipit  Wablenb.  in  Fl.  Suec.  Ex 
supra  dictis  patet,  praesentem  nihilo,  nisi  foliis 
caulinis  solito  magis  augustis  et  coarctatis,  a 
forma  vulgatissima  dilferre,  etiamsi  facies 

ipsa  diversa  atque  in  speci minibus,  primum 
inventis,  absentia  foliorum  radicalium,  forsi- 

lan  quoque  auctoritas  Bauhini,  Linnanim  fa- 
cile  primo  induxerint,  ut  dubitaret,  utrum 
distincta  esset  species,  an  varietas. 

(7)  Rapunculus  5  (manu  propr.  a-que  ac  locus 
sub  uno  specim.:)  Algir. 

Specimina  omnia  vix  dubie  externa  atque 

a  Camp.  Rapunculo,  etsi  ad  faciem  haud  dis- 
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similia  siiit,  plane  diversa^  priora  clno  caiile 

foliisque  ubiqiie  hirsuLis,  calyce  glaiiduloso- 
piloso,  posteiiora  duo  calyce  verrucoso.  Quee 
probare  videntnr,  heec  specimiiia  ob  faciem 
fere  solam  primo  intuitu  esse  pro  vera  C. 

Rapunculo  habila,  quae  tuiic  temporis  iion- 
dum  erat  iu  Suecia  reperta.  Omnibiis  pars 
caulis  inferior  atque  radix  desuiit. 

(10)  rapunculoides  4 A  (manu  propr.5  atque  in 
pagina  plagulae  altera:)  Locus  Nericia,  paroecia 
Hidinge.  (Smithius  prope  speciraen  addidit:) 

pubescentia  caulis  foliorum  reflexa  —  grows  at 
Blair  in  Scotland  —  il/r  Fenso.  Skrimshire. 

Omnino  est  C.  rapunculoides  vera  et  Auctt. 
Rec. ;  hoc  loco  meiitio  ejus  facta  est,  quia  in 

Linngei  Flora  Suec.  non  recepta  est.  In  Ap- 
peiidice  vero  bujus  libri,  sua  manu  scripta, 

Linnasus  ipse  ad  nota  vit:)  Campanula  rapuncu- 
loides —  Nericia,  Hallandia,  Uplandia  —  Filius. 

(11)  Campanula  rapunculoides  (manu  propr.,  quod 
tamen  nomen  a  Smithio  est  deletum,  qui 

pro  eo  scripsit:)  Bononiensis?  Mr  Davall  — 
C.  nova  species  Pallas,  H,  B,  (i.  e.  Herbarium 
Banksii). 

A  priore  ideoque  etiam  a  vera  C.  rapun- 
culoide  plane  diversa  non  modo  ob  flores  mi- 
nutos,  folia  sessilia  cordato-ovata,  subtus  vil- 

losa  aliasque  notas  sed  ob  totam  etiam  fa- 
ciem, quibus  omnibus  ad  C.  bononiensem  re- 

vera propius  accedit. 

(12)  rapunculoides  (m.  propr.5  postea  a  Sm.  ad- 
ditum:)  ?  (atque  manu  demum  aliena:)  spe- 

cies nova    radix  repens  D.  G. 

Neque  haec  est  ad  C.  rapunculoidem  refe- 
renda, cujus  quidem  faciem  habet  ex  parte 
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superiore  et  quod  ad  flores  attiiiet,  sed  fo- 
liis  differt  oiiiiiibus  petioJatis,  ovato-lanceo- 
lalis,  iiullis  cordatis. 

242.  Verbascum. 

(1)  Thapsus   i   (manu   propr.,   atque   sub  uno 
specini.:)  Monsp. 

Specimina,  etsi  non  siat  in  Scandiiiavia 
lecta,  omiiiiio  siiiit  eadem,  el  ad  faciem  et 

ad  cbaracteres,  ac  planta  apud  nos  frequen- 
ter  obvia,  quam  boc  nomine  intellectam 

semper  voluerunt  Auctores  Suecici  post  Lin- 
nccum. 

(2)  lychnitis  2  (manu  propr.) 
De  boc,  cui  tamen  locus  deest,  om  nia 

eadem  valen  t,  qu£e  de  priore  sunt  dicta. 

313.  Che^opodium. 

(5)  album  5  (manu  propr.) 
Hoc,  de  quo  nuUum  polest  esse  dubium, 

quin  forma  sit  ipsa  nomiiie  Linuceano  intel- 
ligenda,  cum  Ch.  albo,  quale  in  operibus  Au- 

clorum  Pvec.  Suec.  novissimis  ti'aditur,  optime 
etiam  convenit,  et  quod  ad  caulem  erectum, 
simpiiciorem  et  iirmiorem,  ramos  paniculee 

conferlos,  erectos,  et  ad  ceteras  nolas  alti- 

net,  exceptis  tantum  in  eo  foliis,  quod  pa- 
riim  fa  ri nosa  sint. 

(6)  viride  6  (manu  propr.) 
Est  ex  omnibus  partibus  Ch.  viride  seu 

album  var.  viride  Auctt.  recent. 

321.  Ui.Mus. 

(2)  campestris  I  ̂ m.  piopr.) 

Specinjina  berbarii,  cum  quibus  specimina 

Clmi  campestris  liartm.  Fl.  Scand.  scii  i.  miou- 
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tanm  Fr.,  iii  iiisiilis  Roslagiae  nec  iioii  in 

Helsingia  spoiitanea  leda  cornparavi,  cum  his 

omiiino  coiigruuiit  nou  minus  quod  ad  for- 
mani, seiraliiram  atque  sca])ritiem  folioium 

peitinet,  qiiam  ad  formam  fructuumj  llores 
desunt. 

'  328.  Gentiana. 

(1)  lutea  (manu  propr.  pro  noniine  primum 

scripto,  deinde  vero  deleto:)  punctata  5.  (Prae- 
terea  Smithius  addidit:)  G.  algida  Pallas.  Ross. 

t.  95  (atque:)  Gmel.  Sib.  v.  4.  W6.  —  non  lutea 
Sp.  Pl. 

Ut  jam  dicta  citata  Smithii  docent,  liaec 

nuUomodo  cum  G.  lutea  Sp.  PL  con  ve- 
ni t  j  nec  facile  G.  purpwea  est,  quamohrem, 

quum  etiam  nullus  locus  est  appositus,  spe- 
cimen  Norvegicum  indicans,  hoc  loco  her- 

barium Linnaei  minime  est  aptum  ad  com- 
ponendam  litem,  quam  generaverunt  scripta 
ipsius  hac  de  specie,  utrnm  lutea  vera,  ut 

docent  Spec.  Pl.  et  Flora  Suecica,  sit  un- 
quam  inträ  limites  Scandiiia viae  reperta,  an 
planta  indigena,  cui  locis  citatis  id  nomen 
imponitur,  sit  purpurea  primum  non  bene 

agnita. 
Quod  dubiuni,  nisi  cliirographa,  quae  di- 

cunt,  Linnaei  iii  berbario,  ea  certo,  quae  in 

libris  ejns  adsunt,  tollere  possunt.  In  pa- 
gina  enini  ultima  sui  exemplaris  Florae  Sue- 
cicae  edit.  2  bsec  sua  manu  adnotavit:  »n. 

Gentiana  lutea  est  Gentiana  purpureay>;  atque 
i  dem  in  suo  exemplari  Spec.  Plant.  ed.  2 

ipse  e  locis  ad  Gent.  luteam  receptis  voca- 
bubmi  Norvegicis  (sc.  alpibus)  delevit,  locum 
vero   eundem,   sub  G.  purpurea  indicatum, 
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reliiiuit.  Ex  quo  constat,  Linnaeum  ipsum 
posteriore  tempore,  quasi  veram  purpuream 
agnovisse  Gentianam  ia  Norvegia  lectam,  quam 
prius  SLib  nomine  lutecB  memiiierat. 

(5)  Centaurium  H  (manu  propr.,  alque  sub  uno 
speciminum :)  Algir. 

Hsec  etsi  specimina  iiou  suiil  Scandina- 
vica,  formae  tamen  nostrati,  sub  nomiue  Ery- 

tlmece  Centaurii  apad  omnes  AucLores  Scan- 
din.  recentioies  commemorat^,  simillima  at- 
que  cum  ea  plaiie  eadem  sunt. 

(())  (Siiie  nomiae,  sed  plagulae  priori  affixa; 
manu  Liniicei  Laiitum  prope  specim.:)  A.  241 

(quod,  quas  spectet,  iiobis  iioii  patet). 

Omnino  eadem  est  ac  praecedens,  seu  Erij- 
thrcea  Centaurium  Auctt. 

(7)  (Sine  nomine,  sed  prioribus  affixa,  atque 
nominis  loco  a  manu  Linnaei  instructa  nu- 

meio:)  H  (quEB  eadem  valent,  ac  si  noraen 
Centaurium  esset  appositum). 

Optima  est  Erythrcea  linariifolia  Auctt.;  id 
quod  pro  certo  aliirmal,  ut  jamdudum  e 
scriptis  Linucei  concludi  licuit,  species  duas 
Recentiorum,  linariifoliam  et  Centaurium,  a 
Linnaeo  non  babitas  esse  distinctas,  sed  una 

sumtas  apud  eum  constituisse  foimam  priii- 
cipalem,  quam  sub  Ii  t.  a  recepit,  uuius  spe- 
ciei,  Gent.  Centaurii. 

(8)  (Sine  nomine,  prioribus  allixaj  —  manu 
-  Linucei  tanlum:)  L.  213  c.  (infraqne  Sm,  ad- 

didit:)  ?? 

Ad  magnilu(Unem  totius  berl)a^  et  ad  ca- 
lycem  HrijtJiraue  linariifoliic  baud  dissimiJis^ 

ab  liac  voro  petalis  angnstioribus,  acutiori- 
bus,  foiiis  caulinis  olongatis  anguslo-lineari- 
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bus,  radicalibus  angusto-lingulatis,  cauleque 
toto  firino,  a  basi  usque  ramoso,  piibescente, 

valde  distincta,  nec  ad  ullam  speciem  Scan- 
dinavicam  aliam  referenda,  planta  mihi  ignota 
est,  hoc  loco  verisimile  comparandi  caussa 
asservala. 

(9)  (Sine  nom.^  Smithius  tantum  inscripsit:) 

j3?  —  (Est  quoque  prioribus  affixa). 
Etsi  Liniiaeus  ipse  nomen  nullum  beic 

adnotaverit,  concludi  tamen,  ipsum  banc  po- 
tius  pro  Gent.  Centaurio — gl  habuisse,  ex  eo 
potest  primum,  quod  planta  bic  asservata 

nulla  sit  alia  ac  forma  minor  Erythrcece  lina- 

riifolice  Auctt.  recent.,  quam  cur  a  Gent.  Cen- 
taurio—d  discerneret,  Linnaeo  vix  ulla  po- 

tuit  esse  caussa,  quum,  ut  jam  constat,  for- 
mam  Erythr,  linariifolice  principalem  majorem 
non  discerneret j  deinde  vero  ex  eo,  quod 

praesens  sit  forma  a  sequente  omnino  di- 
versa,  baec  autem  sine  dubio  ipsa  sit  planta, 
quam  in  Fl.  Suec.  et  Spec.  Plant.  Linnaeus 
nomine  Gent.  Centaur. — /3  intelleclam  voluit. 

Nomen  igitur  a  Smitbio,  ut  pr^esenti  speci- 
mini  tribueretur,  propositum,  potius  videtur 

cum  nomine,  prioribus  dato,  seu  G.  Centau- 
rio— permutandum  esse. 

(10)  Centaurium  minus  ramosissimum  Vaillantii  (a 

manu  aliena,  quae  tamen  quin  fuerit  Eberb. 

Rosenii,  vix  dubitari  potest,  quum  bis  pro- 
ximum  Linnseus  ipse  apposuit  nomen  au- 
ctoris:)  Rosen  (praeter  quod  a  manu  ejus  est 

pro  nomine  plantae  scriptum:)  /3.  —  (Smi- 
tbius  vero  diversis  locis  ad  nota  vi  t:)  /3  Sp. 
Pl.  et  Flo.  Suec.  ed.  ̂ ,  nec.  ed.  4.  —  Diversa 

a  G,  Centaurio.  —  G.  pulchella  Swartz  —  ea- 
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dem  ■'ipecies.  D.  Ajzelius.  —  difj'.  specifwa  cor- 
rigenda. 

Ut  dicta  supra  citata  Liiina^i  iion  minus 
valeiU.  ac  .^i  ij)>e  nonien  pleiie  adscripsisset. 
atque  aperte  docent,  ipsura  specimina  pro 
Vera  G.  Centnur.  3  habuisse,  sic  dicta  etiam 

Smithii  nou  minus  priora  omnia  firmant, 

quaiu  probant.  eum  quoq-ae  plantam  agno- 
visse et  pro  Vt  ra  Linna?i  Gent.  Centaur.  3.  et 

pro  eadeui  ac  pulcliella  Recentiorum.'  Atque 
profecto.  SL  facicm  notasqiie  planta?  respexe- 
ris.  qiicC  Lisqiie  a  radice  dichotuma  est.  foliis 

ovatis.  calycc  Jircviore  ceterisque  notis  in- 
signis.  niiiuuie  dubitari  potest.  quin  h^ec 

optima  si  t  Erijti<ri:ua  pulcliella  var.  ramosa  Auctt. 

(11)  Gentiana  pulchella  (nomeii  manu  mihi  igno- 

ta.  perspicae  tempore,  quam  plera?que  her- 
barii  inscriptiories,  posteriore  simul  ciim  his 

scriptuni:)  Corolla  o-fda  {nfundibu!{foi'mi,  tubo 
elongato,  sfi/lo  sifiiplici,  caule  simplicissimo.  Sy- 
nonijina  desunt.  Hahitat  in  Alandia,  ex  paroe- 
cia  Finströni,  lecta  HS^  ah  O.  Sicartz. 

Specimina  omnino  sunt  Erythr.  pulchella' 
variet.  siniplicis  Auctt.  recent. 

(14)  Amarella  11  (manu  propr.) 

Ex  omnilms  partibus  eadem  est  ac  Geni. 
Amarella,  qualis  ha?c  apud  Auctores  Scand. 
recentiores  describitur. 

(15)  Amarella  (manu  pnopr..  si  ne  uumero;  — 
Smitlnus  observavit:)  non  Amarella. 

Quod  ad  faciem  omnesque  characteres  ma- 
nifesle  est  Gent.  germanica:  specimina  vero 

vix  Scandina\ ica.  id  quod,  printer  locum  ad- 
scripUuii  deticieuteiu,  iiiagiiitudo  iiorum.  cum 
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speciminibiis  Anslriacis  optime  coiivenieiis, 
docet. 

342.  Bu.NiuM. 

(1)  Bulbocastanum  7  (manu  propr. j  alqiie  a  Smi- 
thio:)  not  an  original  specin  of  Sp.  PL,  hut 
is  riglit. 

Locus  deest,  i  ta  ut  heic  de  B.  Bulhocastano 

eo,  quod  in  Novitiis  Florae  Suecicce,  Fauiiae 
Suecicae  insertis,  Limiceus  dicit  esse  in  monti- 
bus  arenosis  prope  Bergen  Norvegiae  a  Mai  tino 
inventum,  nihil  discere  liceal,  utrum  verum 

fuerit  B.  Bulbocastanum  Linnaei,  an,  id  quod 

potius  putares,  primo  curu  ChcErophyllo  hulboso 
permutatuin,  quod,  ut  constat,  nonnuliis  in 
locis  secundum  oram  Norvegiae  occidentalem 

olim  legebatur;  quam  tamen  opinioneiu  [seu 
B.  Bulbocast.  1.  c.  nihil  aliud  fuisse  ac  Chcero- 

phyll.  bulbosum']  id  contirmare  videtur,  quod  in suo  Florae  Suecicae  exemplari  Linnseus  sua 

manu  ad  nota  vit:  yiChcBrophyll.  hulbos.  —  Nor- 
mgia,  Bergen.  Martinn),  quse,  quod  ad  locum 
atque  nomen  inventoris,  omnino  eadem  sunt, 

quae  loco  supra  citato  [Fauna  Suec]  de  Bunio 
Bulbocast.  dixit. 

Specimen  autem  in  herbario,  quod  inscri- 
bitur  Bunium  Bulbocast.,  ubicumque  est  le- 
ctum,  omnibus  ex  partibus  verum  est  B. 
Bulbocast.  Lin.  et  Sm  Fl.  Brit.,  seu  Carum 
Bulbocast.  Koch  et  Auctt.  recent.,  caule  toto 

glaberrimo,  involucri  foliolis  6 — 8,  stylis 
deflexis  et  ceteris,  quum  a  Chceroph.  hulboso, 
tum  a  Bunio  flexuoso  omnino  diversum.  Folia 
non  adsunt. 

344.  Selinum. 

(i)  sylvestre  4  (manu  propr.,  aeque  ac  locus:)  H,  Y. 
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Specimina  peta  Ii  s  obovatis  obtusis,  pori- 

carpiis  fere  ohverse  triangnlaribus,  ol)soleLt', 
ul  virletnr,  costalis,  stylis  pcrlcarpia  diini- 
dia  longitiuiine  supej aiitibns,  involucro  et 

invojucellis  polyphyllis,  foliolis  illius  lau- 
ceolatis,  lionini  liiiearibiis,  foliis  quadripin- 
natis,  laciiiiis  piiinidarura  liiiearibus  mucro- 
natis,  caule  anguloso  insignia  iieque  ad  Peti- 
cedanum  palustre,  neque  ad  idlam  aliam  spe- 
ciem  inträ  Scandiiia  viani  obviani  referri 

possan  t. 

(2)  N:o  4-2  Selinum  sylvestre  (ma nu  aliena,  for- 
sitan  Jacquinii,  qaum  Sniitliins  addiderit:) 

Jacq.  (Piaeterea  idem  [Sm.]  adsciipsit:)  est 

palust7'e  Linn.,  ut  hene  rnonuit  Stokes  in  Bot. 
An.  28L  (Manu  Linnaei  heic  nihil  adnota- 
tum  est). 

Hoc  cum  Suecico  Peucedano  palnstri  Auctt, 

optime  congruit. 

(3)  Selin,  sijlvestre  (mana  Linnaei  filii;  atqiie  a 
Sm.:)  est  palustre  JES. 

Ceteris  ex  partibus  cum  Peuced.  palnstri 

Auctt.  bene  convenit,  pericarpia  vero  ma- 

jora  sunt. 

Inter  formas  hujus  Generis  omnes  in  berbario 
nulla  est,  cui  Linnasus  ipse  inscripsit  nomen 
palustre,  etsi  in  suo  exemplari  libri  Spec. 
Plant,  banc  speciem  nota  solita  designavit, 

quasi  in  berbario  asservarelur,  ex  quo  con- 
cbidi  licet,  euni  etiam  ipsum  unam  altera m- 
ve  tbrmarum  beic  enumeratarum  j)ro  palnstri 

babuisse,  etiamsi  nomen  sylvestre  ab  aliis  in- 
scriptum  mutare  omiserit. 

352. 
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352.  Heracleum. 

(1)  Sphondylium  (ma nu  propr.  einendatum  pro 
iiomine  prirnum  scriplo:)  vulgäre. 

Si  forma  111  petaloriim  respicias,  quae,  ut 
mouet  Cel.  Friesius,  optimum  forte  chara- 
cterem  praebet  in  speciebus  huc  pertinen- 
tibus  distingnenclis,  in  hoc  specimine  pe- 
tala  sunt  ovato-lanceolata  ita  incurvata,  ut 

iieque  profunde  obcordata,  sed  parum  modo 
emarginata  videantur,  neque  apex,  si  planus 
esset,  diceretur  lobus  intermedius  breviorque, 

sed  a  petalo  ex  medio  attenuato  constitue- 
retur.  Quse,  quum  flores  etiam  minuti  sint 

vix  duas  iineas  lati,  omnesque  aequales,  at- 
que  folia  permagna  lobis  latis  ovatis,  laeini- 
atis  et  serratis,  clare  probant  hoc  specimeu 
esse  forma  m  la  ti  folia  m  Heraclei  sibirici  Fr.  S. 

V  eg.  Scand.  et  Hartm.  Fl.  Scand.  ed.  5,  etsi 

color  petalorum  ob  vetustatem  discerni  ne- 
queat.  Quum  vero  iidem  characteres  omnino 
cum  iis  conveniant,  quos  dedit  Linnaeus  ipse 

in  Spec.  Plant.,  atqne  figura  Gmelini  in  Fl. 

Sibir.  ibi  citata  optime  cum  specimine  her- 
barii  congrnal,  non  potest  fieri,  quin  hoc  pro 

vero  //.  sibirico  Sp.  Pl.  habeatur;  etiamsi  ni- 

hil  in  ejus  chai acteribus  sit,  quod  descri- 
ptioni  H.  Sphondylii  in  Sp.  Pl.  et  Fl.  Suec. 

datcC  repugnatj  ex  quo  concludi  licet  H.  sihiri- 
cum  Becent.  esse  non  modo  H.  sihiric.  Linn., 

sed  etiam  pio  parte  H.  Sphondylium  Linn.  — 
Hoc  posteri  os  de  cetero  eadem  videtur  esse 
forma  H.  Sphondylii  Fr.  seu  australis  Harlin. 

elegantior  tloribus  umbella^  radiantibus  quat- 

tuor  lineas  latis  et  ultra,  albis,  quam  vulga- 
K.  V.  Akad.  Handl.  1851.  15 
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tissimam  leginnis  iii  Anglia  meridionali.  cu- 

jusque  ligutam  vide  iu  tugl.  Bol.  939. 

(2)  angustifoiium  (manu  propr.\ 

QliocI  ad  fulia  attinet.  quorum  lobi  spi- 
thaniei.  ano"usti>.simi.  liiieares  sunt,  hoc  sine 
dubio.  id  qiiod  nonieji  ipsnm  adscriptum  in- 
dicat.  est  varietas  3  H.  SpJtondylii  Sp.  FL  et 
FL  Suec.  Idem  etiam  iion  soium  ob  folie, 

sed  oh  jiores  quoqae.  qiii  omnino  sunt  iidem 

ac  in  pra?cedente.  est  H.  sibiricum  var.  an- 
guslifolium  Fr.  et  Hurtm.,  ciijiis  cum  fornia 

apud  nos  vidgatissima  totam  faciem  omnes- 
qiie  notas  iiabet  comraunes. 

(3)  HeracL  angustifoUum  (vix  mana  Linnaei:  — 
postea  a  Smithio  additum:)  ? 

Hoc  specimen,  qaod  ad  formam  foliorum, 

inter  priora  duo  qaasi  intermediiim  est.  lo- 
bis  folioruni  angLi>l:is.  ut  in  nnm.  2.  bre\i- 
bus  vero  etiani.  ut  in  num.  1.  Utrum  au- 

tem  ad  i7.  sibiric,  an  H.  SphonchjL  referen- 
dum sit.  dillicile  est  dictu.  quum  tlores 

omnino  desint.  Fruetus,  qui  adest  matu- 
rus,  om  nes  habet  notas  Heraclei,  quale  boc 
genus  terminant  Recentiores. 

(4)  sibiricum  2  'manu  propr.) 
Hoc  omnibus  ex  partibus,  quum  foliorum 

lum  florum,  idem  est  ac  num.  1,  seu  H.  si- 
biricum Linn.  et  Auctt.  Suec.  Recent. 

(5)  Sibiricum  2  (manu  propr..  aeque  ac  locus:) 
E,  r. 

Hax^  furma  ob  folia  ad  praecedentem  se 
habet  eodem  fere  modo,  ac  num.  2  ad  num. 

1,  nisi  quod  lobi  foliorum  serrati  sint  in  hac, 
quum  integerrimi  sint  in  num.  2,  a  quo  de 
cetero  in  ni  bilo  dilferre  videtur. 
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Itaqne,  specimina  herbarii  om  nia  ad  hane 

tribum  generis  Heraclei  pertinentia,  dnas  tan- 
tum  formas  eonstitutinl,  Heracl.  sibiricum  lati- 

folium  et  angustifolium,  quae  ambo,  ut  e  locis 
in  Fl.  Suec.  aliatis,  jiidicemus,  hoc  in  opere 
pro  parte  certe  in  nomine  H.  Sphondylii  ibid. 
continentur.  Forma  nid  la  in  herbario  adest, 

quae  ad  H,  Sphondylium  Fr.  seu  australe  Hartm. 
referat  ur. 

354.  Angelica. 

(1)  Archangelica  1  (manu  propr.) 

Om  ni  no  est  Ängel,  litoralis  Fr.  et  Auctt.  re~ 
cent.;  id  quod  cam  opinione  Botanicorum 

recentiorura  quadrat,  qui  jam  plerique  agno- 
seunt  Ängel.  Ärchangelicam  a  Lin.  esse  Ang. 
Utoralem,  Ängel,  ve  ro  Ärchangelicam  p  Lin.  esse 
Ang.  Archangelic.  Recent. 

355.  SiuM. 

(4)  nodiflorum  (manu  propr.) 
Dubitationem,  qnae  de  hoc  nomine,  in  Fl. 

Suecica  Linnaei  recepto,  exstitit,  utrnm  nodi- 
florum Recent.,  speciem  numquam  postea  in 

Suecia  repertam,  signiiicaret,  an  eam  speciem, 

cui  Linnaeus  ipse  deinceps  dedit  nonien  an- 
gustifoL,  et  qu?e  hodie  etiam  in  loco,  in  Fl. 
Suec.  citato,  legitur,  non  toUunt  specimina 
herbarii  lieic  asservata.  Sunt  enim  quidem 
et  ad  faciem  et  notas,  c.  v.  umbellulas  sub- 
sessiles  (pedunculis  non  ultra  duas  lineas 

longis),  involucrum  deficiens,  foliola  involu- 
celli  minuta  integerrima,  foliola  caulina  aequa- 
liter  obtuse  serrata,  omnino  Siuin  (^Heloscia- 

dium)  nodiflorum  Recent.,  cujus  specimina  Ger- 
manica,  Helvetica  atque  Anglica  cum  speci- 
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minibus  Linnaeanis  comparavimus,  nullam 
difterentiam  in veiiieiites.  In  herbario  au- 
tem  locLis  oninis  deest,  ita  ut  nullomodo 

scire  possinius,  utrum  haec  specimina  revera 
inträ  Sueciani  lecta,  an  externa  sint.  Hoc 

tamen  posterius  potius  est  putandum  quum 

ex  eo,  quod  Linnaeus  saepius  pro  specimini- 
bus  Scandinavicis  plantarum,  nunc  vulga- 
rium,  nunc  rarissimaruni,  externa  ad  se  missa 

in  herbario  suo  conservavit,  tum  ex  eo,  quod 

bsec  species  numquam  esl  revisa  in  loco  Ro- 
seniano  prope  Christianstadiam.  Quamobrem 

opinio,  quam  jam  veterem  habent  Botanici 

nostri,  plantam  Rosenii,  a  Linnaeo  proposi- 
lam,  fuisse  Sium  angusfifoL,  ob  faciem  primo 
adspeclu  parum  abhorrentem,  certa  videtur. 
Quod  ut  confirment,  accedunt  dicta  Rosenii 

ipsius  in  Obs  er  v.  Bo  t  an.,  ubi  invoiiicrum 

in  sua  planta  7 — 8-phjllum  observasse  se 
dicit,  quod  non  mod  o  faciem  redderet  Sio 
augusti folio  simiJiorem  necesse  fuit,  sed  clare 
etiam  probat,  specimina  berbarii  Linnsani 
numquam  esse  a  Rosenio  visa. 

359.  Oenapvthe. 

Inter  formas  hujus  generis  neque  ulla  est,  qucC 

inscripta  si  t  crocata,  neque  ulla,  qucC  ad  il- 
lam  speciem  pertineat;  neque  denuim  un- 
quam  talis  forma  videtur  in  herbario  ad- 

fuisse,  quum  neque  Linnanis  in  suo  exem- 
plari  libri  Spec.  Plant.,  neque  Smithius  in 
Syst.  Yeg.  ed.  14,  eam  solita  designa verit 
nota,  qua  ubique  usi  sunt,  ut  in  libris  illis 
notarent  species.  quas  continuit  herbarium 

Linna^i.  Oenanthe  crocata  Fl.  Suecic.  igitur, 

'utrum  revera  indigena  fuerit,  an  non,  ex 
herbario  ejus  non  potest  ilhislrari. 



229 

382.  Staphylea  pinnata  (ma nu  propr.) 
Hane,  certe  numquam  Florae  iioslrge  incolani, 

heic  recipimus,  quia  Liiiiiaeas  ipse  in  Ap- 
pendice  manuscripta  sui  exeniplaris  Florae 

Snecicae  inter  alias  enuraerat:  »Staphylea  pin- 
nata Bahusia  semel  in  sylvis)).  Specinien  ve  ro 

herbarii,  etsi  vera  est  S.  pinnata,  omni  loco 
caret  ideoque  nullani  vim  habet  ad  dictum 
citatum  corroboraaduiii;  quod  vix  dubie  ex 
aliquo  errore  örtum  est. 

395.  Statice. 

(2)  Limonium  2  (ma nu  propr.) 
Ad  faciem  omnesque  characteres  est  St. 

rariflora  Drej.  et  Hartm.  FL  Scand.  ed.  5  forma 

major,  seu  St.  hahusiensis  Fr.  —  var.  horealis, 
Quod  quidem  parvi  videatur  esse  momenti 
commemorare,  quum  ja  ni  inter  Botanicos 
iiostros  conveniat,  ut  nomeu  Linnaean.  Limo- 

nium sit  collectivum,  et  omnes  nostrorum 

litorum  formas  complectatur,  eoque  de  una 
tantum  earum  non  bene  sit  adhibendum; 

sed  boc  loco  mentio  ejus  facta  est,  ut  pate- 
ret,  quae  forma  —  si  bac  in  re  lierbario 
ejus  jus  decidendi  coucedatur  —  ex  eo  vi- 

deatur Linnaei  fuisse  primaria. 

.  HEXAINDRIA. 

419.  Allium. 

(2)  arenar{u77i  42  (maau  propr.  5  atque  in  cbartae 

parte  diversa,  quoe  cum  specimine  missa  vi- 
detur, a  manu  aliena:)  Ållium  montanum  bi- 

corne  latifolium,  flore  dilute  purpurascente  Bauh. 
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pin.  74.  Si  recte  et  non  antea  recensita,  addo 

capiti  i:nio  inter  Pastinacam  sylvestr.  et  Tu- 

lipam. 
Etsi  Botanici  Sueci  ex  locis  atque  operi- 

bus  Liunaeaiiis  merito  videiitur  syiioiiyraon 

hujus  speciei  a  Ho  niodo  fixisse,  quani  exteri, 
qui,  duce  Smithio,  nostruiii  All.  arenarium 
vocaiit  A.  vineale,  id  quod  ex  aliis  Liniicei 

opeiibus  quoque  fieri  potuit,  pro  vero  autem 
A.  arenario  habejit  forma  m  miiiorem  Allii 

Scorodoprasi,  speciaiina  tameii  herbarii  Lin- 
iiseaui  hac  in  re  borum  polissimQm  opini- 
onem  confiriiiare  videntur,  quasi  forsitau 
etiani  ea  ipsa  Smitbium  iii  hane  opiiiionem 
primo   adduxerinit.    Folia  eiiim  plana,  lata 

^  (3 — 4  lin.),  vaginae  subteretes  atqae  filatnenta 
staminum  corolla  numqnam  longiora,  sa?pe 

breviora,  descriptioni  All.  arenarii  Suecor.  Re- 
cent.  repugnant,  sed  optime  ad  A.  Scorodopr. 

—  va7\  minorem  Suec.  pertinent.  A  erum  qui- 
dem  est,  haec  specimina  non  certe  esse  Sca- 
nica,  sed,  ut  indicant  dicta  supra  citala  col- 
lectoris,  quisquis  fuerit,  solo  verisimile  nata 

externo,  qnaniobreni  parum  alTerrent  mo- 
menti  ad  opinionem  Exteroruni  con firman- 
dam,  nisi  eadem  Eeque  bene  ac  illa,  qua^ 
Suecis  A.  arenarium,  in  descriptionem  Linnafi 
quadrarent,  atque  insLq3er  et  soluni  arenosuni 
et  locus  (Falstria),  quae  Linnfeus  in  Fl.  Siiec. 
alFert,  merito  etiam  de  A.  Scorodopr.  minore 
Suecor.  alFerri  possent. 

(4)  angulosum  22  (manu  propr.,  atque  prope 
specimen:)  jenc^.  (In  pagina  plagulcC  altera 
etiam  m.  pr.:)  Allium  mont.  fal.  narcissl  .  .  .  . 
(vocabuhim  ultinium  lectu  dillicile,  sed  ueque 
7)10 jus,  ueque  minus  est). 
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Oinnibus  ex  partibus  esl  .4//.  fallax  Schult. 
et  Auctt.  Suec,  cujus  cum  speci minibus  tbrmae 
serotincB  Schleich.  Fr.  Mant.  alt.  Ahusiensibus 

comparantes  specimina  berbarii  Liiinaeani, 

lie  miiiirnarn  quidem  differentiam  iuveui- 
nius^  quare  iiou  dubitaremus,  secundum  com- 
plures  Botaiiicos  exteros,  All.  angulosum  Linn. 
el  All.  serotinum  absolute  synonyma  habere, 
quum  etiam  ceteri  speciminum  characteres 

descriptioni  Allii  angulosi  in  Spec.  Plant,  re- 
spoiideaiit,  nisi  synonj^mon  et  icon  Gmelini 
ill  Fl.  Sibirica  ibi  citata  differentiam  essen- 

tialein  in  staminibus  corollain  non  superan- 
tibus  exliiberent,  quod  probare  videtur,  spe- 

cimina berbarii  non  ad  verum  pertinere  All. 

angulosum  Linn.,  igiturque,  quum  ad  nullam 
aliam  speciem  Linn^anam  referri  possint, 
lioc  collectivum  babendum  esse  nomen,  et 

formam  utramque  fallacis  amplectens  et  an- 
gulosum sensu  strictiori;  quod  posterius  — 

si  modo  illud  nomen  pro  una  specie  sit  re- 
tinendum  —  cbaracteribus,  a  Cel.  Friesio  1. 

c.  jam  propositis,  satis  differre  videtur,  ut 
species  diversa  babeatur. 

(5)  Allium  angulosum  (manu  propr.j  plagulse 
priori  affix.). 

Hoc  omnia  supra  dicta  confirmat;  babet 
enim  de  cetero  characteres  omnes  cum  priore 
communes,  sed  differt  caule  fere  bipedali, 
et  staminibus  coroUa  brevioribus,  quamobrem 
minime  dubitandum  est,  quin  boc  optimum 
et  verum  sit  angulosum  Linncei. 

Quum  igitur,  ut  in  priore  ostendimus,  ex 
herbario  appareat,  id  quod  antea  jam  ab 

aliis  fuit  ex  parte  observatum,  plures  for- 
mas,  v.   c.  Allii  fallacis  duas  formas,  monta- 
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num  et  serotinum,  iiec  minus  acutangulum  Koch 
et  angulosum  demuiii  seiisu  strictiori,  iiiter 

se  diversas,  pari  ter  et  eodem  ju  re  fuisse  no- 
mine  Linnaeano  anguloso  iiitellectas,  a  re  et 

coiisueludine,  qua  uUintur  pleriqiie  in  iiumi- 
nibus  ejusmodi,  haud  alieiium  putamus,  hoc 
nomen  pro  lota  serie,  quam  eontiguam,  ut 
Cel,  Fr.  observat,  illae  quattuor  species  sislant, 

adhiberi,  anguloso  autem  sensu  strictiori  no- 
men  quoddam  novum,  ex  gr.  Gmelini,  imponi. 

(6)  angulosum  (ma nu  propr.). 

Hoc  a  prioribus,  ideoque  ab  omni  A.  angu- 
loso vero  differt  caule  tereti,  floribus  duplo 

vei  triplo  majoribus  elc;  quare  ex  errore  aliqiio 
heic  insertum  videtur. 

(7)  angulosum  (manu  propr.,  quasi  responsi  loco 
post  hsec  a  manu  alienå,  in  diversa  charlae 

parte,  scripta:)  N:o  Allium  2  Fl.  Carn.  Segui- 
eris  tertium  in  Supplem.  (quod  verisimile  scri- 
psit  Scopoli,  quippe  etiani  Linnaeus  ipse  prope 
specimen  collectorem  adscripsit :)  Scop. 

Hoc  etiam  est  .4.  fallax  serotinum,  nibilo  a 

noslris  speciminibus  numerove  (4),  supra  al- 
lato,  differens,  quare  oninia  de  illo  dicta  de 

hoc  qnoque  valent. 

(9)  Sclioenoprasuin  ̂ 5  (et)  28  (manu  propr.). 
Est  A.  Sclioenoprasum,  qua  le  apud  Hartm. 

in  Fl.  Scand.  ed.  5. 

(10)  sihiricum  H.  B.  (i.  e.  Herbar.  Banksii:  manu 
Smithii;  Linnaei  manu  nomen  nullum  aliud, 

ac:)  25  (i  (qui  numerus  forsilan  lapsu  quodani 
calami  pro  35,  numero  bujus  Sj)eciei  in  Spec. 
Plant.,  scriptus  est;  in  pagina  autem  plagulas 

postica  hasc  quoque  sunt  manu  piopria  scri- 
pta:) Ccpa  palustris  allissima  Buxb.  Cent.  å,  p. 



233 

^7,  t.  45,  variefas  forte  vulgaris.  —  Gmelin 
sihir.  i  p.  59,  n.  21,  t.  15,  f.  I 

Haec  plagula  piiori  alfixa  atque  inscriptio- 
nes  om  nes  Linnaei  citatae,  quas  synonyma  ab- 
solute  eadem  ac  Sp.  Pl.  continent,  aperte  in- 
dicant,  haec  specimina  a  Linnaeo  ipso  pro 
A.  Schcenopraso  j3.  Sp.  Pl.  habila  esse;  neque, 
quantum  in  exsiccatis  videri  licet,  in  illis 

quidquam  est,  cur  aiioisum  polius  referren- 
tur.  Ex  quo,  nec  non  e  nomine,  quod  Smi- 
ihius,  aucloritate  Herbarii  Banksii,  a^ldidit,  in 

eam  facile  opinionem  adduci  possumus,  A. 
Schoenoprasum  /3  Sp.  PL  alque  .4.  sibiricum  esse 
synonyma,  id  quod  descriptio  utrinsque  in 
Spec.  Plant,  et  Mani.  neque  tollit.  Unum 
tamen  dubium  reslat,  quod  AU.,  quod  multi 
auclores  recentioies  dicunl  sibincum,  in  iti- 

nere  Linnaei  Oelaiidico  pag.  54  eodem  syno- 
nymo  est  propositum  ac  forma  principalis  ̂ 4. 
Schoenoprasi  in  Spec.  PL  el  Fl.  Suec,  quare 
etiamnunc  incertum  videtur,  utrum  All.  sibi- 

ricum Rec.  ad  hoc,  an  ad  p  Spec.  Plant,  seu 
sibiricum  L.  sit  referendum,  i.  e.  utrum  sit 

All.  Schoenopr.  an  sibiric.  Linn.  Specimina  her- 
barii huic  rei  vix  auxilio  sunt,  quum  in  iis, 

ut  siccatis,  nullus  alius  characler  bene  possit 

perspici,  quam  quod  A.  Schcenopraso  prcecedente 
mullo  majora  sint,  specimina  nostra  maxima 
Gotlandica  magnitudine  eequantia. 

428.  Ornithogalum. 

(2)  (Absque  non)  i  ne  manu  propr.  scripto;  nu- 
merus  tantum:)  1  (correclionis  loco  pro  nu- 
mero  2  primitus  scriplo;  Smithius  autem  ad- 
didil:)  an  luteum?  JES.  vide  FL  Suec.  —  vix 
(et  deinde:)  spathaceum  Willd.?  — 
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Est  Gagea  spathacea  Auctt.,  quae  igitur  for- 
ma videtur  primutu  cum  minima,  postea  vero 

catii  lutea  a  Liiinaeo  fuisse  ooQiparata,  vel 
etiam  conjuncLa. 

432.  Anthericum. 

(5)  (Absque  iiouiiiie  manu  propr.  aclscrlpto;  a 
Linn.  tantum:)  K  (i.  e.  Kalm;  atque  a  Sm.:) 
Tofieldia  stenopetala. 

Specimiiia  heec  Americaiia  potius  ac  ulla 
alia  herbarii  ad  Tof.  calyculatam  Wg.  accedere 
videntur. 

(6)  calyculatum  9  (manu  propr.;  hic  numerus 
edit.  primam  Spec.  Pl.  spectat;  in  diversa 
chartae  parte  a  manu  aiiena,  forte  inventoris:) 

A^.  '12.  —  Anthericum  filamentis  Icevibus,  perian- 
tliio  integerrimo  (atque  demum  a  Sm.:)  T.  ceniua. 

Floribus  longius  (2  iin.)  peduncuiatis,  nu- 
tantibus  vel  saepe  deflexis  et  ceteris  a  Tofieldia 
calyculatq  valde  diversa  specimiha  sunt,  et 
potius,  ut  voluit  Sm.,  ad  cernuam  referenda. 
Quod  ad  synonjmon  supra  citatum  attinet, 

ubi  ))perianthium  integerrimum))  dicitur,  id  de- 

scriplioni  in  Spec.  Plant,  dalae  omnino  lepu- 
gnat,  sed  in  speciminibus  hisce  siccatis  non 
videri  potest,  utrum  verum  sit  illud  dictum 
et  cum  speciminibus  congruens,  an  ex  errore 

quodam  scriptum. 
(7)  (Nomen  nullum  a  LinncTo  adscriptum;  a 

Smithio  lantum:)  Tofieldia  pusilla  Pursli?  — 
Narthecium  pusillum  Michaux? 

Est  Tofieldia  borealis  Wg.  et  cetcr.  Auctt.  Sue- 
corum. 

449.  Ju^cus. 

(5)  (Sine  nomine  manu  LinnaH  adscripto;  manu 
ejus   tantum   nunierus:)  2  (qui  conglomcratum 



235 

Sp.  Pl.  special;  tleinde  manu  Smilhii:)  FL 

Lapp.  n.  416.  —  J.  Jacquini  —  vix.  est  J. 
arcticus. 

Omnino  est  J.  arcticus  Auctt.  Scand.;  nec 

minus  descripliuni  in  I.  c.  atque  synoiiymis 
J.  effusi  a  Spec.  PL  et  /3  FL  Suec.  respondet, 
adeo  ut  pro  certo  habere  possiraus,  id  quod 
jamdiu  inter  Botanicos  convenit  plerosque,  J. 
arcticum  esse  J.  effusum  p  FL  Suec,  ideoque 
numer um  supra  cilatum  a  Linnaeo  specimini 
adscriplum  ad  aliam  sequendam  opinionein 

parum  vel  nihiluni  valere,  sed  potius  ex  er- 
rore  pro  num.  3  esse  scriplum. 

(9)  (Etiam  sine  nomine  est;  manu  propr.  tan- 
tum  numerus:)  8  (i.  e.  articulatus  Sp.  PL;  at- 

que manu  vix  Linnaei:)  Juncus  foL  articulosis 

—  Porto.  (A  Smithio  demum:)  lamprocarpus. 
Est,  etiamsi  specimen  non  Scandina vicum, 

J.  lamprocarpus  Elwh.  seu  J.  articulatus  Lin», 

qualein  secundum  opera  Linnaei  hunc  propo- 
nunt  Auctores  nostri  recenliores;  et,  ut  indi- 
cat  numerus  a  Linnaeo  adscriptus,  a  b  ipso 
eliam  pro  hac  specie  habitus  est,  quamquam 
nomen  non  additum. 

Dolendum  esl,  quod  neque  bujus  neque 

cujusquam  alius  speciei,  ex.  gr.  effusi,  filifor- 
mis,  hufonii  foima  Linngeana  /3  in  herbario 

asservelur,  ex  qua  synonyma  haium  incerta 
illustrari  possent. 

(11)  Junc.  biglumis?  (manu  propr.,  infraque:) 

quadri  -  -  Jacquini  (atque  prope  specimen  lo- 
cus:)  Ålp.  Åustrice. 

Caule  ad  medium  folioso,  capilulis  binis 
breviter  pedunculalis,  capsulis  elongatis  acutis 
etc.  hic  minime  est  J.  biglumis,  potius  autem 
pro  forma  J.  castanei  ha  bendus. 
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(16)  (Sine  iiomine  apposito;  sed  plagula  est  pice- 
cedenti,  qufe  Junc.  pilosam  contiiiet,  afiixa). 

Omni  no  est  Luzula  spadicea  Auctt.  Suecor.y 

cujus  cuQi  specijiiinibus  ad  uiiguem  congru- 
unt  specimiiia  herbarii,  quae  eadem  noii  mi- 

nus descriptioni  J.  pilosi  /3  Fl.  Suec.  respon- 
dent.  El  eo  minus  dubitandum  est,  quiu  ad 
hane  formam  Linnaeus  ipse  ea  relata  vuluerit, 

quod  plagulae,  Junc.  pilosum  continenti,  hane 
plagulam  affixerit,  nomen  uullum  adscribeus. 

(17)  Juncus  hirsutus  (vix  manu  Linna^i,  quasi  re- 
sponsi  vel  affirmationis  loco,  sub  his  a  manu 

ignota  in  di\ersa  chart^e  parte  scriplis:)  Cy- 
perella  iiemorensis  capitulis  m  singulis  petiolis 

singulis  latifolia  Rupp.  Jen.  11,  p.  116  —  in 
sylvis  circa  Erlangen  abunde. 

Est  Luzula  pilosa  Auctt.  in  fructu;  id  quod 
cum  synonymo  citalo  bene  con venit,  quod 

sub  hac  specie  in  Fl.  Suec.  edit."l:ma  inve- 
nimus,  etsi  in  alt.  ed.  omissum  si  t;  praslerea 
praesens  plaguLi  est  prioribus  duabus  alHxa. 

(18)  campestris  7i  (manu  propr. ;  numerus  heic 
ad  edil.  primam  Spec.  Plant,  delegat.). 

Est  omni  ex  parle  Luzula  campestris  Auctt. 

(19)  (Absque  nomine,  sed  pra^cedenti  a/lixa). 

Etiam   hic   est  Luz.  ca?npestr.  Auctt.  cum 
fructu. 

(20)  (Absque  nomine  a  Linnreo  scripto,  sed  pla- 
gula prioribus  allixa;  a  Smithio:)  Fl.  Lapp.  t. 

10,  f.  2,  original  specimen.  J.  pallescens  Wahl. 

Lapp.  81. 
Oplima  est  Luzula  campestris  var.  pallescens 

Auctt.  Siiecor.,  Hgura^  a  Sm.  cilata?  ad  unguem 

respondens. 
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(21)  glomeratus  15  (manu  propr.;  nnmerus  igilnr 
ad  Junc.  spicatum  edris  4:7iub  Spec.  Plant,  dele- 
gcUis;   etsi,   unde   iionien  glomeratus  sumtum 
sit,  iion  palet;  Sm.  adscripsit:)  spicatus  JES. 

Esl  Luzula  spicata  cum  fiuclii. 

464.  RuMEX. 

(2)  sanguineus  2   (manu  propr.  oeque  ac  in  pa- 
gina  ̂ ^\leva:y  Lapathum  sanguineuni. 

Fraclu  caret,  sed  omnes  habet  ceteros  cha- 
racteres  Rumicis  nemorosi  Schrad.  sen  Nemola- 

pathi  Wg  ,  cujus  cum  speciminibus  allatis  spe- 
cirnina  ber  barii  comparata  paene  omnia  liabent 

communia,  v.  c.  iongiludinem  racbidis  el  ra- 
raoinm,  racemos  remotos  deflexos  pancifloros 

subapbyllos,  folia  superiora  o valo-lanceolata, 
inferiora  cordalo-oblonga,  nervalionem  folio- 

rum et  cetera,  alque  nibilo  ab  iis  difFernnt, 

nisi  nervis  foliorum  latioribns  magisque  ru- 
bentibus;  forma m  igilur  illius  sistentia,  olim 

niajoris  habitam  momenti,  quam  vero  Bola- 
nici  lecentioreSj  imprimis  Brilannici  usque  a 
Smitbio  ad  Babingt.,  vix  dnbie  aucLoritalem 
berb.  Liniiaeani  sequentes,  non  quasi  speciem 
a  R.  nemoroso  distinctam  proposuerunt. 

(6)  acutus  40  (manu  propr.) 

Specimen  valde  mancum  est,  superiorern 

tan  tum  planlae  par  tern,  nnlla  autem  folia  ex- 
bibens.  Quod  lamen  superest,  non  potest  non 
ad  R.  conglomeratum  Åuctt.  Suecic.  recent.  re- 
ferri,  cnm  quo  communia  babet  baec:  ramos 

fructiferos  elongatos,  racemos  glomeralos,  in- 

feriores  foliolo  (j — 1^  unciali)  lanceolalo  sid)- 
crispato  fulcratos,  lacinias  perigonii  fructiferi 

interiores  omnes  graniferas,  integeirimas,  ob- 
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loiiiias,  obtusas  basi  ovata.  Qaa  igilur  caussa 
hoc  speciiiien  ad  B.  obtusifoUum  referat  K  un  ih, 
ut    indicat    cel.  Friesiiis  in  Bot.  Not.  1841, 

nobis  non  paUH;  etiamsi  hoc  minoris  haben- 
tliiQi  e?t  niiinienti,  quunj  ex  eo  nuUutn  dii- 
biiini  tial,  quin  opinio  Friesii  1.  c.  et  in  ZSov, 

Fl.  Suec.  pioposita  de  R  acuto  Linnccano  ve- 
rissima  sit,  addilo  taiUuni  ad  B.  cristatum  et 

obtLis\^'oliinn,  qui  acutum  Linn,  primarium  con- 
siiLutrni] t.  etiam  conglomerato,  qiiem  proptei' 
siniililu  1  ineni  cntn  ohtusifoHo  Linnteus  veiisi- 
niile  coniuaxit.  Prtelerea  inodo  observanduni 

e-t,  Smithiuni  in  Floi'a  Bi-it.  videri  ex  an- 

cLoritate  spt-cinjinis  hnjusce  in  herbario  asser- 
vali  conglomeratum  Mib  noinine  acuto  propo- 
suis-e.  sed  dicuno-in  ad  opera  Linntei  nec 
ad  spccin^en  acconiniodasse. 

(7)  ohtiisifoiius  II  jnanu   propr.,  eeqiie  ac  piope 

specinienf'  H.  i . 
Racemi  remoti,  inferioies  foliati,  iolia  cau- 

lina  late  ovata  \A  subuvalia  apice  rolundato- 
ubtiiso,  perbene  quideiii  B.  obfusifolio  Auctt. 
respondent,  cnjas  laciem  etiam  externain  hoc 

specinien  habet;  fruclus  vero  atque  (olia  ra- 
dicalia  desunt,  adeo  ut  dubium  restet,  ulrum 

hoc  ad  ohtusifo!.,  an  ad  divaricat.  Fr.  j^otissi- 
Qinm  sit  tlucenduni. 

(8)  obtusifolius  (manu  propr.,  atque:)  H.  L. 

Hoc  specimen  fruetum  ijerit,  atque,  ut  h)- 
cus  adscriptus  indicare  videtur,  idem  \eiisi- 
mile  est  ac  piius,  cujus  notas  enumeratas 

habet  omnts,  ad  quas  nunc  qu-ique  magis  es- 
senliales  e  fructu  sumla?  accedunt;  lacinia^ 

enim  peiigunii  ̂ fructifeiM)  inleiiores  duplo, 

c[uam  in  B.  obtusifolio  Auctt.,  majores  sunt,  hi- 
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tissiinae,  triangulares,  reliciilalae,  dentibus  niar- 
ginalibus  elon^^alis,  subulalis.  Folium  eliani 

unurn  heic  adest  radicale  —  elsi  separatnm 
esL  —  cujus  apex  rotundato-oblusus  est  atque 
basis  cordata.  Quibus  ex  omnibus  apparet, 
hoc  specimeii  cerlissime  esse  R.  divaricatum 
Fr.;  id  quod  verisimile  reddit,  praecedeiis 
etiam  ad  banc  speciem  pei  tinere. 

(9j  aquaticus  FL  suec,  Ii  (manu  propr. ;  postea- 

que  a  ̂ m\l\\\o:)  'prope  B  ung  ay?  MrW — confer. 
Foba  radicalia  quidem  desuiit,  sed  laciniae 

pei  igonii  fruclileri  interiores  tam  maturae  sunt, 
ut  ratio  et  foriua  earum  distinctissime  videri 

possint.  Sunt  enim  subnudae,  ovato-oblongae, 
pro  longiludine  anguslee,  basi  in  a  Ii  is  o  vata, 

in  aliis  ti  uncala,  numquam  vero  cordata,  quam- 
obrem  et  ob  ceteras  notas  minime  dubitanuis 

dicere,  specinien  beic  asservatum  oninino  eaii- 
deni  esse  foi  rnam  ac  R.  Hippolapathum  Fr., 
qualem  buuc  proponit  ceL  Friesius  in  Mant. 
sua  3:tia  et  Hartm.  in  Flora  sua  Scand.  ed. 

4:ta  et  5:ta,  nec  cum  ulla  R.  domestici  forma 

permutandum  conjungend □  m ve. 

473.  Altsma. 

(2)  natans  5  (manu  propr.) 
Specimina  et  flores  et  Fruetum  gerentia 

adsunl.  Est  quidem  verum  A.  natans  Åuctt., 

cujus  speciminibus  exteris  atque  cbaracleribus 
ad  uiTguem  respondet,  ni  bil  vero  adscripti  boc 
loco  invenimus,  ex  quo  confirmari  posset  locus 

bujus  Suecicus,  a  Linnaeo  primo  in  Fl.  Suec. 
commemoratus,  qui  Botanicis  nostris  jamdiu 
valde  dubius  visus  est. 
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OCTA^DRIA. 

486.  EpiT.OBiuM. 

(7)  alpinum  7  (iiianu  propr.) 
rsihilo,  ni>i  floribus  Iribus  [pro  »duobus))], 

fubis  snDLleiiticLilciLis  [pro  »iutegerrimis»],  at- 
qne  caiile  pauUuiii  altiore,  a  descripi ione  Lin- 
ntenna  imtneri  150  Fl.  L^pp.  differens,  hoc 

specinifii  uplimuni  est  E.  alpinum  Suecor.  re- 
cent.,  v.  c.  Fr.  in  Mänt.  alt.  et  Bot.  Not.  1844, 
Anderss.  et  Lindblom  eodem  loco,  Hartm.  FL 

Scand.  ed.  o,  sen  F.  alpin.  —  y  nutans  Hartni. 
ib.  ed.  i. 

(8}  alpinum  7  (rnaan  propr.  oeque  acloci:)  Lap- 
ponia H.  U. 

Hcec  est  forma  puiiiila  biuncialis,  etiam 

iiiebus  ac  prt^cedens  Florte  Lapp.  1.  c.  respnn- 

dens,  quuRj,  priori  de  celeru  sini-illiina,  cap- 
>ulain  babeat  unicam,  fulia  iiUegerrima,  cau- 
lenique  »vix  diaiidii  dis:! ti  I  )ngitudiiie» ;  ouiiii- 
no  est  forma  F.  alpini  Suecor.  recent.,  qaae  var. 
minor  Fr  }Lant.  alt.,  et  ct  Linncuan.  tiartm.  Fl. 
Scand.  cd.  i. 

NuUce  abce  bujiis  tiibus,  nec  iiLimeris  147  et 

149  Fl.  Lapp.  respoiideutes,  forma?  in  ber- 
bario  Liiniai^i  ad>nnt. 

510.  P0LYG0.\U>I. 

(3)  Poli/gonum  lapathifol ium  (fnaiiu  propr.;  post 
quod  Smithius  addiilit:) 

Desciiptioni  in  Spec.  Plant,  dalce  non  qiii- 
clem  repugnat,  quamvis  nuineius  stauiinuin 
discerni  nequit  in  specirnine  maxima  ex  parte 
fructifero,    nobis   lamen    prorsns    igiiotji  est forma, 
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for  ma,  qnne  minlrne  ad  lapathifolium  sensu 

Receii tiorum  referri  potest,  atque  vix:  uiii- 
qiiam  inti  a  liiniles  Scaiidina  viae  na  ta  est.  Qiiae 
faciem  ejus  faciunt  insignem  sunt  folia  ovalia 

maxima  (usque  ad  6  unc.  ionga,  3 — 4  unc. 
iala),  hirta,  ochreae  permag/iae  pilis  longis  den- 
sis  lanuginosis  ubique  tectce,  spicae  frucliferoe 

ten  Lies  loiigissimas  (spithameae),  peduiiculi  flo- 
vum  circumdati  ociireis,  iVdiorum  fere  aequa- 

libiis,  usque  vero  ad  apicem  spicae  maguitu- 
dine  et  pilositate  decrescentibus,  ita  ut  iu 
summis  apex  modo  truncatus  sit  fimbriatus. 

Semiiia  complanata  fere  lenticularia  sunl,  at- 

que stjli  ad  basin  fissi,  lineam  1  )ngL  Forma, 
quag  P.  nodosurn  var.  speciosissimum  Fr,  Mant. 

alt.  p.  25  —26,  seu  Per  skar  ia  major,  Lapathi 

foliis,  cahjce  purp.  Tourn.,  et  cujus  descriptio- 
nem  a  Bobartio  in  Raji  Sjn,  datam  allegat 

cel.  Fiiesius  1.  c,  huic  quidem,  quod  ad  ma- 
giiitudineui  et  folia,  respondere  videtur,  sed 

spicis,  quoe  ymodosi  crassiores  poiiderosce  de- 
pendentes»  dicuntur,  valde  differt. 

Descriptionem.  Liiinoeanam  in  Spec.  Plant, 
ex  hoc  sal  tern  specimine  non  esse  factam  ex 

eo  patet,  quod  Linnaeus  in  suo  exemplari  ejus 
libri  hane  speciem  nota  solita  non  designa- 

verit, qua  semper  plantas  in  herbario,  quum 

is  liber  ederetur,  asservatas;  qua  re  hocce  spe- 
cimen  post  editam  Spec.  Plant,  editionem  se- 
cund.  demum  in  berbar.  insertum  fuisse  ju- 
dicamus.  Smitbius  ex  sua  consuetudine  spe- 

ciem in  ed.  XIV  Syst.  Veget.  notavit,  si- 
gnum vero,  ut  in  herbario,  interrogationis 

addidit. 

E.  V.  Äkad.  Handl.  1851.  lö 
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(5)  Hydropiper  10  (inanu  propr.;  oeqoe  ac  in  pa- 
gina  allera:)  Persicaria  angustifolia  Mill.  — 
(Smilbius  post  iioiiieii  prins  scripsit:)  minus? 
Synonjmon  sujna  citaLum  a  Liniiaeo  ipso 

addilum,  seu  Persic.  angustif.  Mill.,  cuiii  Polyg. 

Persicaria  /3  Spec.  Plant.  ed.  2  convenieiis,  pi'o- 
bare  videtur,  ipsum  postea  ut  Polyg.  Persic.  /3 
agnovisse  lioc  specinien,  primilus  cum  P. 

Hydropipere  permutatnm,  eoque  lantum  non- 
nuilius  est  momenti  ad  formaai  istam  Linnas- 

anam  illustrandain.  Spicis  enini  tenuioribns, 

laxis,  periantliio  eglanduioso  ceterisque  a  P. 
Hydropipere  Lin.  et  Recent.  differens,  faciem 

babet  et  cbaracteres  Polygoni  mitis  —  longifolii 
Fr.  Mant.  alt.,  seu  mitis  Hartm.  Fl.  ed.  5. 

(6)  Fly  dro  piper  (tnanu  propr.;  at  a  ma  nu  aHena, 
seu  ejus,  qui  speciinina  collegit  et  misit,  in 

diversa  parte  cbartae:)  51  Persicaria  pusil la  re- 
pens. Ri  Syn.  44-5,  2  (quod  synonvnion  ad 

P.  mite  Recent.  pertinet). 

Periantbio  glanduloso  ceterisque  notis,  ex- 
ceptis  minoribus  flor  i  bus,  est  Polyg.  Hydro- 

piper Recent.  Auctt. 
(7)  Persicaria  (nianu  propr.;  atque  a  manu  eadein 

ac  in  priore:)  52  Persicaria  Syn.  145.  3. 
Descriptioni  Polygoni  Persicaria^  in  Spec. 

Pl.  de  cetero  respondens,  floi'es  vero  non  uli- 
gyni)),  sed  semi-di-trigyni  potius  dicendi,  i.  e. 
stjdis  nunc  duobus,  nunc  tribus,  seniper  ad 

medium  connatis.  Et  quod  ad  Faciem  exter- 
nam  attinet,  et  (|uod  ad  cbaracteres,  c.  v.  spi- 
cas  frucliferas  fere  ovalo-oblongas,  periautbiuni 
cum  pedunculis  eglandulosum  giabruu),  ocbieas 
ciliatas,  stigmata  duo  vel  tria,  atque  semina 

ideo  aHa  lentiformia,  alia  trigona,  est  P.  Per- 
sicaria Aacll.  Scand.  recent. 
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(8)  (Sine  iioiinne  iiianu  Linnaei  scripto;  a  iiianu 

sola  collecloris,  qiiisquis  fnit:)  Persicaria  ma- 
culosa  procumbens  foliis  suhtus  incanis  (quod 

sviioiiy inon  est  eclilionis  Dillesiianoe  Raji  Sy- 
710 ps.  p.  H6,  seu  Polygon.  Persic.  —  var.  ̂   Snu 
FL  Brit.) 

Est  Polygon.  incanum  Schmidt  et  Hartm,  Fl, 
ed.  5,  seu  P.  lapathif.  Haxi  b  minoris  Fr.  Mant. 

11^  26  forma  iiicaiia,  ciiaracteribus  inter  lapa- 
thifoL   et  Persicariam  AuctL  quasi  intermedia. 

DEGäNDBIA. 

575.  Saxifraga, 

(11)  aizoides  (manu  propr.) 
Omnijio  est  S.  aizoides  Åuctor.  Scand.  Re- 

cent.,  etsi  haec  ipsa  speciuiiiia,  ut  saspe  a  Ii  a, 
a  descripLione  Linnaeana  noniiihil  iii  eo  re- 
ceduiit,  quod  folia  siat  raro  cilia(a,  nec  »nuda 

inermia»,  itaque  ad  descriptioneni  S.  autumna- 
lis  accedentia;  cujus  speciei  Liiinaeaiice  dubiae 
iiuUuiii  de  cetero  est  in  herbario  vestigium, 

et  quoe,  vix  dubie,  forma  tantum  fuit  S.  aizoi- 
dis  foliis  solito  magis  ciliatis,  ut  quum  in 

scandinavicis  sunt,  tum  sospius  in  specimini- 
bus  ex  alpibus  Europas  meridionalis, 

(16)  hypnoides  (manu  propr. ;  sed  hoc  nomeii 
deletum  a  Sm.,  qui  scripsit:)  pedatifida  /3  Don 

72,  sed  differt  calyce  —  ladanifera  Picot.  t.  4-2. 
jNihilo  a  hypnoidi  Sp.  PL  diversa,  haec  sine 

dubio  una  quidem  est  formarum,  quas  eo 
nomine  coUectivo  Linnoeus  subjunxit,  sed  nulii 
apud  nos  visae  foi  iuce  eongruit. 



(17)  fridacfijJitcs  £0  (manu  propr.,  eeque  ne  si- 

gnum:) €. 

Forma?  prii})ai'ice  Saxifr.  trklactyl.  Fl.  Siiec. 
optiiue  lespontleL,  alque  eadeiu  optima  est  S. 
iridactijl.  Auctt.  recent.  Scaud.  forma  ramusior, 

luta  \  iscosa,  foliis  cunealis,  superioribus  siiL- 

sim[)licibiis,  inferiorihus  ad  mcdiuiii  3-  vel 
5-fidis,  peduiiculis  capsulis  mullo  lougioribus, 
elceleris,  iiosti  is  specimiuibus  ad  unguem  con- 

grueiis. 
ISumenis  iioiiiini  apposilus  (^0)  boc  locu, 

(juasi  ill  orniubus  Ijiijus  generis  tormis,  ad 
edit.  1  Spec.  Plant,  delegat. 

(18)  (Sine  nondne  alio,  sed  mann  propr.:)  £0,  /3 
(atque  iocus:)  Lapp.  (a  Sndtbio  additum:)  The 

Lappland  plant  erroneoushj  taken  for  Pona\'i  t. 
■183  in  Flo:  Suec. 

Hasc  omnibns,  qiice  in  Spec.  Plant.  ed.  I  el 

in  Fl.  Suec'  de  S.  trklactyl.  /3  dicuntur,  be  ne 
quidem  respondet,  nullo  vero  moclo  S.  pe/rcro' 
Sp.  Pl.  ed.  2  congruil,  qute  synonymis  iisdem, 

diagnosi  autem  et  descriptione  aliena  propo- 
nitur.  Potius  cum  S.  adscendente  huj.  edit. 
con venit;  atque  omnino  est  S.  adscendens  L. 
sensu  K  och  i  i  et  Friesii,  qualem  bujus  in  Mant. 
111  propositam  in  veni  mus. 

Caussce  igitur,  cur  boe  speeies  in  abis  Lin- 
iViFÅ  operum  editionibus  abter  proponantur, 

demumque  etiani  confusas  sint,  in  eo  pri- 
nium  quaerendc\j  sunt,  quod,  ul  observat  Smi- 
ibius,  jam  in  Spec.  PUint.  ed.  1  et  Fl.  Suec. 

ed.  1  et  2  tig  u  ra  Ponog  perper  a  m  si  t  ad  for- 
mani  S.  trklactyl.  aipinam  delegata,  ex  quo 
errato  pendent  conatus  posteriores  in  ed.  2 
Spec.    Planl.    ad    banc    furmani  cnni  forniis 



245 

externis,  specie  diversis,  sed  figuree  citatas 
melins  i  espoudentibus,  sub  iioiiiiiie  S.  petrcece 

conjiingeiidani,  dnm  pro  rdiis  retiiie!)an!  nr  no- 
men  ntqne  diagnos  is  S.  adscendentis,  ja  ni  in 
Sp.  Pl.  ed.  I  adhibita  pio  fojnia,  a  tridactyl. 
/3  vix  distincta,  nec,  ul  polius  exspeclares,  cuni 

■petrcpa  nintabjuitur,  ila  nt  ad  illani  (adscen- 

dentem'),  qiiasi  eandeni  ac  S.  tridactyl.  p  Fl. 
Suec,  planta  lapponica  leferrelnr,  ad  hane 

(petrcea^n)  vero,  quasi  speciein  cliversam,  for- 
moe  lanLum  istas  externa?  referrentur. 

(19)  tridactylites  (ma  nu  prupr.  aeque  a  c  prope 
specimen:)  capill.  (cujus  verbi  significationem 
nescimus;  et  in  pagina  altera:)  in  rupihus 

apenninis. 
A  S.  tridactyl.  L.  et  Recent.  ni  bilo,  ni  si  fo- 

liis  majoribus  totaque  planta  minus  viscida, 
differt. 

(20)  petra^a  (ma nu  propr.) 
Haec  descriptioni  S.  petrcece  Sp.  Plant.  ed.  2 

oplime  quadrat,  et  quod  ad  fulia  babitumque 
tolum  et  ad  flures,  qui  magiiitudine  ilorum 

S.  cernuce  sunt;  atque  una  eadenique  esL  spe,- 
cies,  quara  bodie  etiam  sub  nomine  petrcece 
Scepe  ex  carniobcis  et  al  i  is  Euroi)ae  australis 

alpibus  accipimus,  qua?  vero  numquam  inträ 
Scandinaviam  est  leda.  Confirmat  igitur 

omnia,  quae  supra  (sub  jmm.  18)  sunt  dicta. 

(21)  adscendens  (manu  propr.,  atque  prope  spe- 
cimen:) Scop.  (post  nomen  Sm.  addidit:)  non 

Sp.  PL  ed.  4. 
Haec  foliis  3 — 5partitis,  lobis  giosse  den- 

talis  vel  etiam  multifidis,  nec,  ut  in  Sp.  Pl., 

Ibliis  »apice  dentatis»,  neque  est  adscendens 

Sp.  PL  neque  Recent.,  nam  a  planta  scandi- 
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navica,  praeter  folia,  differt  caiile  miillo  fir- 
niiore  et  alliore  hirsuto;  a  priori  s.  petrcea 
etiam  rliversa  videtur  forma  toliornm,  sed  in 
herbarlo  Smithii  forma  tamen  similliiDa  sub 

boc  nom  i  ne  [petrcecu)  asser  valui\ 

(22)  adscendens  (maiiii  propr. ;.a  Smilbio:)  petrcea 

Gouani  t.  48,  f.  3  nec  Linn.  neque  Ponce.  —  aqua- 
tica  Picot  t.  28  Don.   104  /B. 

Neque  hccc  scandinavica  est  planta;  prae- 
cedenti  allinis,  sed  foliis  etiam  ma^is  fissis, 

fere  pinnatifidis  insignis,  adscendenti  Sp.  Pl. 

parum  congruit,  et  potissimum  ad  adscendent. 

Vahl  seu  aquaticam  Europa  aosti-alis  ])ertinere 
videtur. 

1^23)  ccespitosa  27  (manii  propr. ;  a  Sq!.:)  Don.  88 

(atque  deinde  locas  quidam  brilannicus  spe- 
ciminum  ad  Soc.  Linn.  Londinens.  datuium, etc.) 

Plurinia  adsunt  specimina,  qune  om  nia  cum 
forma  in  alpibus  nos  t  ris  vulgari  S.  ccuspitosce 
Auct.  Siiec.  optime  conveniunL 

(24)  Jiypnoides  50  (manu  [)r{)pr.;  alque  a  Sm.:) 
Picot.  t.  o2. 

Melius  quam  pi  ior  S. (num.  16),  quod 
ad  babilum  saltim,  forman  isli  scandinavictF 

congruens,  quoe  jamdiu  aj)ud  Botanicos  no- 

str(js  sub  boc  nomine  est  proposita,  qua^  aulem 
nunc  plerisque  vable  du  bi  a  vel  a  ca^spitosa  vi\ 
distincla  videtur;  Sj)ecimina  lamen  prai^senlia 
ab  bac  etiam  diflerunt  foliis  slolonum  simpli- 
cibus,  linearibus. 

584.  vStf.ij.aiua. 

(())  (^omilie  caret  a  LiuiuTo  a{Lscri])to;  a  manu 

vero  ejus  numt  rus:)  O  (posl  quem  Sn^.  acUli- 
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dit:)  cerastoides  (ad  quam  speciem  nuiiierus 
qiioque  a  Linna^o  daliis  delegat). 

Oiiinino  est  Cerastium  trigynum  Auct,  Recent, 

(7)  cerastioides  6  (manu  propr. ;  numernm  vero 

Liniia:^us  ipse  postea  delevit,  pi'o  eo  inscri- 
beiis:)  7;  (id  quod  indicare  videtur,  ipsuiii 

bcec  specimina  ad  hifloram  Sp.  Pl.  relata  vo- 
luisse,  eoque  numerum  correxisse,  etsi  nonien 
omiserit;  quare  haec  piopria  et  oplima  StelL 
biflora  Linn,  Herb.  mer  i  to  habenda;  Smilhius 

denique  addidit:)  Syn.  Seguieri  dubium  JES. 

—  biflora  JES. 

Est   Ålsine  biflora  Wahlenb»  et  And.  Recent, 

(8)  (Sine  nomine,  sed  priori  allixa  est  plagtda, 

atque  manu  Liniiiei  iiumerus")  6  (quem  Sm. 
rautaAit  in:)  7. 

Eadem  est  ac  prior. 

(9)  biflora  (manu  propr.  pro  nomine  primum 
scripto,  dein  vero  deieto:)  Arenaria  striata  42, 
(Sm.  post  nomeii  addidit:)  ?  (atque:)  petala 

integra.  —  S.  biflorm  Jacq.  similis,  at  non  eadem. 

Differt  non  modo  ab  Alsine  biflora  Auct. 
Suec,  sed  etiam  ab  omnibus  nostris  Alsinis 

speciebus,  foliis  inferioribus  linearibus,  supe- 
rioribus  ovato-lanceolatis,  omnibus  mucrona- 

tis,  petalis  fere  duplo,  capsula  vero  parum 
brevioribus.  Valvulae  capsulre  immatur^e  6 

esse  videntur.  Quod  ad  babitum,  potius  Are- 
narice  est,  ad  nuUam  vero  speciem  scandiiia- 
vicam  pertinet. 

Stellaria  graminea  y  FL  Suec.  ed.  2  in  ber- 
bario  baud  asservatur,  nec  ibi  usquam  hoc 
nom  en  in  v  en  i  es. 
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585.  Are>-aria. 

(7)  ruhra  O  (manii  propr. ^  a  Sm.:)  semina  non 
mar  g  in  at  a, 

Quod  ad  folia  fere  filiformia,  mucroiiala, 

internodiis  caulis  breviora,  sepala  capsulam 
aequaiitia,  semina  omiiia  exalata,  ceterosque 

characteres  omnes,  omnino  est  forma  princi- 
palis  Spergular.  seu  Lepigoni  ruhri  Auct.  Recent. 

(8)  (Si ne  nomine;  mann  vero  Linnaei  nume- 
rus:)  6  (sciJ.  editionis  l:mce  Spec.  Pl.,  atque 

sio^nnm:)  O.  (Praeterea  plagulas  priori  est 
aflixa,  qnod,  quum  etiam  descriptioni  1.  c. 
varietatis  /3  bene  qnadrat,  indicare  videlur, 
hane  Linnaei  men  te  faisse  ruhr.  p  Sp.  PL  et 
FL  Suec.) 

Foliis  iiilernodia  caulis  aeqiiantibus  vel 

lonoioribus,  carno.sis,  muticis,  sepaiis  capsula 
brevioribus,  capsida  longitr.dine  pedunciili, 
seminibus  aiiis  modo  marginatis,  aliis  alatis 

h^ec  est  Lepigonum  '  salvnim  Fries.  3Janf.  Ill 
seu  Spergidaria  media  p  saLina  Hartm,  FL  Scand. 
ed.  o. 

(9)  Arenaria  ruLra  (manu  propr.,  atque  pro})e 
unum  specim.:)  Mutis  [:\  diiiiciiiim um  lectu: 

et:)  America. 
Omni  ex  parte  est  Lepigon.  medium  Fr.  L 

c.  seu  Sper gularia  j'uhra  j3  pinguis  Hartm.  L  c. 
(10)  media  (m.  propr.;  a  Sm.:)  semina  marginafa. 

Descriptioni  Aren.  inedia^  in  Sp.  PL  ed.  ̂  

de  cetero  respondet,  calyx  vero  sohis  »pnbe- 
sce  il  ti- v  i  scos  US»  dici  potest,  »totawenim 

cetera  planta  subglalierrima  est:  color  peta- 
lorum  nunc  discerni  nequit.  Foliis  longis, 
carnosis,  acutiusculis,  sed  muticis,  pedunculis 

tVuctiferis  elongatis.  sej)alis  capsula  breviori- 
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Ijiis,  seminibus  onuiibiis  alalis  etc.  non  po- 
test,    quiii    Lepigonum  marinum  Fr.  1.  c.  sen 

Sper gularia  media  Pers.  - —  ol  liartm.  1.  c.  si  t. 

(11)  (Sine  nomiiie;  raanu  propr.  taiitiim:)  C.  B, 

S.  (Cap.  Boiice  Sp.)  fl.  alho  —  Sp.  206. 
Hc€C  qnidein  »tota  pubescen  ti- vise  o  sa» 

est,  sed  icleo  quoque,  atque  ob  folia  iiiucro- 
nata  et  sepabi  capsulam  aequantia,  a  priore 

tlivei'sa,  cujus  de  eetero  habet  facieiii  exter- 
naiD.  Semina  desuiit,-  quamobrem  vix  de- 
termiiiari  potest;  a  foriuis  tameu  nostris 
om  ni  bus  diversa  est. 

595.  Sedum. 

(1)  rupestre  9  (manu  propr.,  aeque  ac  in  pagina 
altera:)  Hispania  537  a  Loefl.  (post  noraen  a 
Sm  :1  iion  est  (atque:)  Sempervivum  tenuifolium 
Prol  FL  Grwc.  n.  1132. 

Prim  o  quidem  o!)  tu  tu  Sedo  rupestri,  q  nod 
ad  babitnm,  baud  dissimile^  est  vero  omnino 

diversum,  et  ea  videtur  esse  planta,  quaui 

voluit  Smitbius,  certe  casu  aliquo  buc  alle- 
gata; quod  eo  magis  est  dolendnm,  quod 

nulli  aiii  specimini  boc  nomen  Linnaeus  in- 
scripsit,  nullumque  igitur  lumen  buic  speciei 
dubiae  berbarium  dare  potest. 

(2)  reflexum  (manu  propr.) 
Ad  8.  rupestre  Åuct.  Recent.  Suec.  pertinet, 

iiiagnitudine  tantum  a  forma  apud  nos  vul- 
gari  differens.  Pars  enim  caulis  inferior  cum 
stolonibus  deest,  quare  ni  bil  certi  ex  boc 

specimine  judicare  licet. 

603.  Cerastium. 

(1)  vulgatum  4  (manu  propr.  a^xpie  ac  locus:) 
Ålgir  (Qua  caussa  numerus  4  beic  appositus 
si  t,  nescio). 
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Catile  hirsuto,  tbliis  ovalibvis,  capsuiis  cur- 

vatis,^  calyce  duplo  longioribus,  seiiiinibus 
prope  marginen!  modo  tubercuiatis,  de  ce- 
tero  suljlaevibös,  totoque  denique  babitii  est 
C.  vulgatum  sensu  Smithiano,  nec  Curt.  LoucL 

Åuctorumve  recent ,  q'^uorinii  est  viscosiun  sen 
glomeratum  Thuill.  Hoc  igltur  specinien  esL 
qnod  in  FL  Brit.  snb  C.  vulgato  Smitliins 

citavil;  sequens  enini  ejnsdem  nominis  spe- 
cimen  (nuni.  2)  non  eandeni  ad  formam 

perfcinel. 

(2)  vulgatum  (ni.  propr.  respondendi  sen  corri- 
gendi  loco  sub  bis  a  mann  aliena,  verisimile 

' coUectoris,   in  alia  cbartcC  pai-le  prins  scri- 
ptis:)  Myosotis  hirsuta  altera  viscosa  S.  R.  H.  ̂ 45. 

Hoc  seminibns  nblqne  Inberculatis,  foliis 
elongatis,  pilis  caulis  adpressis  et  ceteris, 
potins  ad  C.  vulgatum  Recent.  sen  vulgäre 
Hartm.  Fl.  Scand.  ed.  4  accedit,  sed  neqne 

linjus  forniai  vnlgari  ad  babitnm  bene  con- 
gruit,  canlibns  ramosissiniis  pednncnlisqne 
tennissimis  insigne. 

(3)  viscosum  2  (mann  propr.). 

Specimina  tria  adsunt.  oninia  ad  C.  visco- 
sum L.  sensu  Smithii  sen  vulgatum  Curt.  Re- 

centiorumque,  i.  e,  vulgäre  Hartm.  pertinentia, 
inivaii  tamen  solnm,  in  medio  allixnm,  hnjns 

s])eciei  for  mani  sistens  principalem,  cetera 

ambo- forman  /3  anomala'  Hartm.  Fl.  ed,  o  foliis 
an^nstioribns  birsntissmis  conqruentio, 

Hornm  ac  nnmeri  1  speciminnm  anctori- 
tate,  a  figuris  VaiUantii,  quas  Linnanis  cita vit, 
confirmata,  Smitliins  verisimile  dncebatnr  in 

suam  de  bis  sjieciebns  Linnivanis  opinioneni, 
ceterornni  anclornm  ojiinioni  lam  contrariani. 
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604.  Spergui.a, 

(2)  -pentcvndra  2  (maiiu  propr.,  a^que  ac  iii  pa- 
giiia  a  i  lera:)  Habit  at  Madritii  in  collibus  vid- 

gar is. 
S.  pentandrce  Åuct.  hand  dissi milis,  fornia 

aiileni  est  puniila,  vix  biiiiiciaiis,  seniinibiis 

carens,  quare  cerla  vix  habeiida  est. 

(3)  (Sine  iiomine,  sed  priori  affixa ^  nianu  Liiui. 
ta  11  tum:)  L,  52S. 

Esl  forma  viilgaris  S.  pentandrce  Äuct.  Suec. 

(5)  saginoides  5  (maiiu  pro|H\,  ac  in  pa^^ina 
altera:)  Spergida  foliis  linearibus  kevibus,  caide 

ramoso  rejiente,  pedimcidis  longissimis.  ■ —  Alsine 
foliis  gramineis  saye  fascicidatis,  pedunculis  lon- 
gis  nudis  unijloris.  Gmel, 

Et  quod  ad  habitom,  el  ad  omnes  clui- 
riicteres  attiiiet,  om  ni  no  est  Sagina  sidmlata 

Åuct.  Suec.  recent.,  in  quam  etiam  non  miiuss 
ac  in  Sperg.  saginoidem  sen  Sag.  saxatileni 
descriptio  in  Spec.  Pbuit.  data  et  iiOmen 
Gmelinianun),  snpra  cltatnm,  quadrant. 

DODECAN.DRIA. 

626.  Lythrum. 

(2)  (Sine  nomine,  sed  praecedentem  Salicariam 
proxime  seqnens,  atque  manu  Linn.  locus 

adscriptiis  est:)  Ä^^ewn"  (post  qnod  Sm.:)  ??i  Fm- 
'    landia  vide  Fl.  Lapp. 

Duo  heic  asservantnr  specimina,  quorum 
alterum,  cui  b)cus  apposilns  est,  certissime 
ipsuni  est  specimen,  cujus  in  Fl.  Lapp.  sub 
^07  /3  Linnauäs  mentionem  facit,  quamque  in 
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Fl.  Suec.  ed,  2  quasi  LytJir.  Salicar.-Y  pr  o  po- 
nit.  Praeter  eiiiiii  locnni  additiini  licec  in- 

dicaiit  characleres  speciniinis  onines,  qui 
oiDiiino  sunt  iidem  ac  in  Fl.  Lapp.,  c.  v. 
folia  alterna,  floiesqiie  in  alis  solitarii;  esL 
tamen,  uL  suadet  Linnaeus,  non  a  Salicaria 

distingucncliim,  in  formani  ciijus  nornialeni 
transilns  nianifestus  sistilur  ab  altero  in  hac 

plagula  alflxo  specimine,  quod  foliis  qnideni 
gaudet  alternis,  tiores  veio  habet  in  alis 
v  er  ti  ci  Ila  t  os. 

ICOSz\NDRIA. 

643.  Crat.egus. 

(1)  At^ia  I  (manu  propr. ;  atqne  postca,  vt-risi- 
mile  a  Sm.  addilum:)  /3  (quod  vix  dubie  ad 

Spec.  Planl.  delegat,  qmnn  ubique  hunc  li- 
brum,  nec  usquam  Fl.  Suec,  Smitliius  in 
Herb.  citat  ̂   Sm,  denique  adscripsit  Pyrus 
inter media  Ehrh.l 

Si  bi€c,  id  quod  Smitliius  certe  vohiit, 

v  era  fuerit  Crat.  Aria  ̂   Spec.  Plant,  sen  O*. 
Aria  Cl  Fl.  Suec,  quae  noniina,  nt  monet  Linn. 
in  Fl.  Lapp.  199,  sunt  synonyma,  necesse 

quoque  sequitur,  Sorbuni  scandicam  Fr.  et  Re- 
cent.  esse  Crat.  Ariani-ct  Fl.  Suec.;  specimen 
enim   pra\sens  omnino  est  Sorb.  scandica  Fr. 

(2)  Crata'gns  fol.  suhrotundo  serrato  subtus  iucano  I 
(mann  pr.,  sed  in  pagina  plaguhr  postica; 

prope  specimen  nuUum  adest  nomen\ 
Sul)  nomine  citato,  beic  adbibito,  Tourne- 

fbi  lius  in  Listitut.  Bot.  eadem  eiuunerat  sy- 
nonyma,  ac   Limurus  ipse  sub  Crat.  Aria  cl 
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in  Spec.  Plant.,  et  sub  C)\  Aria  p  in  Fl.  Suec, 

ex  quo  juclicare  licet,  Linnaeum  quoque  liccc 
cluo  ha])Liisse  synonyma,  specinienque  igitur 
hujus  piagulte  esse  Crat.  Ariam  /3  FL  Suec; 

ideui  autem  quoque  est  Sorbus  Ai-ia  Auct.  Recent. 
Ex  liis  itaque  ciare  coutirmatur,  Sorbum 

scandicam  Recent.  esse  Crat.  Ariam  —  ct  Lin. 

FL  Suec.  s.  /3  Sp.  PL,  Sorbum  vero  Ariam  Recent. 

esse  Crat.  Ariam  —  /3  Lin.  Fl.  Suec.  s.  ct  Sp. 
PL,  icl  quod  jamdudum  inter  scriptores 
omiies  receiitiores  Florarum  Suecicarum  coii- 
venit. 

(3)  (Siiie  iiominéj  sed  priori  affixaj  manu  Liii- 
iicfi  taiitum  in  pagina  postica:)  e  Gotlandia  — 
Fa  l  k  - 

Eadem  est  ac  prior,  seu  Sorbus  Aria  Auct. 

(4)  OxyacantJia  8  (manu  propr.) 
Omnes  habet  cbaracteres  Cr.  monogynce  Jacq. 

seu  cyrtostyke  FingerJi.,  qualis  in  Hartm.  Fl. 
Scand.  ed.  5  proponiturj  quo  tameii  dictum 
minime  volumus,  banc  sobim  fuisse  Liiinaei 

Crat.  Oxyacantham,  prsecipue  quum  iii  Suecia 

altera  forma,  monogyna  Fingerh.  seu  Oxya- 
cantha  Auct.  Suec.  iion  rarior  si  t.  - 

(5)  Oxyacantha  (manu  propr.  aeque  ac  locus:) 
Al  gir. 

Affixa  priori,  cum  qua  de  cetero  conve- 
iiit,  lobi  autem  foliorum  obtusi  sunt,  tlores- 

que  majores;  quare  forsitan  a  speciebus  no- 
stris  diversa. 

INullum  est  in  boc  genere  vestigium  Cratcegi 

Arice  —  y  fennicce  Lin. 

6-1-4.  Sorbus. 

(2)  ambigua  (manu  propr.,  aeque  ac  baec:)  Got- 
land. Falk.  (Smitbius  addidit:)  hybrida  J.E.S. 



Est  S,  liybrida  Lin.  et  Auct.  recenf.,  cnjus 
syaoiiymoii  Liniianis  ipse  iii  Spec.  Pi.  ecl, 

2  p.  684,  et  iii  Appeiid.,  Faunan  Saec.  iii- 
serta,  p.  557,  indicat  Cratceg.  fennicam  FL 
Suec.  )i.  ioo  quarnvis  iioii  palet,  cur  in 
herbario  usus  sit  nomiiie  ambiguce,  uisi  tem- 

po ra  le  mod  o  ha  be  ad  um  sit. 

(3)  amhigua  imanu  propr.,  quasi  corj-ectiouis 
ioco  pro  nomiiie  primum  scripto:)  sorhus 

hijbrida.  (Prope  specimeii  etiam  adjuuxit  io- 
CLim :)  Gotl. 

Priori  afiixa,  eademqiie  est. 

(152.  Rosa. 

(1)  e  glänt  er  ia  2  (mana  propr.) 
Excepto  colore  fiorum,  qai  nuiic  disceriii 

nequit,  h£ec  omnibus  respoiidet,  qaa^  de  R. 
Eglant.  in  Spec.  Pl.  et  FL  Suec.  ed.  2,  nec 

noii  in  Mant.  p.  399  et  564  LinnaL^ns  attulit. 
iiec  uLli  specierum  Scandinav.  indigenaram 
bene  coiigrnit,  etiam  a  R.  ruhiginosa,  ad  quam 
paulio  magis  accedere  videtur,  el  cum  qua 

a  Linoceo  commutatam  Botanici  eam  puta- 
runt,  ipsis  iis  notis  diversa,  quaruni  men- 
tionem  Linni^us  facit  in  I^lant.  L  c.  Geteruu). 

ut  ex  dictis  Linnfei  compluribus  jamdiu  in- 
nöt nit,  est  R,  lutea  Auct.  Recent. 

(2)  eglanteria  (manu  propr.,  c^que  ac  prope 

specimen:)  lutea 
Pxamulus  cum  foliis  tantum  adest,  palam 

vero  ejusdem  speciei,  ne  dicam,  fruticis.  ac 

pri  or. 
In  suo  exemplari  libri  Spec.  Plant.  ed.  1 

Linnauis  hane  speciem  nota  solita  designavit. 

qua   phnitas   in  herbaiio,  quum  iliud  ojnis 
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ecleretiir,  asservatas.  Specimiiia  igilur  pras- 
sentia  cum  iiomiae  in  herbario  adfiieriint 

jam  prius,  quam  Spec.  Pl.  edebantiir,  qiiod 
illoiLUTi  Botaiiicorum  opiuioai  repugnat,  qui 

coiitroversiam  de  hac  specie  eo  toiiere  co- 
nati  SLiiil,  qood  affirmaveiiiit,  Liiinceum  iaitio 
(sen  in  Spec.  Pl.  ed.  1  et  in  Fl.  Suec.  ed.  2) 

i?,  rubiginosam,  ve!  forraam  ejiis  aliquam,  se- 
rii  is  ve  ro  demum  R.  luleam  sua  R.  Eglanteria 
intellexisse. 

(3)  rubiginosa  (mann  propr.,  pariter  ac  in  pa- 
gina  aitera:)  Rosa  eglanteria  authorum,  non 

Linncei,  Mygind.  8.  —  Dijfert  a  R,  lucea  foliis 

rugosis  et  subtus  i^ubiginoso-glandulosis,  quce  in 
lutea  sunt  glaberrima  glauca  —  nec  a  Kramero, 
Jacquinio,  Crantzero  observata  Mygind.  —  Rosa 
bicolor  Jacq.  forte  R.  lutece  est  varietas. 

Quum  descriptioni  Linnaeanae  in  Mant.  p. 
564,  tum  Rosce  rubiginoscB  Auct,  Recent.  optime 

respondet;  et  a  speciminibus  duobus  praece- 
dentibus  diifert  characteribus,  quos  Linn. 

iocis  cit.  prasbuit,  adeo  ut  hoc  loco  herba- 

rium ejus  videatur,  id  quod  rarius  est,  spe- 
cimina  continere  ipsa,  ex  quibus  descriptio- 
nes  sunt  samtae. 

(6)  pimipinellifolia  (manu  propr.,  atque  ante  no- 
men  littera:)  Å  (cujus  signiiicationem  ne- 
scimus). 

Omnino  est  R.  pimpinellifolia  Spec.  PL  ed. 

^,  nec  minus  pimpinellifolia  Auct.  Suecor.  Re- 
cent. seu  spinosissima  Sm.,  cui  etiam  R.  spino- 

sissimam  Sp.  Pl.  (nec  Fl.  Suec.  ed  2,  qucC 

haud  dubie  est  cinnamomea)  iidem  merito  sub- 
junxerunt,  vei  potius  eaudeoi  esse  probarunt. 
Nec   usqiiam    in    herbario   invenies  nomen 
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Rosoi  spinosiss.,  quod  quidem  coii  firma  re  vi^ 
detur,  Liiuiaeum  ipsum  has,  primum  diver- 
sas  habilas  formas,  deiiide  conjiiiixisse,  ut 

ipse,  jara  Hallerum  fecisse,  indicat  (v.  Maiit. 

p.  399). 

(7)  pimpinellifolia  (m.  propr.;  a  Smithio  aulem 
muta  tum  est  iii:)  spinosissima  JES. 

Ex  omaibus  partibus  eadem  est  ac  pia?- 
cedens. 

(8)  villosa  3  (maiiu  propr.,-  post  quod  iiomea 
Sm.  addidit:)  ̂ 7.  Suec.  ed.  2  p.  463.  (In  pagiiia 
altera  est  manu  Linnaei  locus:)  Äckerö  Su- 
dermannicc.  Osbeck. 

Et  quod  ad  habitum  et  ad  cliaracteres 
est  R.  tomentosa  Auct.  complur.,  ex.  gr.  Hartm. 
FL  Scand.  ed.  3  et  4,  seu  mollissima  Fries,  et 

Hartm.  ed.  5,  licet  cum  descriptione  Linn.  in 

Fl.  Suec.  ed.  2  et  Mant.  p.  399  boc  speci- 
alen quoque  optime  conveniat,  ideoque  iiaud 

dubie  vera  fuerit  ejus  R.  villosa. 

653.  UuBus. 

(2)  fruticosus  (manu  propr.,  aeque  ac  locus:) 
madera. 

Descriptioni  in  Fl.  Suec.  ed.  2  de  cetero 
quidem  respondet,  foliola  vero  sunt  om  nia 

petiolata  et  subtus  incana,  atque  interme- 

dium  sub-obovatum  (nec  »co  rda  tu  m»):  qua^ 
tamen  nullum  dubium  movere  possunt,  quin 

haec  quoque  forma,  quasi  peraiultcC  alia?,  cuai 

fruticoso  fuerit  a  LiaacCO  coajuacta.  Si  au- 
teai,  ad  quam  specieruai  aostri  temporis 

numerosaruai  boc  specialen  pertineat,  diju- 
dicare   coaemur,   id  ex  scandiaavicis  ad  R. 

discolorem 
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discolorem  potissiraain  \  i  ti  elur  accedcre  bis 

characteriLas;  caiile  (parte  paiiiculcT  proxima, 

cetera  enim  deest)  striato,  rlensissime  pabe- 
scente,  piiis  glaudiilosis  setisque  omnibus 
careiUe,  aculeato^  foiiis  quinatis  ternatisque, 

foiiolis  petiolati.s,  ovato-elHpticis,  sabtas  in- 
cano-pubesceiitibus,  petioLalis  aculeis  nunc 
alteriiis,  nunc  binis  armatis,  racbide  et  ramis 

paniciilae  aculeatis;  petalis  late  obovatis,  Ha- 
]jitQ  tamen  atque  panicida  sid^simplici  eliam 
ab  ilio  (i?,  discolori)  differt,  et  forsitan  sit 

species  aiiqua  Insulee  Maderte  vel  Europae 
australi  propria,  nobis  iguota, 

(3)  (Sine  nomine^  manu  Liniicei  tantum  nu- 
merus:)  o  (ad  fruticosum  in  Sp.  PL  ed.  2 
delegans). 

Hic  fruticoso  qiuim  Fl.  Suec.  ed.  2,  tum 

Åuct.  Suec.  Recent.  (c.  v.  Arrlien.  JJonogr.  Ru- 
horum)  bene  congruil. 

655.  POTE^TH.LA. 

(6)  intermedia  (manu  propr.,  oeque  ac  prope  ununi 
specimin.:)  H.  U. 

Ut  noraen  locusque  adscripla  probant,  hsec 
procul  dubio  ipsa  est  planta,  quam  in  Mani 
1  p.  76  Linnasus  descripsit;  nec  cbaracteres 
ejus  ceteri  descriptioni  illi  repugnant,  sed 
facies  vix  dici  potest  esse  P.  norveyicce,  quod 
in  se  babet  boc  dictum  Linngeanum:  »esset 

P.  norveg. ,  si  non  radix  esset  pe  r  en- 
ni  s,  et  folia  subradicalia  quinata». 
Etiani  ab  intermedia  Lin.  sensu  Friesii,  sec. 

Mant.  et  S.  V  eg.  Scand.,  qualis  in  Hei'b. 
Normali  distributa  est,  babitu  difiert  atque 
magnitudine,  licet  nuUas  invenire  potuerini 

K.  V.  Akad.  Handi  1851.  1"^ 
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notas  esseutiales  eam  distiiiguentes.  Fornice 
vero  intermedice  Ejusd.  minori  ex  Oelandia  et 
Scania,  quam  in  S.  Veg.  Scand.  p.  170  ipse 
eandem  dicil  esse  ac  collinam  Lehm.,  optime 

responclel ,  specimina  enim  praesentia  herb. 
Linn.,  cnm  speciebiis  reccntioris  temporis 

comparata,  prinio  ipso  obtutu  esse  coUincs  Lehm. 
in  venimus,  id  quod  specimina  nostra  collata 

mox  certissime  piobaverunt.  Hsec  vero  est  " 
descriptio,  de  speciminibus  in  berb.  Linn. 
asservatis  sumta:  Folia  omnia  pilosella  subtus 

quoque  viridia,  radicalia  quinata  petiolata 

foliolis  late  cuneatis  obovatisve,  supra  me- 
dium profunde  serratis,  serraturis  latis  ob- 

tusis,  caulina  subsessilia,  ssepius  ternata,  raro  - 

quinata,  foliolis  elongato-cuneatis,  serraturis 
angustioribus  acutiusculis;  panicula  subde- 
composita,  pedunculis  erectis  strictis. 
A  P.  Giintheri,  qualis  in  Lelim.  Monogr. 

depingitur,  specimina  berbarii  ba?cce  dif- 
ferunt  foliis  caulinis  subsessilibus,  plerisque 
terna  tis,  foliolis  latioribus,  serraturis  minus 

profundis  et  minus  acutis,  stipulis  breviori- 
bus  latis,  panicula  magis  composita. 

(8)  verna  H  (ma nu  propr.) 
De  cetero  cum  P.  verna  senstt  Recent.  con- 

venit,  pars  vero  caulis  infima  minus  et  pa- 
tenter  pilosa  est,  quasi  in  P.  maculata. 

(9)  (Sine  nomine^  sed  manu  propr.  idem  ac  in 
priore  uumerus:)  14. 

Hccc,  et  ad  habitum  et  ad  characteres,  est 
P.  maculata  Pourr, 

(15)  siihacaulis  2'^  (m.  propr.;  manu  alia,  forsi- tan  inventoris:)  R.  97. 

Numerus  (22)  ad  acaulejn  >Spec.  Pl.  ed.  I 
al  legat,    qua    cum   specie   specimina  etiam 
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herbarii  conveniiint,  iiisi  quod  caulis  »foliis 
petiolisve  brevior»  minime  possit  clici; 
melius  auteiii,  vel  ita  beiie  cuni  subacauli  Sp, 
Pl.  ed.  ̂ ,  cujus  clescriptio  ex  iiiagna  qiiidem 

parte  eadem  est  ac  iii  edit.  j,  maniFesto  ta- 
men  emeridata,  conveaiunt,  ut  facile  crede- 
res,  hasc  ipsa  specimina  i  bi  esse  descripta. 

Nec  talis  opinio  ex  eo  tollitiir,  quod  uume- 
rus  ad  Sp.  Pl.  ed.  1,  nomen  autem  ad  edit. 
2  pertiiieat,  sed  potius  eonfirmatur  j  ut  eniin 
ex  colore  pigmeuti,  quod  dicunt,  atque  ex 
stilo  ipso,  paullo  diverso,  apparet,  numerus 

fnit  primum  adscriptus,  acaulem  edit.  1  spe- 
ctaus,  Jiomen  vero  subacaulis  seriiis,  verisi- 
mile  quuui  ed  enda  esset  edit.  2,  vel  etiain 
post  eaui  ed  i  ta  ni,  additum. 

A  figura  apud  Gmel.  Si  b.  III  36  b,  quam 
ill  Ma  11 1,  p.  40(),  cajusque  iiorneii  in  Sp.  PL 
ed.  1,  Linnaeus  huc  refert,  planta  in  herb. 
asservata,  ad  formam  folioruni  et  serratu- 
rani,  omnino  differt. 

Gum  speciebus  recentiore  tempore  deter- 
minatis  formam  banc  Linnaeanam  comparanti 

mox  patet,  eani  a  formis  omnibas  Scandi- 
navicis  valde  differre,  nec  inter  illas  minus 

a  P.  cinerea  Vill,  sen  incana,  ad  quam  com- 
plures  sabacaulem  Linn  retulerunt.  Ab  illa 

enim  dignoscitur  scapis  uni-  vel  billoris, 
fioribus  midto  majoribus,  caljce  dense  incano- 
stellato,  foliis  omnibus  ternatis,  cum  pe- 
tiolis  densissime  stellato-tomentosis,  foliolis 
coriaceis  cuneatis,  de  cetero  integerrimis, 

apice  vero  obtuso  truncatove  o-  6-deiitato. 
Qaorum  fere  nibil  in  speeiminibus  vi- 
dimus  scandinavicis;  in  germanicis  autem, 

Momine  cinerem   acceptis,    forma   saltim  fo- 
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liolorum  acl  hane  accedit,  licet  cetera  sint 
diversa. 

Suadet  igitur  herbarium  Lian.,  ut  potius 

ad  eoruni  opiuionem  diseedamus,  qui  suh- 
acaulem  Linn.  (nee  dubium  est  quidem  mini- 

mum, quin  huc  planta  herbarii  pertineat) 
dicunt  esse  velutinam  Lehm.,  id  quod,  nisi 

fallit  memoria,  111.  Lehmannius  ipse  in  lit- 
teris  nos  edocuit. 

POLYANDRIA. 

689.  CisTus. 

Inter  hujus  generis  formas,  complures  (num. 

2 — 6)  in  herbario  adsunt,  quibus  inscriptum 
est  nomen  nunc  cani,  nunc  cani  /3;  ea  vero 

speeimina  sunt  om  nia  externa,  pluria  etiam 

incerta  videntur^  alia  tamen  deseriptioni  re- 
spondentia,  ad  Helianthem.  oelandic.  var.  cane- 
scens  Anct.  Suecor.  recent.  per  ti  nen  t,  ad  quod 

reliqua  quoque  plus  minus  ve  accedunt. 

695.  AcoNiTUM. 

(2)  Napellus  3  (manu  propr.j  a  Sm.  vero:)  Neu- 
bergense  DeCand.  '13.  —  neomontanum  Willd.? 
Clus.  v.  2.  96.  f.  I.?  — 

Ex  nomine  numeroque  eitatis  autographis, 
ad  Sp.  Pl.  edit.  1  delegantibus,  patet,  hoc 
specimen  herbario  esse  insertum  priusquam 

Linn.  in  Sp.  Pl.  edit.  2  .4c.  Ca?njuarum  a  Na- 
pello  distinxerit,  nomenque  deinde  omissum, 
ut  ad  novam  hane  determinationem  aceomo- 

daretur.  Specimen  enim  pra\sens  est  A.  Cani- 
nuiri  L.,  nec  Aapcllly  quales  certe  \v^e  species 
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apud  Fr.  in  Nov.  Fl.  Saec.  ed.  2.  p.  170—2, 

atque  post  apud  Bot.  Suecos  ceteros,  propo- 
nuntur. 

713.  ThALICTRU3I. 

(2)  minus  6  (maiiu  propr.  aeque  ac  locus:)  Gotl. 
Nu  mer  US  (6)  ad  ed  i  t.  2  Spec.  Pl.  allegat; 

ex  quo  nec  nou  ex  notis  et  synonymis  ibi 
datis  concludere  licet,  nomen  esse  speciraini 
huic  tum  inscriptum,  quum  species  Linnaeana 
et  minus  sensu  Auct.  Suec.  recent.  et  Kochii  Fr. 

complecteretur j  seu  hane  eandem  esse  for- 
mam,  cujos  mentio  fit  in  Itin.  Gotland,  p. 
180,  et  quam,  etsi  Linnaeus  in  Fl.  Suec.  ed. 

2  eam  a  minore  ceterarum  Sueciae  provin- 
ciarum  australium  non  distinxerit,  Auctores 
Recent.,  v.  c.  Koch  sub  nomine  coUini,  Fries 

nomine  Kochii,  diversam  speciem  receperunt, 

posteaque  plerique  Botanici  agnoverunt. 
Quantum  in  specimine  siccato,  carpellis 

carente  maturis,  videri  licet,  hoc  est  TJu 

Kochii  Fr.  Mant.  Ill  p.  46. 

(3)  (Sine  nomine 5  sed  priori  affixa  plagula,  at- 
que manu  Linnaei  numeri:)  6  (et)  7  (cujus 

posterioris  significatio  lätet 5  etiam  liuic  ad- 
ditus  est  locus:)  Gotl, 

Specimen  valde  mancum,  partem  tantum- 
modo  paniculae  floriferae  unumque  folium 
exliibens,  quare  vix  potest  pro  certo  dici, 
ad  quam  ex  minore  Linnwano  iactam  speciem 
pertiueat.  Forma  taraen  foliolorum  eadem 

est  ac  in  priore,  i.  e.  subrotunda,  lobis  3 — 5 
minutis,  obtusiusculis. 

(4)  minus  8  (manu  propr.;  quo  numerus  hicce 

spectet,  baud  video;  locus  omnis  deest). 
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Huic  quoque  fruetus  niaturus  deest,  nec 
omnia  bene  in  siccato  videri  possuntj  sed 
caule  striato  magnitodineque  eximia  videtur 

ad  Th.  flexuosum  Åuctor.  Recent.  potissimum 

accederej  utrum  tameu  re  vera  hsec  sit  spe- 
cies,  an  minus  verum,  iii  medio  reliuquimus. 

Nullum  adest  in  herbario  specimen,  cui  lo- 
cus  adscriptus  est  quisquam  scaiiicus  babu- 
sietisisve,  nec  Kinuekulle.  Inter  vero  speci- 
miiia,  quse  Th,  simplex  inscribuntur,  et  quas 

omnia  cum  simplici  Recent.  omnino  conve- 
niunt,  uni  adscripsit  Linnaeus  locum  Wexio- 
nia;  et  boc  forsitan  igitur  est  formae  illius, 

quam  primum  in  FL  Suec.  ed.  1  sub  n.  4-54 
retulit,  et  cujns  in  it.  GotL  p.  180  quoque 
mentionem  facit,  licet  in  berb.  eam  non  prius 

inseruerit,  quam  simplicem  jam  pro  specie 

diversa  agno visset.  (Geterum  de  specimiiii- 
bus  berbarii  Tli.  simpL  nominatis  vide  par- 
tem  bujus  eiuimerationis  alteram.). 

DIDYNAMIA. 

721.  Ajuga. 

(2)  Ajuga  alpina  (manu  propr.) 

Descriptioni  in  Mant.  1  p.  80  non  qui- 
dem  repugnat,  non  autem  est  A.  alpina  Fr. 

S.  Veg.  Scand.y  sed  A.  alpina  —  ct  elatior  Fr. 
Nov.  seu  genevensis  Auct.  ceter.  Suecor.  recent., 

forma  tantum  viJlosa,  qualis  basc  in  Scania 

legitur. 

(3)  genevensis  (manu  propr.,  a^que  ac  signum 
liocce:)  5. 
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Cam  genevensi  Spec.  Plant.  edit.  2,  et  Sy  st. 
Veget.  beiie  convenit;  eadem  vero  qiioque  est 
A  alpina  /3  arida  Fr.  Nov.  ed.  2,  sen  forma 
caule  calyceqiie  lanato  Ajugoe  genevensis  Auct, 
Suecor.,  qaae  eliam  in  Scania  legiturj  a  priore 
de  cetero  niliilo  difFert. 

(4-)  (Sine  nornine,-  sed  praecedenti  affixa;  maiiu 
Linnaei  modo  numerus:)  5. 

Etiam  haec  est  AjugcB  genevensis  Auct.  Sue- 
cor. forma  ob  hirsutiem  quasi  inter  priores 

duas  intermedia.  Specimina  singulis  his  for- 
mis  ad  unguem  respondeiitia,  inter  se  vero 
minime  distinguenda,  ipsi  priore  anno  prope 
Rhenum  piuribus  locis   Germanise  legimus. 

730.  Mentha. 

(1)  stjlvestris  —  a  2  (manu  propi'.j  numerns  ta- 
men  prius  scriptus,  et  ad  edit.  I  Spec.  Pl. 

allegans;  —  locus  etiam  additiis  est:)  H.  U. 
(Smithius  adscripsit:)  con[.  Hall  226  &  227 

—  spicata  p  Sp.  PL  L 

Om  ni  no  spicatm  ]3  longifol.  Spec.  Pl.  ed. 

i.  e.  sylvestri  Spec.  Pl.  ed.  2,  quod  nomen  in- 
scriptum  est,  respondet;  at  vero  eadem  non 
minus  est  optima  Ji.  sylvestris  Auct.  Suecor. 
plerorumque,  v.  c.  Hartm.  FL  Scand.  edd.  4  et 
5,  sen  M.  sylvestris  vulgaris  Fr,  S.  Veg.  Scand., 

cujus  specimina  dislributa  sunt  in  Herb. 
Norm.  f.  IX  n.  11,  a  Ji.  sylvestri  Friesii  sensu 
ver  a  Flerb.  Norm.  f.  1.  n.  ̂ 8,  Mant.  5  et  S.  Veg. 

Scand.  ionge  recedens. 

(3)  hirsuta  (manu  propr.,  aeque  ac:)  Halland. 
Osbeck. 

NuUum  dubium  esse  potest,  quin  hcTC  ipsa 

sit  planta,  cujus  in  Mant.  1  p.  81  sub  no- 
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mine  jI.  Jiirsutce  fit  nieittio,  quam  illi  optiine 

respondeat,  et  insuper  iiomeii  lociisque,  a 
LiiiiicEO  adscripta,  omnino  sunt  eadem  ac  1. 

c.  Ex  prEeseute  au  tern  specimine  patet.  Lin- 
iiceuii],  quuni  iiomen  hirsutce  iii  Maiit.  pro- 
poneret.  \ix  in  mente  babuisse  formas,  quas 

anlea  suh  aquaticcE  noraiiie  aliis  iocis  descri- 
psisset,  sed  nomine  boc  recentiare  novam 
potius  speciem  et  distinctam  datam  voluisse, 

r\d  aquaticaiii  quideni  magis,  quam  ad  cete- 
ras  species  primo  deter  mina  tas,  accedit  flori- 
hns  capitatis,  denlibus  calycis  subulatis, 
formaque  foiiorum,  diiTert  vero  ab  bac  etiam 
foliis  summis  subsessilibus,  inferioribus  bre- 
viter  (vix  3  lin.)  petiolaLis,  totaque  planta 
birsutissima.  E  formis  apud  Auct.  Recent. 
commemoratis,  nulla  est,  cui  baec  Ji.  hir^ula 

Linn.  melius  congruat, '  quam  J7.  acjuat.  *  vil- 
losa  Hartm.  Fl.  Scand.  ed.  o,  a  "cujus  speci- 
minibus  scanicis,  quibus  cum  permultis  com- 
parala  est,  nibilo  differt,  nisi  quod  in  bis 
verticilli;  qui  conferli  sunt,  distincti  tamen 
videantur.  in  iUa  autem  verticillus  modo 

iinus  ad.^it.  foliis  summis  fulcratns,  ceterique 

ilores  capitulum  sistant  terminalem.  J/.  nepe- 
toides  Lej.,  qualem  e  Germania  certe  missam 
vidimus,  ab  hirsuta  Herh.  Linn.  differt  toto 

babitu.  pubescentia  diversa,  capitulis  spica- 
lis,  foliis  longe  petiolatis  et  ceteris.  An  J/. 

neppfoidi  seir^^u  Suecor.,  quae  hirsuta  L.  sec.  Fr. 
S.  Veg.  Scand.,  melius  congruat,  nobis  iiaud 
licuit  certioi'es  iieri. 

(4)  Gcjuatica   5   (manu   propr. ;  a  Smiiliio:)  no 

peppcrniinl   flavour.  —  .]J.    aquat.  Scop.  Carn. 
Omni  no  est  forma  verlicillala  Menthcv  aqua- 

iircv  Anc(.  Succ^.  Ileccnt. 
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(5)  sativa  (ma nu  propria,  quasi  emendatio  pro 
iiomiiie  primum  a  Liniiseo  scripto  posteaque 

deleto:)  verticillata.  (Smithius  adscripsit:)  co- 
rollce  tubus  intus  pilosus.  —  verticillata  Syst, 
Nat.  ed,  ̂ 10,  1099. 

Neutri  iiomlniim  citatorum  specimeii  re- 
pugnat,  iiec  sativce  Spec.  Pl.  ed.  2,  oec  verti- 
cillatce  Syst.  Nat.  X;  qute  tamen,  ntrum  iuter 
se  diverse  fuerint  formae,  an  eadem  planta 

alio  terapore  alio  nomine  proposita,  ex  eo 

noii  patet.  Est  vero  planta  hoc  loco  asser- 
vata  niliil  nisi  M.  aquaticce  —  var.  verticil- 
latoi  Auct.  forma  ad  31.  Agardhianam  Fr.  ha- 
Litu  cetero  accedens,  sed  Qoribus  terminali- 
Lus  diversa.  Utrum  casii  aliquo  liosc  forma 

adsit,  id  quod  in  JNov.  ed.  2  p.  186  111. 
Fpiesius  suadet,  an  re  vera  Linneei  fuerit 

ipsa  sativa,  niliil  in  herbaiio  aliud  est,  qnod 

dijudicet,  nisi  quod  opinioni  posteriori  vix 

bene  congruat,  eandeni  plan  tam,  ut  in  pri- 
ore  ostendimns,  mox  antea  sub  nomine  aqua- 
ticoi  asservarij  difFerunt  enim  h^ec  duo  31. 

aquat.  verticillafce  specimina  inter  se  eo  tan- 
tum,  quod  in  num.  4-  pedunculi  mod  o  ca- 
Ijcesque  pilosi  sint,  cetera  tota  planta  sub- 
glabra,  in  praDsente  autem  caulis  quoque  hir- 
sutus  et  folia  subvillosa  sint. 

(6)  gentilis  5  (ma nu  propr.). 

Optime  cum  31.  gentili  Spec.  PL  ed.  /  con- 
venitj  nec  minus  cum  31.  gentili  Fr.,  et  Hartm. 
Fl.  Scand.  ed.  4,  seu  sativa  j3  parviflora  Hartm. 
ed.  5. 

(7)  (Sine  nomine;  manu  propr.  tantum:)  €. 
(a  Smitbio:)  arvensis?  (Est  priori  aliixa). 
Cum  3J.  gentili  Spec.  Pl.  ed.  1,  ad  quam 

baud  dubie  allegatam  banc  LinuJieus  voluit, 
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de  cetero  couvenil.  stamiiia  autem  sunt  co- 

roUa  loiigiora,  id  quod  etsi  hodie  parvi  ba- 
bealur  morrienti,  apud  Linnean tn  tamen  alias 

taiitum  valuisse  videtur.  ut  huc  vix  speci- 
men  hocce  retidisset,  si  accuratius  id  per- 
scruLatus  esset.  ̂   el  concludeiidumue  est  ex 

hoc,  Linna?um.  quutii  ia  iierbario  hoc  spe- 
cimeii  insereret,  iiotam  iliam  haud  coii- 

stantem  agiio^cere?  —  Ouale  tamen  cunque 
hoc  est,  omnia  ej  as  dicta  cetera  in  Sp.  Pl. 
de  M.  gentili,  cum  arvensi  comparata,  de  lioc 

quoqiie  specimine  valen  t.  Ex  vero  deter- 
mijiationilius  recentioribus  hoc  idem  speci- 
raeii  manifeste  ad  MenthcE  arve/isis  formaui 

pertiiiet,  qufe  riparia  Fr.,  sea  glahrata  Hartm., 

id  quod  opiidoLieiii  illorum  auctorum  non- 
nibil  adjuvare  videtur,  qui  gentilem  Linn.  ab 
arvensi  iioii  diversam  liabuerunt.  In  sen- 

tentiani  tamen  taleni  quo  min us  discedamus, 

prakter  alia  impedimento  est  specimeu  prce- 
cedens.  quod,  quantum  ex  adscriptis  atque 

notis  ipsis  ejusdem,  cum  descriptione  com- 
paratis,  concludi  licet,  eodem  certe  jure,  vel 

etiam  majore.  pro  veva  gentili  Linn.  baben- 
dum  est. 

736.  Stachys. 

(3)  alpina  3  (manu  propr.). 
Quod  ad  faciem  exteniam  altiiiel,  nou 

minus  quam  ad  characteres  omiies,  est  vera 

S.  alpina,  qualtmi  ex  Europa  media  et  au- 
slrali  missam  babemus.  nuliis  cum  formis  sgl- 
vaticce  luxuriantibus  confundenda;  locus  vero 

nullus  adscriptus  est,  quare  in  medio  relin- 
(piendum.  utrum  boc  specimeu  forsitan  sit  sue- 
cicum.  an,  id  (piod  jwlius  crederos,  externum. 
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737.  Batxota. 

(1)  Ballota  nicjra  (manii  propr. :  post  qnod  Sm. 
acldidit:)  B.  vulgaris  Link. 

Ex  omnibus  partibus  est  B.  ruderalis  Sio. 
et  Aiict.  Scand.  omnium. 

(2)  B.  alha  i  (manu  propr.,  atque  in  pagiiia 
plagul^  altera:)  H.  Ups.  ̂ 62,  2.  (Sraitbius 

addidit:)  rarissima  —  hodie  deperita,  D.  (Do- 
niiiius?)  Afzelius. 

Nu  mer  US  B.  nigram  Spec.  Pl.  spectat,  ex 
quo  concludi  potest,  LinnaeuQi  primitus  hoc 
specimen  ad  nigram  Spec.  Pl.  ed.  ̂   retulisse, 
et  tunc  iiumerum  solum  adscripsisse,  deinde 

vero  idem  pro  alba  Spec,  PL  ed.  2  agnovisse, 
et  tunc  demum  nomen  addidisse,  numero, 

ut  mutaretur,  neglecto,  atque  igitur  bas  duas 

species  diversarum  editionum,  nullam  si  ba- 
beamus  rationem  Florae  Suec,  vix  fuisse  di- 

versas,  id  quod  jam  111.  Friesius  in  Nov.  ed. 
2.  p.  195  docuit,  qui  B.  nigram  Sp.  PL  ed. 
1  forma  m  esse  opacam,  alham  au  tern  Sp.  PL 
ed.  2  formam  pallidiorem  unius  speciei,  seu 
B,  foetidce  Becent.  dicit,  eodem  modo  ac  B. 

nigram  et  alham  Fl.  Suec,  ejusdem  vero  edi- 
tionis,  formas  babet  unius  speciei,  s.  rude- 

ralis Bec;  an  vero  hsec  opinio,  si  non  iocum 

solum  in  Fl.  Suec.  sub  B.  alha  datum  respi- 
ciamus,  optima  sit  et  rectissima  nos  non 

possumus  dijudicare,  ppEesertim  quum  videri 
nequeal,  utrum  de  Spec.  PL,  ut  solet,  an  de 
Fl.  Suec.  nomen  speciminis  prcccedentis  (num. 

1)  sit  sumtum. 
Specimen  bujus  loci  omnino  est  B.  foetida 

Becent.,  qualis,  cum  saburra  navali  introducta, 

bodie  etiam  prope  portus  aliquot  suecicos 
legitur. 
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744.  Thymus. 

(1)  Serpyllum  (manu  propr.,  aeque  ac  locus:) 
Goti 

Omiiino  est  Th,  Serpyllum  sensu  Auct.  omnium 

Scandin.,  nec  exterorum,  apud  nos  hujiis  ge- 
iieris  forma  v  ulgatissima. 

(2)  (Sine  nomine;  mana  autem  propr.  name- 

rus:)  4  -G  (atque  plagula  priori  aflixa). 
Ad  Th,  Serpylli  Auct.  Scand.  formam  aii- 

gustifoliarn  de  celero  quidem  accedit,  caide 

vero  differt  erecto  et  facie,  licet  in  speci- 
niine  siccato  discernere  vix  possimas,  quo 
potius  sit  referendum.  Neque  haec  est  Th. 
Serpyll.  Auct.  exteror.,  qu3e  Th.  Chamcednjs  Fr. 

et  ceter.  Auct.  Scand.,  neque  aliud  in  lier- 

bario  adest  specimen,  quod  ad  eam  perti- 
neat  speciem.  Quare  ex  herbario  quoque 

Linnaeano  confirmatur,  quod  janidiu  monu- 
erunt  Botanici  nostri,  Th.  Serpyllum  Linn. 

speciem  tantum  fuisse  iliam,  qua3  in  Suecia 
vulgatissima,  nec  illam,  quae,  apud  exteros 

vulgaris,  apud  nos  inträ  limites  modo  angu- 
stissimos  obviam  venit,  Linua^o  vix  unauam 
visa.  ^ 

798.  Orobanche. 

(1)  major  2  (manu  propr.,  ceque  ac  in  pagina 
altera:)  Hispania  403  Loefling,  (Smithius  post 
nomen  specif  addidit:)  Loe/l ing  Qdlque:}  minor 
Mr  Sutton. 

Descriptioni  quidem  O.  majoris  in  Spec.  Pl. 
respondet,  quod  tamen  nomen  habendum 

est  collectivum,  plurimas  conjplectens  spe- 
cies  reccntiore  tempore  distinctas,  quare  vix 

quaiii  |:)otest,  quaenam  fnerit  Linuaei  foiina 
])rinjaria;  ad  quam  non  minus  minor  Recent., 
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quam  elatior  Bec.  procal  diibio  pertinuit. 
Quod  euim  ad  specimiiia  praesentia  attiiiet, 
haec,  ut  jam  observavit  Smithius,  O.  rninoris 
Sutt.  et  Auct.  SLiut,  ne  minimo  quidem  a 

speciminibus  diversa,  quae  pkirima  baud  pro- 
cul  a  Loiidinis  legere  mibi  licuit,  et  viva 
cum  herbario  Linnaeaiio  comparare. 

TETRADYNAMIA. 

823.  Draba. 

(6)  hirta  (maiiu  propr.,  ̂ que  ac  locus:)  Lapp. 

(atque  in  pagiua  plagidae  postica  boc  synoiiy- 
mon:)  Cardamine  foliis  ohtusis  sessilibus  ad  radi- 
cem  in  rosulam  dispositis,  siliquis  brevibus  Gniel. 

(post  quod  Smitbius  addidit:)  vix. 
Om  ni  no  est  D.  hirta  Auct.  Recent.,  quaHs 

forma  bujus  prim  aria  v.  c.  in  Hartm.  Fl. 
Scand.  ed.  5  proponitur. 

835.  Cardamine. 

(1)  bellidifolia  ̂   (m.  propr.  aeque  ac  in  pag.  al- 
tera:) Cardamine  (et  locus:)  Lapponia. 

Omnibus  ex  cbaracteribus  et  babitu  est 

C.  bellidifolia  Auct.  Suec,  quod  atque  locus 
nomenque  a  Linnaeo  adscripta,  novo  sunt 
argumento,  sub  boc  nomine  plantam  solam 
scandina vicam  mer  ito  intelligendam  esse,  nec 

alpinam  Willd.,  alpium  Europae  austialis  in- 
colam,  quae  bellidifolia  sensu  Auct.  German,  plu- 
rim.;  etiamsi  descriplio  primitus  a  Linnaeo 
data  banc  etiam  complecti  videtur. 

(3)  trifoliata  5  (mauu  propr.). 
Descriptioni  in  Spec.  Plant,  et  Fl.  Suec, 

nec  minus  descriptioni  apud  Recentiores,  c. 
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v.  Decand.  Prodr..  alqne  specimi iiibus  omui- 
bus  C.  frifolicc  Aucf.  ex  Eur.  austr.,  qua^  qunin 
in  herbario  Smithiano  vidi  et  comparavi. 
tum  a  Botaiiicis  conipluribiis  missa  possideo. 

optime  praesens  respoiidet,  ita  ut  iiullum  re- 
stet  dubium.  si  quando  fuerit,  quiii  planta 
Linnceana  omiiino  eadem  habenda  sit  ac  Pie- 

centiorum.  Quod  autem  dubium,  nobis  ma- 
joris momenti.  ex  indicio  in  scriptis  Linna?i 

citatis  atqne  Fl.  Lapp.,  de  loco  bujus  spe- 
ciei  in  Scandinavia,  örtum  est,  utrum  revera 

sil  unquam  apud  nos  nata,  an  forma  aliqua 
alias  speciei  per  errorem  pro  ea  babita,  ex 
berbario  toUi  non  potest.  quum  locus  nuUus 
ibi  adscriptus  sit.  qui  indicaret.  an  specimen 
bocce  scandinavicum  sit,  externumne;  quod 

posterius,  tali  forma  nulla  post  Linna?ura 

apud  nos  in  ven  ta,  potissimum  censeas  ne- 
cesse  est. 

836.  SlSYMBRIUAI. 

(2)  sijlvestre  (m.  propr.;  atque  a  Smitbio:)  py- 

renaicinn  JES.  —  Allioni^s  plant,  (lu  separata 
denique  cbartee  parte,  plagulae  atlixa,  manu, 

nisi.  sec.  dictum  prcccedeas  Smitbianum,  Al- 
lionii  liabeatur,  mibi  ignota:)  Xondum  cle- 

scripta  videtur  planta  —  in  veni  11  oo  in  de- 
scensu  ex  Furca  monte  in  conlinia  Gotfhardi 
Hel  veticc. 

Hujus.  licct  specimen  non  scaiulina vicum 
sit,  boc  loco  men  tio  fit,  non  qiiasi  dubium 

de  S.  sijlveatri  Linn.  quidquam  esset,  sed  modo 
ut  iiulicetur,  huic  soli  specimini  in  berb. 
nomcn  sijlvestr.  inscriptuin  esse,  nullumque 

igitur  verum  S.  sijlv.  ibi  adesse.  Pra\<ens 
Cium  specimen   neque  ad  si/lvestr.  neque  ad 
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ullam  aliam  nostrarum  specieram  pertinet, 
sed  notis  omnibus  potissimum,  ut  monet 

Smithius,  est  S.  pyrenaic.  Linn.,  quod  Nasturt. 
pyrenaic.  Br.  et  Auct.,  cujas  specimeu  hocce, 
Linnaeo,  jam  longe  priusquam  hane  specieni 
distingueret,  missum,  ille  lacile  primo  obtutu 
pro  suo  sylvestri  habuit,  ideoque  sub  hoc 
nomiiie  i  a  herb.  inseruit. 

(6)  arenosmn  8  (m.  propr.j  a  Sm.:)  Loes.  Pruss, 

t.  '15  (atque  iu  alia  cbartse  parte,  maiiu  ve- 
risimile  ejus,  qui  iiiv  enit,  boc  nom  en  Baubi- 
nianum:)  Eruca  ccerulea  in  arenosis  proveniens. 

Descriptioni  Linnseanae  optime  respondens, 
vix  dubie  veram  est  Sisy7nb7\  arenosum  Spec. 

Pl.  Gum  speciminibiis  A7Yib.  sueciccB  Fr.  V  eg. 
Sc. ,  seu  Ar.  arenosce  var.  macilentoe  Hartm.  ed. 

5,  qaae,  ex  Suecia  media,  comparandi  caussa 
attuli,  de  cetero  convenit,  differt  vero  foliis 

radicalibus  magis  conspicue  ly rato-runcina- 
tis,  rigidioribus  magisque  stellato-birsutis, 
caulinis  quoque  rigidioribus  densiusque  pi- 
losis,  tVequeutius  dentatis,  pedunculis  ple- 
rumque  breviorihus,  petaJis  rubentibus,  sili- 
quis  longioribus  (biimcialibus).  Ob  quae,  etsi 
semina  non  licuit  examinare,  Arah.  arenosce 

Seop.  et  Recent.  forma  videt  ur  esse  primaria, 

Europae  mediae,  nec  Scandina vice,  incola.  Ne- 
que  boc  specimeu  iii  Scaudin.  lectnm  esse 

potesl,  quum  uomeu  adsit  istad  Baubin.,  in 
diversa  cbarta  manu  alieua  scriptum,  id  quod 

apud  eas  tantum  berb.  Linuceani  phuitas  in- 
venire  soles,  qaas  Botanici  externi  miserunt. 

(7)  (Sine  nomine  mana  Linnaei  adscriptoj  sed 
numerus  tamen:)  8  (atque  in  pagina  postica:) 
Cardamine?   in   Esho   paroecim  Nylandim  (qui 
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locus  Fiiilaiidicus  itlem  est  ac  iii  Fl.  Siiec. 

ed.  2,  ideoque  certo  Smithium  iiuhixit  ad 
hoc  postea  scribeiidiini :)  ex  hoc  specvnine  descr. 
in  Flo.  Suec.  Sisymbr.  arenosi.  (prceter  quod 
Sm.  etiam  addidit  nomeii:)  Arabis  hispicla. 

A  priore  iiihilo  diversum,  uisi  foliis  ra- 
dicalibus  triplo  minoribu?,  ideoque  descri- 
ptioui  in  Fi.  Suec.  etiam  magis  responden- 
tibus,  pedunculis  oraiiibus  tiores  aequantibus, 

atque  petalis,  ut  videtui\.  al  bis;  quare  forsan 
hoc  potius  ad  A.  arenosce  Scop.  varietatem  ,3 
borealem  Fr.  S.  V.  Sc.  et  liartm.  FL  ed.  o  re- 

ferendum est,  quam  ad  formam  primariam. 

Ne  boc  specimen,  ut  nomeii  a  Smithio  in- 
scripturn  iudicat,  Ar.  Iiispida  sit,  igiturque 

petrcEce  magis,  quam  arenosce,  aftiiie,  li^e  notte, 
praeteromnes  cum  specim.  priore  communes, 
prohibent:  pili  foiiorum  radicalium  omnes 

stellati,  caulini  inferiores  simplices,  folia  cau- 
lina,  summis  paucis  exceptis,  sublobata,  pe- 
dunculi  tiores  aequantes  superantes\ e.  quibus 
differt  a  petrcea,  qualem  Auctores  certe  Scand. 
hane  habent. 

(9)  Irio  H  (m.  propr.  ffique  ac  in  pagina  altera:) 
Fl.  suec.  556.  —  Hispania  496  Loejl. 

Hoc  specimen,  quam\is  externuni  sit,  no- 
stris  ta  men  suecicis  et  descriptioni  S<s.  Irio- 

ms  apud  Auct.  Scand.  recent.  optime  re- 

spondet. 
(10)  (Sine  nom  i  ne;  sed  namerus  adest  ma  nu 

Linuici  adscriptus.)  /4  (et  pLigula  est  priori 
alUxa). 

Omnino  eadem   est  phmta  ac  anteceilens. 

PraHer  bivc,  duo  sj)ecimina  alia  in  plagulis  se- 
quentibus   asservantur,    eandeni  ad  speciem 

mani- 
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maiiifesto  perLuieiitia,  quibiis  ideni  etiam 

iiomen  Linnaeus  adscripsitj  lioec  vero  quoque 
sunt  exterjia,  quum  uai  locum  Hisp.,  alteri 

iiomen  Jacquinii  (qui  misit)  adscripserit.  Spe- 
cimeii  itaque  iiullum  ceito  scandiiiavicum 
hujus  piaiitae  in  herbario  adest. 

837.  Erysimum. 

(2)  Barbarea  2  (m.  propr.). 
Omnibus  notis  cum  E.  Barbarea  —  u  Linn, 

FL  Suec.  optime  convenit,  nec  minus  ob  tiores 

permagnos,  pedunculos  patentes,  lobuni  ter- 
minalem  foiiorum  iinorum  cordato-rotun- 

dum,  forma nique  Foiiorum  ceterorum  atque 
totum  babitum  BarbarecB  vulgari  Åuct.  Scand. 

recent.^  quse  p  Wahlenb.  FL  Suec.  et  Fr.  Nov, 
ed.  2,  respondet. 

JNulla  alia  forma  iiuc  pertinens,  nec  ulla, 

qaae  /3  inscripta  sit,  in  lierbario  asservatur. 

(5)  hieracifolium  (m.  propr.). 
Oninino  est  hieracifolium  Åuct.  Scand.  re- 

cent.,  forma  vulgaris,  robusta,  densifolia,  quae 

Erys.  strictum  Koch.  Si/n.  ed.  2,  et  cujus  spe- 
cimen  Cel.  Friesius  in  Herb.  Norm.  VIII  n. 
20  exbibuit. 

(6)  Sisymb.  hieracifolium  (m.  propr.  simul  cum 
signo:)  €  (Plagula  est  priori  affixa). 

Hoc,  quoad  fiores,  foiia,  magnitudinem  et 
habitum  optime  cum  Erys.  hieracifoL  Åuct. 
Scand.  rec.  forma  graciliore,  sirnplici  convenit, 

qu^e  Cheiranthus  aLpinus  Sm.  et  Wahlenb.  FL  Lapp. 
839.  Cheiranthus. 

(i)  Erysimoides  4  (m.  propr.). 
Descriptioni  in  Fl.  Suec.  ed.  2  ad  unguem 

respondet,  ita  ut  specimen  esse  ipsum  pu- 
K.  V.  Akad.  Handl.  1851.  1^ 
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tares,  ibi  descriptum.  Forma  etiam  vicieliir 
esse  Erysimi  grandiflora,  quae  in  It.  vestrog.  p. 

160  prope  arcem  bahusiensem  lecta  dicitur. 
Ab  Erys.  hieracifolio  Auct.  Scand.  rec,  quale 
quidem  et  hieracifol.  Linn.  sensu  sfrictiore  et 

Cheiranthiim  al  pin.  Sn2.  et  Wahlenb.  complecti- 
tur,  differt  floribus  permagnis  atque  stigmata 
bilobo  siliqaa  triplo  latiore,  licet  ceteris  ex 
partibus  cum  hoc  haud  male  conveniat.  Est 
vero  ex  speciebus  recentins  stabilitis  omnino 
Enjs.  odoratuni  Ehrli..  quale  apud  Koch  in  Syn. 

ed.  2  proponitur  atque  apud  Reich.  n.  4393  b 

depingitar;  hi  enim  sunt  cbaracteres  spe- 
ciminis  praesentis:  caulis  angulosus  sparse 

adpresseque  pnbescens,  folia  lanceolata  re- 
mote  denlata,  piiis  stellatis  scabriuscula,  flo- 
res  pedunculis  duplo  longiores,  calyce  clauso 
glaberrimo,  unguibus  petalorum  elongatis 
subliuearibus,  laminis  rolundatis;  siliquae 

(quce  tantum  immatura?  adsunt)  pedunculis 
multoties  longiores,  adpressae,  lineares,  rara 

adpresseque  pilosae,  stigmate  sessili,  lato,  bi- 
lobo, pubescente. 

Hoc  igiUir  specimen  opinion  em  Botani- 
corum  communem  confirmat;  sequentia  au- 
tem  dubia  nova  movent,  quum  ex  iis  alia, 

eodem  nomine  inscripta,  ad  diversas  perti- 
neant  formas,  alia  aulem,  qua?  ejusdem  sunt 
Ibrmae,  diverso  nomine  inscribantur.  Pra?ter 

quod  in  plerisque  nomina,  a  Liiina?o  atque 
a  Smitliio  adscripta,  inter  se  opposita  sunt. 

Quiv  quum  ita  sint,  nec  mea  experientia  ad 
ha3C  omnia  extricanda  vel  singula  quidem 
specimina  certo  determinanda  suiliciat,  utiie 
duxi,  ne  rem  facerem  deteriorem.  hoc  loco 

specimina    hujus  tribus  sequentia,  cum  dif- 



275 

ferentiis  eorum  inter  se  praecipuis,  tantuni 
enumerare. 

(2)  Clmranthus  erysimoides  ̂   (m.  propr.j  atque 
a  manu  aliena,  iii  diversa  chartas  parte:)  B, 
74  (id  quod,  licet  quo  spectet  nescio,  hoc 
tam  en  specimeii  esse  ab  extei  a  tei  ra  ad  Lin- 

naeum  missum  probatj  Sniilhius  denique  ad- 
didit:)  alpinus  certe. 

Quoad  flores  et  siliquas  prascedenti  simil- 
limum^  diliert  autem  stigmate  minore,  foliis 

suhlinearibus,  dentatis,  radicalibus  longe  pe- 
tiolatis,  angusle  lanceolatis. 

(3)  (Manu  propr.  nonien  nuUunij  numerus  tan- 
tum:)  y  (atque  signum;)  O.  (Smithius  vero 
scripsit:)  alpinus. 

Omnino   eadem  est  planta  ac  antecedens, 

(4)  alpinus  (m.  propr.  geque  ac  locus:)  Lappo, 
(Sm.  adscripsit:)  erysimoides  Fl.  Lapp.  ̂ :d  J.E.S. 

Ob  nomen  atque  iocum  manu  Linnaei  iieic 

adscripta,  praesens  specimen  summo  inter  haec 
omnia  jure  pro  vero  Cheirantho  alpino  Linncei, 
habendum  vide  tur,  praecipue  quum  idem 

_  etiam  sit  Erysimi  hieracifolii  Wahlenb.  FL  Suec. 

ed.  2  et  Auct.  Scand.  complur.  forma,  quae  Chei- 
ranthus  alpinus  Wahlenb.  Fl.  Lapp.  et  post  eum 

DeCand.  Syst.  et  Prodr.  —  Locus  tamen  beic 
appositus,  qui  apud  Wahlenb.  et  DeCand. 
quoque  sub  Cheir.  alpino  relatus  est,  nusquam 
alibi  a  Linnaeo  sub  hoc  nomine  comme- 
moratur. 

(5)  Cheiranthus  alpinus  (m,  propr.  5  postea  autem 
manu  etiam  propria:)  Hieracifol.  (quasi  re- 
sponsi  loco  adscriptum  sub  bis,  manu  ignota 

ejus  verisimiie  qui  specimen  coUegit  misit- 
que  scriptis:)  61  Folia  perpetuo  scabra  et  levis- 
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sime  denticulafa.  an  hoc  apud  te  Erysimum  chei- 

rantlioides?  —  (Siiiithius  deuique  prope  prima 
dao  speciiuina  scripsit:)  alpinns  (prope  terliuin 
vero:)  erysimoides? 

Eeic  igitiir  in  una  plagula  tria  asservan- 
lur  specimina,  qnce,  licet  omnia  Linnceus  eo- 
deni  compleclitur  nom  i  ne,  alpino  s.  hieracifolio 

(quae  nomina  hoc  loco  syuonjmice  ab  i  Ho  ad- 
hibita  videntur),  inter  se,  ut  nomina  indicant 
jam  a  Smithio  adscripta,  dissiinilia  sunt.  Mihi 
autem  aliter,  ac  Smithio,  qui  ambo  prima 

conjunxit  tertiumque  separavit,  inter  se  dif- 
ferre  videntur.  Secundum  enim  et  tertium 

nihilo  alio  inter  se  diversa  sunt,  quam  Foliis, 
quae  in  iilo  subiinearia  integerrima,  in  hoc 
Janceolata,  denticulata,  dum  ambo  comnmnes 

habent  siliquas  tetragonas,  pedunculis  mul- 
tolies  longiores,  atque  flores  parvos  (magni- 
tudine  florum  hieracifolii)  quibus  ipsis  a  primo 

specimine  differunt,  quod  tloribus  gaudet  per- 
magnis  ejusdem  magnitudiiiis  ac  in  num.  (1) 

hujus  Generis,  licet  o*b  folia  magis  ad  secun- 
dum, quam  ad  tertium  hujus  piagulcC  speci- 

men  accedat.  Specimen  igitur  hocce  (pri- 
rnum)  eadem  est  forma,  ac  ea  quas  in  num. 

(2)  hujus  Generis  sub  nomine  eri/simoid.  Lin. 
et  alpin.  Sm.  asservatur;  specimina  autem  duo 
reliqua,  etsi  quoad  folia  inter  se  diversa  sunt, 

ad  Erysim.  hieracifol.  Auct.  Scand.  chne  per- 
tinent. 

(6)  Cheir.  enjsimoides  (m.  propr.,  atque  prope 
specimen  non)en :)  Allion.  (Sm.  post  nomen 

specific.  addidit:)  Jacq.  vix  Linn.  —  alpinns 
Linn. 

Humile  est  sj^ecimen  et  grandiQorum,  ean- 
dem   ad    formam    perlinens,  ad  quam  speci- 
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men  plagulae  antecedenlis  (num.  5)  primmii, 
atque  speciiiiina  in  num.  (2j  supra  memoiala 
pertinent. 

Praeter  speciuiina  jaiii  enunierata,  nonniilla  etiam 

alia  in  plagulis  qualluor  sequentibus  asser- 
vantur;  quas  tamen,  nuiic  ad  hane,  nunc  ad 

il  lam  forniam  pertinentia,- quum  nomen  in  iis 
nnllum  adsit  Linnasi  manu  adscriptum,  vix 
digna  sunt,  quae  commemorenlur. 

842.  Arabis. 

(4)  lyrata  5  (m.  propr.  oeque  ac  litterär)  ̂   (quae 
ubique  in  herbario  Kalmium  significat). 
Nomen  appositum  atque  littera  indicare 

quidem  videntur,  hoc  specimen  esse  a  Kal- 
mio  datum  ex  Cunada,  eoque  Floiae  nostrae 

peregrinum;  neque  au  lem  Linneeus  in  suo 
exempl.  libri  Spec.  Pi.  ed.  1  hane  speciem 
nota  solita,  qua  alias  omnes  speeies  in  herb. 
asservatas,  designavit,  neque  prcesens  ipsum 

specimen  ad  speciem,  qune  inseribitur,  perti- 
net,  quum  folia,  nec  minus  radicalia,  sint 

stellalo-pilosa,  miuime  y^glahra)),  omnisque  lia- 
bitus  potissimura  sit  Sisymhrii  arenosi,  quale 

supra  eommemoratur.  list  quoque  Arabis  are- 
nosa  /3  horealis  Auct.  Scand.  recent, 

(5)  Årahis  hispida  (m.  propr.,  atque  prope  spe- 
cimen:) Jacq.  (Smith,  obser  va  vit :)  €S/  Sisymén 

arenosum  FL  Suec.  nec  Sp.  PL  —  Scop.  t.  40?  — - 
Hoc  etiam  specimen  casu  aliquo  pro  vero 

hue  insertum  videtur,  quum,  ut  jam  Smitliius 
edoeuit,  ad  Sis,  arenosum,  quasi  antecedens, 

p^rtineat,  seu  Arabis  arenosa  p  borealis  Auct. 
Scand.  sit. 
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MONADELPHlÄe 

858.  Geraj^ium. 

(Ij)  moUe  55  (nianti  propr.;  Sniithius  autem 

adscripsit:)  pyrenaicum  J.E.S. 
Mini  me  cum  G.  moUi  L.  Fl.  Stiec.  et  Sp, 

Pl.  congi  uit,  oplime  aulem  cum  pr/renaico  Mant, 
I;  idemque  optimum  est  G.  pyrenaicum,  quale 

quidem  Auclores  Scand.  habeiit,  a  specimini- 
bus  quum  suecicis,  tum  anglicis,  comparaudi 
caussa  allatis,  ne  minimo  quidem  differens. 

(12)  G.  molle  (m.  propr.,  sed  in  pagina  plagulas 

postica;  loco  autem  solito  infra  specimen  nu- 
merus  modo:)  55  (Smithius  etiam  haec  addi- 
dit:)  cafsnlarum  carina  suhdentata  vel  utrinque 

corrugata.  —  pyrenaicum. 
Ut  anteeedens,  omnino  est  G.  pyrenaicum. 

(13)  columhinum  35  (m.  propr.). 
Ex  speci minibus  tribus  heic  asservatis,  unum 

tantum  cauie  depresse  pubescenle,  pedunculis 
longis,  arillis  glaberiimis,  omniqne  habilu  est 
verum  G.  columhinum  L.  et  Åuct.;  alleia  au- 

tem duo,  quse  easu  aliquo  videntur  huc  re- 
jecta,  ob  caulem  depresse  hirsulum,  pedun- 
culos  breves,  arillos  glanduloso-pilosos  et  ce- 
teras  notas  ad  G.  dissectum  L.  FL  Suec.  et 

Auct.  clare  pertinent. 

(14)  pyrenaicum  (manu  Smitbii;  omni  nomine 
a  Linna^o  adscriplo  caret,  sed  plagula  est 

priori  afiixa). 

Et  ad  notas  ornnes  et  ad  raciem  est  G.  py- 
renaicum. 

(K))  rotundifoliuni  36  (m.  propr.  axpie  ac  prope 
speci  m.:)  Fl.  Suec. 
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Specimen  hocce,  admodum  siiigulare,  indi- 

care  videtur,  G.  rotundifolium  Linnceanum  pri- 

mitivum,  quod  aliis  in  operihus  aiiisque  tem- 
poribus  Linn£eus  aliler  descripsit,  non  duas 

tantum  illas  formas,  quas  postea  ipse  el  de- 
iiique  Botanici  fere  oranes  distinxerint,  com- 

plexum  esse,  sed  tres  polius;  quarum  prae- 
sens  eodeni  modo,  ac  desciiptio  Liniiaearia  G. 
rotundifolii  prima  in  Fl.  Suec.  et  Spec.  Pl.  ed. 
1,  in  se  habet  conjunctas  complures  notas 
utriusque  speciei,  postea  in  Spec.  Pl.  2  el 
Mant.  distinctee,  nempe  G,  rotundifolii  sensu 

strictiore,  ut  ita  dicam,  atque  G.  pusilli,  et  ta- 
men  ab  utraque  per  se  est  diversa.  IN  omen 
enim  et  numerus,  pröesenti  specimini  manu 
Linnsei  adscripta,  niillum  relinquunt  dubiiim, 

quin  boc  Linnaeus  ad  rotundif.  Sp.  PL  ed.  i 
relatum  volueril,  quod  idem  est  ac  rotundif. 
FL  Suec.  ed.  2  (quem  libr.  ipse  quoque  huc 
citavit),  nec  unquam  specimen  melius  cum 
descriptione  con  venit,  quam  praesens  cum 
descr.  loc.  cit.  Idem  au  tern  neque  est  rotundif 
Sp.  PL  ed.  2  et  Mant.  {rotundif  sensu  strict.), 
neque  pusillum  Sp.  PL  2  et  Mant.,  differt 

enim  v.  c.  ab  illo  calj^ce  niutico,  ab  boc  pe- 
talis  integris,  INeque  melius  ad  ullam  spe- 
cierum  respondentium  Auctor.  recent.  perti- 
net;  a  rotundifolio  enim,  quale  Kocb  in  Syn. 
ed.  2  et  Hartm.  in  Fl.  Scand.  5  id  babent, 

seu  viscidulo  Fr.,  differt  calyce  mutico,  petala 

sequante,  formaque  foliorum  (quae  ad  pusillum 

accedil),  a  pusillo  autem  Auct.  cit.,  seu  rotun- 
dif. Fr.,  caule  piloso,  pelalis  integris,  arillis 

(non  adpresse)  pilosis,  seminibusque  reticula- 

tis.  Quae  quum  ita  sint,  atque  jam  interBo- 
tanicos  conveniat,  Linnaei  G.  rotundif.  Mant. 
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esse  G.  rotundif.  Recent.  s.  viscididum,  et  pusil- 
lum  1.  c.  esse  pusillum  Recent.,  praesens  speci- 
men  dubiuui  videlur  novum  movere,  utruai 

prirainn  LiniiEei  rotiuuUf.  (Sp.  1,  Fl.  Snec.  elc.) 
forma  si  t  inter  recentiores  has  duas  inter- 

niedia,  per  quani  una  in  alierani  transit,  illas- 
qtie  ideo  noii  bene  distinclae  habeantar,  an 
sit  ab  iilrarrue  sufficienter  diversa,  atqne  tres 
itaque  species  sub  duobiis  iilis  iiominibns  siut 
intetligendcT. 

INum  specimen  bocce  iinicnm  est,  quod 

wnquarn  repertiim,  hiijus  forniae? 

(17)  rotundi[olium  (m.  propr.  in  plagula  priori 
affixa ;  Sm.  adscripsit:)  pusdlum. 

Numerus  boc  loco  omissus  nomen  Linna^^o 
ipsi  baud  certum  visum  esse  indicat;  est  vero 
neque  rofundif.  Fl.  Suec.  neque  }Jant.,  ab 

illo  differens  petalis  emarginalis,  ab  boc  in- 
super calyce  mutico;  sed  omnibus  notis,  c.  v. 

foima  foliorum,  caule  pubescente,  calyce  mu- 
tico petala  emarginata  a^quante,  arillis  ad- 

presse  pilosis,  seminibus  oblongis  laevibus  et 
ceteris,  ad  pusdlum  L.  Sp.  Pl.  ̂   et  Mant., 
atque  Auct.  recent.  peitinet,  cujus  forma  est 
sobto  paidlo  major  et  eiectior. 

(18)  pusdlum  (rn.  propi\;  in  diversa  cbartae  parte 
manu  aliena,  veiisimile  ejus,  qui  planlam  mi- 
sit:)  Geraniuni  columbinum  Iiumile  fhre  civruleo 
ininimo  Ger.  Raji  Syn.  (sub  quod  Linnanis, 
quasi  allii  inandi  canssa,  iterum  addiilit:)  Geran. 

pusill.  (Smitbius  denique  ba^c  adsciipsit:)  est 
tab.  i6  f.  2  R.  Sijn.  ex.  auctorita.    Herb.  SJier. 

Hoc  omnibus  notis  iisdem  ac  prtTcedens  est 

pusdlum  L.  et  Auct.,  sed  forma  minor,  pro- 

sti"ata,  aj)ud  nos  vulgatissima. 
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(19)  pusilhim  (in.  propr. ;  Sm.  aiilem  observavit:) 
molle  JES. 

Nomen  autograpliurn  lapsu  calanii,  qiieiii 
dicunl,  heic  adsciiplum  videlur;  specimen 
enim,  nt  suasit  Smilbius,  lolo  habitu  alque 
caule  villoso,  petalis  caljce  du})lo  loiigioribus, 
arillisque  rugosis  glabris,  omiiino  est  G.  molle 
L.  et  Auct, 

Nullum  in  bevbario  asservatur  specimen,  ad 
G.  viscidulum  Fr.  seu  rotundifolium  L.  Sp.  Pl.  ̂  
et  Mant.  atque  Åuct,,  plurim.  referendum. 

870.  Malva. 

(1)  parviflora  (m.  propr.  teque  ac  locus:)  H.  Jj. 
(Smilbius  post  nomen  addidit:)  \_Huds.  JES.^ 
—  rotundifolia?  JES. 

Quod  ad  foba  et  calycem  sal  tern  attinel, 
specimini  in  boc  Genere  proxirr.e  antecedenti, 
externo,  quod  vera  videlur  esse  parviflora 
Linn.,  dissimiibmum  specimen  presens  babitu 
alque  floribus  parvis,  arillis  10,  rariusve  11, 
rugosis,  marginalis,  potissimum  est  3J.  horealis 
Wallm,  et  Auct.  Scand.  Quae  igitur  species, 
ob  boc  specimen  alqiie  ralione  babita  eorum, 
quae  Smilbius  adscripsit,  pro  sjnonjmo  M. 
parviflorce  Huds.  babenda  est. 

(2)  rotundifolia  (m,  propr.). 

Omnibus  cbaracleribus  atque  toto  babitu 
eadeni  est  ac  prior,  seu  3J.  horealis  Wallm. 

(3)  Malva  rotundifolia  (manu,  ut  videlur,  Linnaei, 
sed  in  pagina  pbigulae  postica). 

Specimen  fructu  caret;  ad  vero  flores  ce- 

tei'aque  oninino  est  M.  rotundifolia  Recent.  plu^ 
rim.,  quae  vulgaris  Fr. 
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Itaqne,  uL  in  operibus,  sic  in  lierbario  Lin- 
Hccus  has  duas  formas  eodem  sub  noniine 

sine  discrimine  intelleclas  voluit;  quaniobreni 

ut  jam  antiquitus  Botanici  perspexerunt,  no- 
men  M,  rotundif.  colleclivum  lantiim  haben- 
dum  est. 

DIADELPHIA. 

881.  FUMARIA. 

(2)  hulbosa  (m.  propr.  oeque  ac:)  5  a. 
Specinien  modo  mancum  hoc  loco  adest, 

radice  totaqne  parte  caulis  inferiore  destitu- 
tiim;  quod  vero  ad  characteres  ex  parte  su- 
periore  racemoque  sumendos  attinet,  c.  v.  bra- 
cteas  elongatas  in  tegras,  flores  permagnos  cal- 
care  curvato,  racemum  elongatnm,  form  a  ni  et 
magnitudinem  foliorum  etc,  specimen  hocce 
potius  ad  F.  hulhosam  7  Fl.  Suec.  et  Sp.  Pl. 

pertinet,  nec  ad  ct,  quce  litlera-  heic  per  er- 
rorem  videlur  addita.  Idem,  quantum  in 
statu  proesenti  videri  licet,  et  quaies  hujus 

Generis  species  Botanici  recentioris  aevi  de- 
terminarunt,  est  Coryd.  cava. 

(3)  (Sine  nomine;  prioii  affixa). 
Huic  sane  jure  meliore  nomen  inscriberes 

bulb.  CL,  prc€cedenti  datum,  quum  onuies  ba- 
beat  notas  sub  i  I  lo  nomine  in  Fl.  Suec.  com- 

menioralas.  Inter  species  Recentiorum  cnm 

nulla  melius  congruit,  quam  cnm  Conjd.  laxa  Fr. 
882.  Por.YGAl.A. 

(1)  amara  (m.  propr.). 
A  P,  uliginosa  Reich.  et  Auct.  (oliis  quidem 

nonnihil  recedit,  caulinis  oblongo-cunealis,  ra- 
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dicalibus  obovalis  apiculatis;  fruetus  autem 

niaturi  clesunt,  quare  in  meciio  relinquarn  ne- 
cesse  est,  an  vera  P.  amara  sit,  cujus  speci- 
minibus  germanicis,  quod  ad  babituni,  si- 
millima  est.  Specimen,  quum  locus  ornnis 
desit,  potius  externuni,  quam  scandinavicum 
babenduni. 

(2)  vulgaris  2  (m.  propr.;  nulla  autem  adscri- 
pta  est  Jitlera  groeca,  quse  indicaret,  quas- 
nani  ex  vai  ietatibus  in  Fl.  Suec.  receplis  haec 
sensu  Liiinaei  fuerit). 

Omnino  est  P.  comosa  Auct. 

Nulla  alla,  sub  boc  noniine,  specimina  iiec 
foriT)£e  in  beib.  asser vantur. 

896.  Ononis. 

(1)  antiquor,  (nianu  propr.). 
Cum  descriptione  in  Sp.  Pl.  ed.  2  et  Sy  st. 

Yeg.  ed.  14  perbene  convenit;  eadem  vero, 
cum  speciebus  recentiore  aevo  determinalis 

CO  m para  ta,  potissimum  est  O.  spinosa  Koch. 
Syn.  seu  campestris  Koch.  et  7az.,  cujus  cum 
specimine  allato  omnia  fere  habet  communia, 
c.  v.  ramos  unifariam  villosos,  spinosos,  spinas 
geminas  (quarum  altera  sa^pe  increscens  ramum 

eflicit),  foliola  oblonga,  minima,  sparse  glandu- 
losa,  subglabra,  flores  solitarios.  Quum  semina 
videre  baud  licuerit,  disceini  nequit,  utrum 
illis  saltem,  ut  Cel.  Kocbius  in  Syn.  ed.  2 
monet,  a  campestri  differat,  an  non. 

(2)  spinosa  (m.  propr.  atque  locus:)  H.  U.  (quge 

omnia  prope  specimen  manifeste  sunt  poste- 
rius  addita,  quam  boc  nomen,  loco  solito  pri- 
mum  inscriptum:)  7  arvensis  (quod  Smitbius 

quoque  correctum  videtur  voluisse,  pro  eo 
scribendo :)  spinosa. 
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Priori  valde  si  milis,  imnio  ut  ad  liahilum 

vix  distingui  possit.  Characlerlbus  eliam  pUi- 
riniis,  jam  enumeralis,  gaudet,  differfns  Um- 
tuni  foliolis  cairceque  densius  gjandnlosis, 

lobisqne  cnlvcis  bi^e vioribas,  lalioribus.  Vix 
igilur  dubito,  haiic  forraain  ejusdcrn  speciei 
s.  campcstris  babere,  a  priore  parnm  d iversam. 
Cum  O.  repente  L.  et  Recent.,  quae  arvensis  v. 
c.  Hartm.   FL   Scand.  ed.  5,  minime  eonveiiiL 

(3)  arvensis  i  (m.  piopr.  atque:)  H.  U.  (Smithius 
addidit:^:  Jtircina. 

AiitecedeiUi  quidem  affixa  plagnla;  nibil 
auteni  babet  cum  illa  commnne.  Est  enini 

ob  caulem  i^amosque  undique  villosos,  iner- 
mes,  foliola  inagna  ovato-oblonga,  pilosa,  flores 
geminos  totumque  babitum  optima  O.  hircina 
Aucf.  recent. 

(4)  repens  (m.  propr.  aeque  ac:)  A.  110  c.  (quod 

citatum,  quo  referat,  nescio;  '  Smithius  post 
nomen  addidit:)  ?  atque:)  non  O.  repens  An- 
Cjlica,  forte  species  nova, 

A  descriptione  in  Syst.  Veg.  baud  quidem 

differt,  nec  quoad  babitum  sjieciniini  O.  re- 
pjentis  Auct.  parvo  valde  dissin)ilis  est,  sed 
ta  men  toliolis  minimis  obovatis  vel  rotun- 

datis,  apice  retusis  omnino  diversa  atque  ex- 
terna est  forn)a,  qna:%  ubiler  verisimilc  in- 

'  specla,  ob  babitum  hiic  rejecta  est.  ^ 

905.  Lathyrus.  i 

(4)  latifolius  18  (m.  projir.). 

Cum  descriptione  L.  latifolii        in  Fl.  Suec, 
quam  in  Spec.  Pl.  bene  convenit,  sed,  quumi 
locus  desit  atque  numerus  adscriplus  ad  Sp. [ 

Pl.   ed.   1   taiitum  deleget,  lujc  specinien  po-i 
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tiiis  externum,  qnam  Siiecicum  liabeiidum 
est.  Idein  eliani  e  speciebus,  apucl  aucLores 

recenliores  receplis,  potissiriium  ad  L.  latifo- 
lium  Europas  ineridionalis  pertinet,  qualern 
hunc  apud  Kocliium  iuvenimiis.  Differens 

eiiiiii  caljce,  cnjus  den  tes  duo  superiores  ce- 
teris  multo  latiores  et  breviores  sunl,  a  L. 

silvestri,  folia  habet  unijuga,  folicjla  ovali-lan- 
ceolala,  brevia  (vix  triujicialia),  stipulas  la- 
lissiaias,  caulem  peliolosque  late  alatos.  Se- 
mina  nulla  adsunt;  cetera  aut^m,  nec  minus 

babitus,  speciminibus  meis  ex  Europa  meri- 
dion.  simillima  sunt. 

(5)  latifolius  (m.  propr.  factum  emendatum  pro 
bis  manu,  ut  videtur,  aliena  primum  scri- 
ptis:)  an  varietas  Lathyri  latifolii?  Siv.  [ol.  o  vata 
nec  lanceolata. 

Priori  de  cetero  si  millim  ura  specimen,  fo- 
liola  autem  eliam  breviora,  ovalia  snnt;  quare 
ejusdem  speciei  certo  habenduni  est. 

(6)  heteroplnjllus  49  (m.  propr.). 

Quod  ad  denles  calycinos  attinet,  prioribus 

similis,  foliis  autem  et  stipulis  multo  angu- 
sLioribus,  bis  caule  vix  latioribus,  diversa  vi- 

detur forma.  Insuper  boc  loco  semina  adsunt 
matura,  quae  dimidia  bilum  cingit,  ita  ut 

praesens  specimen  non  possit  non  ad  L.  sil- 
vestrem  re  l  er  r  i. 

926.  AsTUAGALUS. 

(7)  uralensis  27  (m.  propr.  aeque  ac  signum:)  -G 
(quod,  ni  Fällor,  indi  ca  t,  specimen  esse  sibi- 
ricum;  idem  enim  signum  plerasque  in  ber- 
bario  plantas  sequitur^  quibus  locus  aliquis 
sibiricus   inscriptusj   in  pagina  altera,  manu 
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quoque  Linnaei  additum  est:)  Astragalus  caule 

nudo,  fl.  purpureis. 
Gum  descr.  in  Sp.  Pl.  ed.  2  conveiiit,  at- 

que  teste  Smithio  iii  Engl.  Bot.  ii.  466,  ve- 
rus  videlur  esse  A.  uralensis,  cum  speciniini- 

bus  euiopaeis  Oxijtr.  Halleri,  quod  ad  chara- 
cteres  attinet  magis  essentiales,  congruens, 

qiiamvis  forma  si  t  maxime  luxurians,  omni 
ex  parte  major  et  robustior. 

(8)  uralensis  J.E.S.  (manu  Sraitbii;  m.  Linnaei 

signum  modo:)  g  (quod  alium  locum,  nescio 
tamen  quem,  verisimile  significat). 

Antecedenti  de  cetero  si  millima  eademque 

videtur  forma,  sed  spica  densior,  foliola  mi- 
nora  magisque  glabra. 

(9)  uralensis  (m.  propr.  eeque  ac  prope  unum 
specimen:)  Gouan  (et  prope  alterum:)  Hope. 

Nomina  duo  adscripta  Botanicoruni,  qui 

specimina  miserunt,  boec  esse  europaea  testan- 
tur,  alterum  etiam  scoticum,  id  quod  dicta 
Smitbii  in  Engl.  B.  I.  c.  affirmant.  Ambo 

vero  minus,  quam  figura  plantas  scoticas  in 
E.  B.,  cum  scandinavica  planta  congruunt, 

quae  Oxytr.  campestris  var.  sordida  Auct.  Suec; 
quamobrem,  quum  legumina  examinare  baud 
licuerit,  decidere  baud  audeo,  utrum  ad  Oxytr. 

Halleii,  an  ad  camp.  sordidam  pevlinesml,  qnarn 

ad  formam  utramque  figura  1.  c.  ab  aliis  au- 
ctoribus  aliter  citata  est. 

930.  Trifolium. 

(1)  officinale  4  (m.  propr.,  atque:)  (forte  variet. 
significans). 

Cum  Trif.  (i]7.)  officinali  /3  Sp.  Pl.  omnino 
convenit,  nec  minus  optima  est  Melilotus  alba 
Auct.  recent. 
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(12)  agrarium  36  (m.  propr.  pro  noniine  pri- 
muin  scripto,  deincle  deleto:)  lupuUnum  (atque 

prope  specimeii:)  Suec.  (Sm.  addidit:)  in  An- 
glia  non  invenitur. 

Omni  ex  parte  est  T.  agrarium,  quale  hoc 

omnes  xluctores  Scaiid.  recent.  habent.  Spe- 
cimeii eliam,  ut  locus  indicat  supra  citatus, 

est  suecicum. 

(13)  agrarium  FL  Ang,  —  procumbens  L.  [nvdnu 
Smithii;  Linnaeiis  ipse  hoc  loco  nihil  adscri- 
psit,  nisi:)  L.  572  (quod,  quas  spectet,  nescio). 

Gharacteribus  omnibus  et  toto  habitu  est  T, 

procumbentis  L.  et  Auct.  Scand.  recent,  forma 
erecla. 

(14)  (Sine  nomine;  sed  in  plagula  priori  affixa). 
Omnino  est  T.  procumb.  Auct.  Scand.  forma 

caule  procumbente,  apud  nos  vidga  tior. 

(16)  procumbens  38  (m.  propr.;  Sm.  dein  obser- 
vavit:)  conf.  agrarium  J.E.S.  —  est  agrarium 
FL  AngL 

Permagnum  est  specimen  ejusdem  speciei 
(sensu  Recent.)  ac  num.  (13)  et  (14). 

(17)  procuräbens  (manu  Smithii;  m.  Linnaei  tan- 
tum  numerus:)  38  (et  locus:)  GotL 

Omnino  eadem  species  est  ac  antecedens. 

(18)  (Sine  nomine;  sed  duobus  proxime  priori- 
bus  affixa  est  plagula;  manu  Linnaei  modo 

numerus:)  39  (et  locus:)  GotL 

Etiamsi  numerus  T.  filiforme  Sp.  PL  spe- 
ctat,  et  specimen  valde  incompletum  est,  non 

potest  non,  ob  capitula  densa  multiflora,  ve- 
xillum  sulcatum  ceterasque  notas  ad  T.  pro- 

cumbens Auct,  Scand.  pertinere. 

(19)  fiUforme  39  (m.  propr.). 
Est  forma  gracillima,  pauciflora  Trifolii  fili- 

formis  Auct.  recent. 
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POLYADELPHIA. 

943.  HYPERicurvT. 

(1)  (Siiie  noinine  autographo;  inaiin  Linnaei  nu- 
mer us  tanlutii:)  ̂ 3  (qui  quadrangulum  Sp.  Pl. 

ed.  4  spectat;  atque  prope  specimen  littera:)  n 
(Smilhius  addidit:)  quadrangulum.  original  sp:n. 

Hoc  caule  quadrangulo-alato,  foliis  ovali- 
bns,  sepalis  lanceolaLis  acaaiinatis  totoque 
liabitu  est  H.  tetrapterum  Fr.  et  Auct.  Scand. 

recent.  Qaare,  ut  ait  Smithius,  hoc  praecipue 
specimen  esset  originale,  nou  video;  quod  hoc 
loco  asservetur,  indicare  id  tan  tum  videtur, 

hane  quoque  formam  fuisse  a  Linnaeo  visarn 
atque,  differentia  inter  anibo  vix  ulla  ab  eo 
observata,  cum  quadrangulo  proprie  dicto  in 
nomine  quadranguli  iiiclusam. 

(2)  quadrangulum  15  (m.  propr.,  atque  plagula 
priori  affixa;  Sm.  adscripsit:)  duhium? 

Omnino  est  forma  simpiex  pauciflora  H. 

quadranguli  Åuct.  Scand.;  quce  apud  nos  vul- 
gatissima  est  hujus  Generis  species,  et  procul 
dubio  a  Linnaeo  pras  ceteris  in  mente  habita, 

quum  primo  suum  quadrangulum  describeret. 

SYNGENESIA. 

949.  SoNCHus. 

(1)  maritimus  (m.  propr.  atque  prope  specimen 
ut  videtur:)  K:h. 

Caule  simphci,  monoce[)halo,  invoUicru  pe- 
dunculoque  glaberrimo,  foUis  ianceolatis  inte- 

gris, 
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gris,  »amplexieaulibus,  retrorsum  argale  den- 
latis»  (qualia  iii  Spec.  Pl.  descripta),  hic  ornni- 
no  est  verus  S.  maritimus  Europag  austialis 
Lin.  et  Auct.  recent.;  a  forma  Sonchi  arvensis 

lilorali,  apud  nos  obvia,  omniiio  diversus. 

(2)  (Sine  nomine;  sed  plagula  est^priori  affixa). 
Eadeiii  est  planta  ac  anlecedens. 

(7)  aipinus  6  (ma nu  propr.). 
Ut  jani  antiquitus  ex  opei  e  i  Ho  Smithiano, 

quoJ  Plan  tar.  Icones  hact.  ineditar.  in- 
scribitur,  et  quod  deinde  in  tibro  periodico, 
quern  dicunt,  Roemeri  et  Uslerii  Bota  nisch. 
Magaz.  IX  St  ii  c  k  cum  figura  Smithiana 
1.  c.  Sonchi  alpini  herb.  Linn.  recusuni  est, 

omnes  Botanici  cognitum  habent,  hoc  loco  in 

herb.  Linnaeano  non  verus  asservatur  S.  aipi- 
nus, qualem  in  mente  Linnneuni  semper,  quum 

hoc  uteretur  nomine,  habuisse,  opera  ipsius 

ea,  quae  hac  in  re  maximi  habenda  sunt  rao- 
menti,  c.  v.  Fl.  Lapp.  ed.  1  n.  290,  Laches» 

Lapp.  p.  77 — 79  et  locus  habilationis  in  FL 
Suec,  cerLissime  indicant,  atque  Äuctores 
omnes  scandinavici  semper  persuasi  fuerunt; 

sed  forma  est  i  sta,  opere  citato  Smithiano  ce- 
lebrala,  numquam  inträ  limites  Scandinaviae, 

nec  etiam  Europce,  crescens,  atque,  teste  Smi- 
thio,  ejus  tempore  tantuni  in  herb.  Linnaeano 
et  Lecheano  asservata,  quae  manifesto  fere 
sola  illum,  herbario  nimium,  dictis  autem 

Linnaei  in  scriptis  citatis  parum  nisum,  in 

opinionen!  illam  falsam  adduxit,  qua~  hane 
(praesentem  formara)  pro  vero  habuit  S.  alpino, 
et  nomen  novum  ccerulei  formae  europeae,  in 

alpibus  scandinavicis  vulgatissimae,  imposuit; 
E.  V.  Akad.  Handl  1851  1^ 
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dum,  vestigia  ejus  maxima  ex  parte  premens, 
Froelichius  (i  ii  Ust.  Annal.  der  B  o  t  an) 
eiiJem  iovmve  exolicge  iiomen  aduibuit  illud 

maxime  improprium  lapponici. 

E  scriplis  tamen  qnoqne  Liniiaei  nonnnllis, 
v.  c.  Spec.  Pl.  et  (iefiiiiliniie  in  Fl.  Suec, 

opinio  Smithiana  eo  viJetur  nonnihil  confir- 
mari,  quod,  quum  celerae  noloe  plurimae  lam 
vagce  sin  t,  ut  eodem  fere  ju  re  et  in  alpinum 
verum  et  in  furmain  prcesenlem  qnadient, 
character  ille  »ped  u  nculo  ru  m»  in  S.  alpino 

))S(j  u  a  m  oso  r  u  m»  revera  praesenli  sit  pro- 
prius,  differenliam  prcebens  optimam  a  vero 
S.  alpino  Auct.,  cujus,  ut  couslat,  pedunculi 

sunt  hispidi,  nec  squamosi.  Specinien  pice- 
sens,  quod  apud  Sniitiiium  tanta  aucloiiiale 

valuit,  ad  speciem  perlinet  mild  [)rius  ii^no- 
tam,  quam  tamen,  quum  ob  cliaracleres,  tum 
auctorilale  Sleudelii  tlucUis,  \  ix  dubito  S. 

(^Mulged.)  floridamnn  putiiie,  Ameiicée  seplen- 
trionalis  incolam.  Ideiu  esse  casu  aliquo,  quum 
in  herb.  ambo  insererenlur,  cum  seqnenle 

speciudne  peimulalum,  persuasi^^simuu)  mild 
habeo;  ounda  enim,  qnae  in  sequenle  sunt  a 

Limiaeo  adscripla,  oplime  in  prcesens  qua- 
drant,  et  contra,  qu?e  in  prae';enle  specim. 
sunt  adscripta,  in  sequens  quadrant.  Qiiae  in 

Spec.  Pl.  in  bis  describendis  pianlis  sunt  er- 
rala,  nempe  S.  alpino  peduiiculos  sqnamosos, 
canadensi  autem  liispidos  adtribui,  ex  bis  ipsis 

speciminibus  in  beibario  permuUilis  verisi- 
mile  pendent,  quce  jam  anle  librum  illum 
editum  in  lierbario  adluisse  videnlur. 

(8)  canadensis  i  (manu  propr.,  alque  prope  spe- 
ciinen:)  K  (K  alm.,  cujus  plaulae  leie  ouiues, 
ill  herb.  asservatae,  in  Canada  sunt  collectae; 
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Smithius  etinm  adscripsit :)  non  Grononii,  Est 

S.  olpinus  HB  (Heib.  Bank^^ii)  et  omnium  au- 
ctorum  j)r(jeter  Lin.  et  Leche  H  (lleib.).  JES. 

H<(C  specimen,  ut  jairi  siipra  indicavi,  cle- 
scriplioni  iii  Spec.  PJ.  et  Fl.  Suec.  quideiii 

iioii  repugnat,  sed  tameii  omiiino  est  S.  alpi- 
nus  verus  L.  Fl.  Lapp.  et  Laches.  Lapp.,  qui 

Mulged.  alp.  omn.  Auct.  recent.,  Alpes  scandi- 
naviae  celeraeqiie  Eiiro[)ae  frequeiiter  inhabi- 
taiis,  ctii  Smillnus,  ob  haiic  if)sani  caussam 
nomeii  canadens.  (ex  permnlalione  buic  datum) 

iiupropriuin  pulans,  novum  illud  nomeii  cce- 
rulei  postea  dedit,  cujusque  specimiiia  sub 

eo  ieni  iiorniiie  (ca^.rul.)  iii  beib.  ij)sius  quo- 
que  asseivaiilur.  Cuui  prreseiite  de  cetero 
oiniiia  coafer,  qu£e  de  priore  dixi. 

950.  Lactuca. 

(1)  quercifolia  4  (in  propr.;  Smithius  hoec  ad- 
didit:)  S^/n.  Raji  dubium.  Hillii  icon  falsa  — 
planta  rarissima  cujus  vix  aliud  exstat  exemplar 
in  Lierhariis.  D.  Afzelius. 

Etsi  nomen  heic  alio  niodo  ac  sol  i  to  sit 

scriptum,  iiuiluni  esl  dnbiuin,  quiu  hac  planta 
Linnasus  quercinam  FL  Suec.  iii leilexerit,  cum 

qua  optiuie  convenit.  Eadeiu  etiarn,  id  quod 
jaindiu  Cel.  Willdeiiowlus  et  Kociiius  moiuie- 
ruiit,  in  L.  strictam  Kit.  ornnino  quadrat.  Nullo 
auteui  loco  nalali  adscriplo,  non  iicet  videri, 
ulrum  hoc  specimen  in  insula  maris  Baltici, 

a  Linnaso  indicata,  ubi  deinde  frustra  senipei' 
qnoesita   est  plan! a,  natum,  an  externuin  sit. 

953.  Leontodon. 

(3)  hastile  (ra.  propr.  pro  nomine  primuni  scri- 

pto,  poslque  delelo:)  tuherosum  (aeque  ac  lo- 
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cus:)  H.  U.  (Smilluus  ?{dd\dil:)  specimina  Jacq. 

fguram  ejus  non  referunt.  —  hastile  Hcrh.  Jacq. 
JES, 

Omnino  est  Leont.  hast,  var.  glahrat.  Auct. 

recent.,  id  quod  cum  opiiiione  Botanicorum 

fere  omninin  congruit,  qui  jam  e  scriplis  Lin- 
iiEei  solis  dudiim  perspexerunt,  L.  hastile  Sp. 
Pl.  etc.  esse  fornia  ra  glabratain,  L.  hispidum 
1.  c.  autern  foimam  hirtara  unias  speciei,  cui 
Recentiores  quoque  noQien  hast.  letinuerunt. 

(5)  hispidum  6  (m.  propr.  pro  primo  nomine,  ab 
ipso  deieto:)  hirtum;  (atque,  ut  videtur,  a 
SiuiLhio:)  hirtum  D.  Afz. 

Pilis  foliurum  »furcatis»  ceterisque  notis  in 

L.  hispidum  Sp.  PL  melius,  quam  in  L.  hirtum 
1.  c.  quadrat  speciraen,  quod  idem  eliam 
oninino  est  L.  hastile  cl  vulg,  Koch.  et  Auct. 
recent. 

954.  HiERACIUM. 

(1)  alpinum  5  (m.  propr.). 
Oninino  est  E.  alpin.  Auct.  scand.,  forma 

puniila,  simplex,  monucephala,  eaule  subnudo, 

hirsuto  et  stellato-piloso,  involucro  villoso, 
nigro. 

(2)  Taraxaci  (m.  propr.  ceque  a  c  in  pagina  al- 
tera:) alp.  Pit.  (atque  hoc  ex  litteris  forte 

Solandri  cilatum:)  Planta  hybrida  ex  Leonto- 
donte  Taraxaci  et  Hieracio  alpino,  quam  legi  in 

alpibus  Lapponia^  Pitoensibus  1155,  unico  tan- 
tum  in  loco,  et  unico  hoc  specimine.  D.  C.  So- 
lander. 

Forma  foliorum,  pedunculo  unico  incras- 
sato,  squaraoso  cum  involucro  fusco-piloso  ce- 

terisque notis  oninibus  est  Leontod  autumn.  ^ 
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Taraxaci  Hartm.  Fl.  Scand.,  seu  Oporina  "pra- 
tensis  Less. 

(4)  dubium?  6  (m.  propr.j  post  quod  Smithius 
addiclit:)  may  be  right. 

'  Quod  verum  fuerit  Linnsei  H.  dubium  ex 
hoc  specimine  eo  minus  concludi  licet,  quod 
ipsi  incertum  fuisse  videatur,  atque  etiam 
hoec  species  in  exempl.  Linnasi  lilDri  Spec. 
Pl.  ed.  1  nota  careat  solita,  qua,  ut  plantas 

in  herb.  asservatas  designaret,  usus  est.  Ne- 
que  hoc  est  H.  dubium  Lin.,  quod  optimis 
ductus  rationibus  cel.  Friesius  esse  H.  sue- 

cicum  jam  edocuit,  sed  forma  est  vulgata  H, 
AuriculcB  L.  et  Auct.  recent.,  c.  v.  Fr.  Symb.  ad 

Hist.  Hierac,  cujus  unum  tantum  specimen 
aliud  (v.  num.  6)  in  herb^rio  ad  est. 

(5)  Auricula  7  (ra.  propr.  j  numerus  vero  deinde 
deletus  hoc  quoque  specimen  reddit  incertum.) 

Per  errorem  aliquem  specimen  hoc  loco 
adest,  quod  minime  ad  H.  Auriculam,  ncc 

quidem  ad  Stirpem  H,  Auriculw^  sed  mani- 
festo  ad  Stirp.  H.  prcBalti  pertinet,  qualem  in 

Symb.  ad  Hist.  Hier.  Cel.  Friesius  distribu- 
tionem  hujus  Generis  specierum  in  greges 

comparavit.  Difficillimum  autem,  mihi  qui- 
dem, est,  ex  specimine  hocce  sicco  pro  certo 

discernere,  ad  quam  hujus  Stirpis  speciem 

pertineatj  quantum  tamen  videre  licuit,  po- 
tissimum  est  H    fallax  seu  collinum  Fr.  1.  c. 

(6)  cijmosum  JE.S.  (manu  Smithii;  m.  Linnaei 

numerus:)  7  (atque  in  pagina  postica:)  Pilo- 
sella  minor,  folio  angustiore  minus  piloso  repens. 

J.  B.  2  p.  ̂OåO,  Ginelin  —  Habitat  in  Rossla 
et  Suecia.    (Plagula  est  priori  afiixa). 
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Numerus  igitur  citatus,  qiii  H.  Auric.  Sp, 
Pl.  ed.  1  spectat,  atque  sviionymoii  Bauliini, 
ambo  a  Liiuiaeo  adscripta,  indicaiit,  eum 

ipsum  hoc  loco  H.  Auriculam  asservari  pu- 
tasse,  atque  meiito  etiam  de  al  te  ro  specinii- 
iiuiii  vaieiit,  quod  rliizoniale  stolonifero,  fo- 
liis  lingulatis,  obtusis,  glaucis,  de  cetero  gla- 
benimis,  sed  ciliatis,  scapo  sobnudo  capilu- 

lis  paucis  (6),  totaque  facie,  clare  est  B.  Au- 
ricula  L.  et  Auct.  scand,  omn.  —  Specinieii 
autem  allerum,  quod  proctd  dubio  Smithius 

iioinine  a  se  adscripto  inlellexit,  omniiio  di- 

versum  est  atque,  quod  ad  faeieni  ceite  at- 
tiiiet  (notas  eiiim  involuci  i  baud  beiie  ob- 
servare  licuit),  ad  Stirpem  H.  prcenlti  perti- 
nere  videtur,  speeimiui  plagulas  piioris,  num. 
(5),  de  cetero  simillimuin,  sed  foliis  differens 

latioribus  infimaque  caulis  parte  densius  pi- 
losa.  Utruni  vero  eadeni,  an  alia  sit  species, 

equidem,  cbaracteribus  rnultis  essentialibus  in 
specinnne  exsiccato  ita  obiitteratis,  ut  ocuio 
magis  in  boc  Genere  exercitato  vix  perspieui 
forsan  essen  t,  baud  audeo  dijudicare. 

(7)  (Sine  noniine  nianu  Linnaei  adscripto;  manu 

autem  inventoris,  quisquis  fuit,  bcec  in  veni- 

mus:) N:o  40.  Hieraciuni  angnst]j'olium  glabrum 
seu  Pilosella  major  glabva.    Mor.  ti.  R.  Blcs. 

Ad  Stirpem  H.  prcealti  pertinere  videtur, 

atque,  caule  ghibralo  insigne,  (brte  H.  prce- 
altum  est,  quale  apud  Cel.  Friesium  1.  s.  c. 

proponitur.  Tam  s\  nonymon  citatum  Moi  i- 
sonii,  quam  phuitam  ipsam  prcCsentem  me 
baud  bene  nosse  aperte  contiteor. 

(8)  prcumorsum  8  (m.  propr.). 

Omnino  est  Intybus  prwmorsus  Fr.,  s.  Cre- 

pts  prcpmorsa  Auct. 
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(10)  murorum  15  (m.  propr.j  post  quod  Smi» 
thius  addidit:)  ̂   Fl.  Suec.  ed.  ̂   (quod  hoc 

loco  summo  jare  appositiim  videtur,  speci- 
mine  cum  mur.  /3  /.  c.  et  Sp.  PL  2  optiine 
con  veniente). 

Omiiibus  ex  partibus  totaque  facie  est  Ii, 
murorum  var.  sylvaticum  Auct.  scand.  recent., 
c.  v.  Fr.  Nov.  ed.  2-  p.  257  et  Symb.  ad  Hist. 

Hier.  p.  409,  atque  Hartm.  Fl.  Scand.  ed.  5. 

(11)  Hieracium  muror.  folio  pilosissimo.  CB.  Gme- 
lin.  (mauu  Liiinasi,  sed  iii  pagina  plagulse 

postica;  quamobrem,  iiomiiie  nullo  infVa  spe- 
cimeii  adsciipto,  adiiiodum  incertum  est,  au 

hoc  specimeu  pro  Hieracii  muror.  forma  Lin- 
neeus  habuerit;  plagula  est,  forte  comparandi 
tantum  gratia,  priori  afHxa). 

Par  vi,  quuin  specimeu  incertum  sit,  mo- 
meiui  est  afFerre,  ad  quam  specierum  perti- 
neat  receiitiorum  ;  suOiciat  itaqiie  dicere,  idem 
mini  me  cum  forma  H.  muror.,  quas  H.  mur. 
ilosissimum,  coiivenire,  ad  quam  Cel.  Fr.  iii 
ymboiis  sj  iion jmoii  Bauhiui,  snpra  ciUitum, 

retulit;  sed  evi(Jenler  esse  cum  formis  H. 

vulgati  Fr.  1.  c.  latifoliis  comparaiidum,  et 
quidem  maxi  me  ad  varietatem  nemorosum 
accedere. 

(13)  paludosum  (m.  propr.;  Sm.  adscripsit:)  lam- 
psanoides  Gouan.  Illust. 

Tam  caule  foliisque  pub~escenti-villosis, 
quam  ceteris  notis  a  //.  paludoso  Sp.  Pl.  et 
Auct.  recent.  difFert,  cujus  in  plagula  proxime 

priore  (num.  12^  v.  huj.  Enum.  part.  II) 

specin)en  asservatur  verum  et  optimum.  Prae- 
sens  autem,  quantum  equidem  video,  potis- 
simum  est  species,  supra  citata,  ad  quam  re- 
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latum  jam  Smithins  voluit,  cujusque  habet 

notas  essentiales.  Ob  formara  foliorum.  pri- 
roo  obtiitu  H.  paludosi  baud  dissimilem.  boc 
loco  insertum  videtur. 

(14)  sahaudum  (m.  propr. :  post  quod  Sm. 

addidit:)  p)'enanfhoidi  aff.ne. 
Locus  omnis  deest,  itaque  nulla  caussa  est, 

cur  boc  specimeii  pro  planta  Lecbeana  ba- 
beremus.  cajus  in  FL  Suec.  mentio  facta  est. 

et  qux.  loco  ibi  memorato  nunc  etiam  tem- 
poris cresceus.  merito  ad  horeale  Fr.  re]ata 

estj  sed  pro  planta,  a  tenipore  usque  Lin- 
nEei  in  H.  Bot.  Lps.  culta  et  in  regione  vi- 
cina  bodie  efierata.  quam  duce  111.  Friesio 

jam  plerique  Botanici  verum  agnoverunt  esse 

H.  sahaudum  L,  Sp.  PL,  eo  meliore  jure  ba- 
beo,  quod  cum  descriptione  tam  Limiceana, 
quam  Friesiana  in  Symb.  Hierac..  optime 
conveniat.  atque  specimini  Lpsaliensi,  nunc 
temporis  lecto  et  comparandi  caussa  allato, 

^  simillimum  sit.  A.  horeali  Fr.  et  sec^  eum  Auct. 

scand.  recent.,  cum  quo  a  Smitbio  aliisque 
Botanicis  externis  compluribus  confusum  fuit. 
iisdem  fere  omnibus  difiert  notis,  quas  in 

Symbol  is  dedit  Cel.  Friesius,  c.  v.  foliis  cau- 
linis  omnibus  ampltxicaulibus  cordato-ovatis 
hirsutis,  pube  involucri  et  pedunculorum 
glandnlosa.  et  ceteris. 

Quod  ad  observationein  Smitbii  citatam 

attinet.  post  nomen  bujus  speciminis  iu  herb. 
additam,  difficile  est  dijudicatu,  an  vera  sit. 
quum  baud  bene  oonstet,  quam  speciem 
Smitbius  sub  nomine  prenanthoid.  in  mente 
habeuet. 
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(15)  umhellatum  26  (m.  propr.). 
Duo  heic  asservantiir  specimina,  quorum 

alteram  mod  o,  iioudum  florens,  H,  umhella- 
tum est;  alterum  vero  tam  incompletum  est, 

ut  vix  determinari  possit,  iiisi  quod  miiiime 

sit  umhellatum,  a  quo  squamis  iuvolucri  pi- 
losis,  omnibus  adpressis  et  foliis,  quaiitum 

ex  iis  judieari  potest,  diversum  est. 

t)e  H.  cymoso  Linna^i  herbarium  iiihil  il- 
lustrat,  ubi  ne  nomen  quidem  hocce  occurrit. 

975.  BiDENS. 

Iiiter  hujus  Generis  species  in  herbario  B. 
minima  nou  adest,  quae  in  Sp.  Pi.  ed.  2  p. 

1165,  quasi  Europae  septentrionali  indigena, 
memoratur,  nec  unquam  specimen  ejus  ullum 
in  herb.  adfuit,  testante  exemplari  quondam 

Smithii  proprio  libri  Sjst^  ̂ ^n*  ̂'^1.  14,  ubi 
Sm.  species  om  nes  in  herb.  Linn.  asser  vätas 
nota  certa  designare  solebat,  qua  vero  haec 

species  caret. 

989.  Gnaphalium. 

(10)  procumhens  (m.  propr.,  a^que  ac  haec:)  va- 
rietas  an  proecedentis  (post  quod  Smithius:) 
I.  e.  sylvatici  (atque  alio  loco:)  supinum  JES. 

Exacte  est  Gn.  supinum  tam  Lin.  Syst.  Nat. 

Ill,  p.  234,  quam  Auct.  recent.;  nomine  pro- 
cumhentis,  priusquam  planta  describebatur, 
quasi  temporaJi  adhibito. 

(11)  Gnaph.  procumhens  (m.  propr.,  atque  prope 
specim. :)  Scop. 

Eadem  species  est  ac  antecedens. 

996.  Senecio. 

(3)  erucifolius  45  (m.  propr.  seque  ac  locus:)  Sca- 
nia.   (Smithius  adscripsit:)  lividus? 
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Nomen   et   locus  indicare    videntur,  hoc 

ipsiim    specinien  in  Ler  ea  fiiisse,  qnae  in  It. 
Scaii.  Liniiseus  meniorat  prope  Scanorani  le- 
cta,  et  ad  qiiae  verisimlle  detiiiitionem  in  Fl. 

Suec.  et  Spec.  Plant,  deinde  confecit.  Quara- 
vis  autem   post  id  tempns  species  illa  Lin- 
n^ana    ita    emendata  et   Hxa    est,   ut  hodie 

ajnid    om  nes    fere   Auclores   nomen  ejns  de 
planta  eadem  adhibeatnr,  qnge  S.  tenuifol.  Jacq, 

Åustr.  218,  cujusque  nientioneni  revera  pri- 
ma m,  quasi  in  Scania  reperlae,  feeit  Rosenius 

in  Obs.  Bot.  Scan.  p.  46,  species  Liiinsei  ori- 

ginal is,  cnjus  hoc  est  specimen,  non  fnit  ve- 
rus  S.  erucifolius  sensu  R^cent.    Specimen  enim 

praesens,    ut   jam    Smitliins  et  obser\ iitione, 
supra  citatJ),  in  herb.  adscripta.  et  in  Kngl. 

Bot.  sub  574  et  '25  i  5  monnit,  potiiis  est  S. 
sylvatlci  forma,  et  illa  quidem,  qu^e  Sen.  livi- 
dus  Nolt.  et  Sm.  [nec  Linn.).     Ditfert  enim  a 

vero  erucifolio  ligulis  niinimis  re\obalis  nul- 
lisve.^  foliis  pinnatifuiis   nec  partitis.  jjiiinis 

inaequaliter  denlatis,  vei"sus  apicem  folii  ma- 

joribus,  aliisque  notis:  qiiamoi:)i'em  hand  du- 
bito  in  boc  speciniine  determinando  senlcn- 
tiam    Smilbii  sequi,  quam  experientia  quo- 
que  recentior  de  locis  S.  emcifolii  et  sijlva- 
tici  in  Sc<nua  corroborat.    In  aggei  ibus  eium 

Scanoree,  ubi  Linna^Mis  (1.  supra  c)  sua  legit 

specimina,    post    id    tenq)us  frustia  seniper 

qna\-situs    est   S.  erucifolius  Auct   receul.,  dnin 

contra  Inc  ipse  locus  specialis  intei'  ea  enu- 
mrratur  (v.  Lilja   Fl.  Scan.  p.  375),  cpiibus 
hodie  copiosius  nascitur  S.  sylvalicus! 

Descriptionem  autem  planlae  Rosenii  1.  c, 
per  se  Linuccana  cla riorem  et  hand  did)iam, 

optime  confirmat  locus  specialis,  ab  eo  re- 
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iatus,  ubi  iiuiic  etiam  temporis  viget  verus 
S.  erucifolius  Auct. 

Liniiaeum  tamen  posterius  verum  etiain 
erucifolium  viclisse  atque  iiomiiii  et  deriiiitioiii 

vagae  primariae  subjunxisse,  ex  specimiiiibiis, 

OQJiiibus  sibiricis  vel  rossicis,  quae  in  pla- 

giilis  ciuabus  post  praeseiitem  proxiiue  sequeii- 
tibus  asservaiitnr,  posteriora  testaiilur,  quae 

om  11  i  11  o  ad  erucifol  Auct.  pertiiient,  quibus- 
que  LimicEus  noii  id  quidem  iiomeii,  sed 

sj^nonjmon  bocce  et  locum  adscripsit:  Jaco- 
bcea  major  foliis  viridibus  major ibus  rigiclis  la- 
ciniatis  Gerb.  tanaens.  485.  —  Habitat  in  de- 

sertis  Taiorow,  Belagrod  Ukranim. 

999.  Inula. 

(3)  britannica  4  (m.  propr.  fieque  ac  locus :)  Scöfriia. 
Vi  K  dubiuiii,  qiium  lociis  siiecic^us,  id  quod 

in  berb.  rarius  tit,  beic  adsit,  quin  specimen 

bocce  sit  loco  ipso  (Gunnarstorp)  Scaniae  le- 
ctum,  quo  solo  Linnaeus  in  FL  Suec.  ed.  2 
se  ipsum  /n.  6nYann?cam  v idisse  in(Jicat.  Idem 

vero  omui  ex  parte  manifesto  est  In.  britan- 
nica Åuct.  recent.,  cujus  in  specimen,  piope 

Nosaby,  Scaniae  quoque,  lectum  et  compa- 
randi    caussa    aUatum,   ad   unguem  quadrat. 

Qua  le  igitur  dubia  liac  de  pLnnta,  quornm 

fons  luit  FL  Suec,  ex  parte  tolbnitur;  pri- 
mum  nempe  illorum,  qui,  bac  specie  ibi 
postea  non  reperta,  locuin  et  indicium  fere 
ipsum  Linnaeanum  suspicati  sunt,  tum  etiam 

eorum,  qui  speciem  Inulce  ex  loco  in  Fl. 
Suec.  memorato  fuisse  dysentericam  putarunt, 

quae  antiquitus  in  parte  Scaniae  occidentali 
,  lecta  traditur. 



Specimiiia  duo  seqaentia,  non  nomiiiala, 
sed  ill  plagulis  huic  affixis  asservata,  omiiino 

ejusdem  sunt  speciei  ac  pra^seas. 

(4)  hritanmca  (m.  propr.  aeque  ac,  iii  pagina  al- 
tera, hsec:)  Inula  hritannica  foliis  lanceolatis  sub- 

hirsutis  subintegerrimis,  inferioribus  in  petiolum 

longe  decurrentibus,  petiolo  item  basi  dilatato 

caulemque  amplexicauli,  superioribus  vero  am- 
plexicaulibus ,  Calycibus  foliolis  setaceis,  semi- 
flosculis  3-dentatis.  —  Mygind.  4.  —  Ab  Inula 
Oculo  Christi  calycis  structura  prcecipue  diffevt. 

Tabern.  hist.  2,  p.  5i.    'Aster  flore  luteo? 
Hoc  specimeu  forte  noii  suecicunij  sed 

omniiio  eadem  est  planta  ac  praecedentia. 

(5)  dysenterica  5  (m.  propr.). 

Pappo  duplici,  exteriore  setuloso-lacinulato, 
foliis  la  tis,  ohlongis  basi  sagittato-cordata, 
amplexicaulibus,  radio  elongato,  ceterisque 

notis  omnibus  optima  est  Pulicaria  dysenteri- 
ca Auct.  Dubiuni  tamen,  loco  iiullo  adscri- 

pto,  restat,  an  unquam  apud  nos  in  ven  ta  sit. 

1000.  CiNERÄRIA. 

(1)  Cineraria  alpina  (m.  propr.,  atque  pro  po 
specimen  nonien  inventoris:)  Osbeck. 

Cuni  forma  primaria  C.  alpina'  Sp.  Pl.ed.  2. 
omnino  convenit,  nec  a  forma  solita  scanica 

C.  campestris  Retz.^  nisi  j)ctiolo  foliorum  ra- 
dicalium  angnstiore,  caulinis  oblongis  latio- 
ribus,  infimo  in  petiolum  contracto  differt, 

quas  tamen  in  specie  hac  polymorplia  lam 

parvi  habeo  momenti,  ut  hoc  etiam  speci- 
men in  Scania  lectum  esse  facile  putem^  id 

quod  cum  nomine  apposito  inventoris  benc 
congruit,  qui,  quantum  equidem  scio.,  hane 
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plantam  nullibi,  nisi  loco  Scaniae  unico  col- 
legit  et  memoriae  tradidit.  Quam  formas  huc 
pertinentes,  alia  in  aliam,  transeant,  exemplo 
est  hoc  specimen,  quod,  infimo  taiitum  illo 

folio  cauJiiio  petiolato  excepto,  proisus  ni- 
hilo  a  specimine,  cum  illo  comparato,  ros- 
sico  C.  aurantiacce  Hoppe  diiTert. 

(2)  C.  alpina  y  J.E.S.  (maim  Smithii^  m.  Liii- 
naei  hoc  loco  iiomen  modo  inventoris:)  Jacquin, 

Haec,  quse  judice  Smithio  var.  Y  C.  alpince 
habenda  est,  a  priore  differt  foliis  caulinis 
miiioribus,  infimo  subovato  subsessili,  ideo- 

que  cum  forma  nostra  vulgata  C.  campest7'is 
Retz.  omnino  con venit,  nec  non  cum  figura 
in  Engl.  Bot.  n.  152.  C.  integrifolice  Sm.  FL 

Brit.  Verisimile,  ut  a  Jacquino  missum,  ejus 
est  integrif.  /3  pratensis. 

(3)  Cineraria  alpina  (m.  propr.  asque  ac  prope 
specim. :)  H.  U. 

Ejusdem  certo  speciei  est,  ac  priores,  sed 
folia  caulina  etiara,  ac  in  num.  (1),  majora, 

late  lanceolata,  crenulata,  infimum  spathu- 
latum,  radicalia  petiolo  latiore,  faciem  red- 
dunt  pauUo  alienam. 

(4)  alpina  (manu  Linn.  filii;  atque,  in  diversa 
chartae  parte,  manu  verisimile  Jacquini,  qui 
specimen  misisse  videtur:)  N:o  465.  Cineraria 
integrifolia  pratensis.  (Manu  Linnaei  ipsius  sub 
his  tantum  invenimus  nomen:)  Jacquin. 

Exacte  eadem  est  forma  ac  proxime  ante- 
cedens,  sed  majore  etiam  jure,  quam  num. 

(2),  pro  specimine  authentico  Jacquiniano 
habenda. 

(5)  alpina  (m.  Linn.  filii,  aeque  ac  nomen  col- 
lectoris:)  Jacquin.  (atque  liujus  denique  manu. 
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in  parte  chartae,  cum  speciraiiie  missa:)  N:o 
46 A.    Cineraria  integrifolm  alpina,  culta  in  horto. 

Specimeii  fere  bipt-dale  estj  omiii  ex  parte 
prioribus  niajiis,  sed  formam  retiiieiis  omiiino 
eaiidem  cujiisqne  paitis  singulfie,  ut  forma 
laiitiim  cultura  luxurians  habeatur. 

Duae  etiam  phigulöe  seqiieiiles  specimiiia 
contiiient,  biiic  simillima,  et  uomeii  idem, 

mauu  Liiiiiaei  filii  adscriptum. 

1012.  Chrysakthemum. 

(2)  Clirysanth,  inodorum  (m.  propr.  aeque  ac  prope 
specimeii  iteruiu:)  inodora. 

Tota  facie  atque  notis  omnibns,  qiiae  in 

specimine  exsiccato  eodemqiie  tiorifero  di- 
scerni  possunt,  c.  v.  lobis  foliorum  liliformi- 
bus  tenuibiis,  receptacido  convexo,  et  cet. 
om  ni  no  est  Matricaria  {Tripleurosp.)  inodora 
Auct.  recent. 

Varieiatis  /3  Sp.  Pl.,  quae  in  It.  vestjog. 

p.  148  descilbitur,  neqiie  nomen  neque  spe- 
cimen  in  berbario  adest. 

1013.  Matricaria. 

(2)  maritima  2  (m.  propr.  aeque  ac  prope  spe- 
cimen:)  ma  rit. 

Dehuitioni  in  Spec.  PL  qiridem  respondet, 

atque  de  cetero  figura;  quoque  apud  Rajum, 
buc  citatae,  qualis  in  It.  vestrog.  memoiatur, 

sed  ab  bac  ligulis  recedit  subtridentatis,  qui- 
bus  rursus  ceterisque  notis  omnibns  potis- 
simum  cum  Pyretliro  marit.  Sm.  Engl.  Bot, 
979  et  Babingt.  Man.  seu  Tripleurosp.  marit. 
Hartm,  FL  Scand.  ed.  5,  convenit.  A  Matric. 

maritima  Fr.  Mant.  11,  p.  4i5  et  Herh.  Norm. 
VII,  n,  I  dilfert  lobis  foiiorum  divergeuLibus 
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cJistincte  dentalis.  plerisque  trideiiLai  is,  j)r8e- 
cipue  vero  facie,  ob  herbani  pluries  huaiilio- 
reni  et  partes  onuies  firraioies  alieiia. 

(3)  Chamomilla  3  (m,  proprA 
Omiiiiio  est  forma,  apiid  nos  vulgatissima, 

y   Ch  a  m  omillce  Au  ett. 

(4;  suaveolens  ö  (iii.  propr.,  atqiie  in  pagina  pla- 
gulae  altera,  nianu,  ut  vlcletur,  aliena:)  Cha-- 
mcemelum  inodorum  annuuui. 

A  priore  atque  a  b  onnii  igitnr  37.  Chamo- 
milla nota  diiFert  sola,  qnae  in  Fl.  Snec.  alTer- 

tni',  nenipe  lignlis  deflexis,  quae  etiarc  soiito 
minores  et  rariores  sunt  Celeris  autera  onini- 

bus atque  tota  facie  prioii  siniillinia  est.  ita 
ut  summo  jure  illi  xideantur  egisse,  qui  37. 
suaveolentem  Fl.  Suec.  mini  me  specie.  vix  quasi 
varietatem,  a  37.  Chamomilla  diversam  babu- 

erint.  Formam  exacte  eandem  ipse  prope 
Gevaliam  iegi.  Dictum  Smithii  in  FL  Brit. 

p.  9l)3,  suaveolentem  a  Chamomilla  distinctam 

esse  speciem,  tali  tantum  modo  explicari  po- 
test,  ut  ille,  ratione  vix  liabita  speciminis 

vel  formas  praesentis,  in  mente  habuerit  plan- 
lam omnino  aliam,  qualis  mentionem  fecit 

Kocbius  in  Syn.  ed.  2,  p.  4 16. 

1017.  AcHILLEA. 

Sub  nomine  A.  nobilis  duo  beic  asservantur 

specimina,  ambo  vero,  ut  ex  adscriptis  pa- 
tet,  in  Horto  Ups.  culta,  quare  nibii  illa  af- 
ferunt  ad  locum  bujus  plantce  scanicura,  a 
Rosenio  indicatura,  illustrandum  contirraan- 

dumve.  (Ceterum  de  iis  vide  partem  buj. 
Enurner.  alteram). 
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1035.  Cälendula. 

Speciniiiia  tam  C.  arvensis,  quam  ofjicinalis  ad- 

sunt  (vide  part.  Enum.  alteram),-  neutri  an- 
tem  locus  adscriptus  est,  qui  indicium  in 
Fl.  Suec.  de  C.  officinali  corroborare  posset. 

1041.  FiLAGO. 

(1)  pygmcBa  (m.  propr.,  sed  hoc  nomen,  lapsu 
calami  procui  dubio  datum,  postea  est  a 

Smithio  deletum,  qui  ejus  loco  adscripsit:) 

germanica  J.E.S. 
Et  habitu  et  notis  om  ni  bus  est  F.  germa- 

nica tam  Sp.  PL,  quam  Auct.  recent.,  forma 
nempe  humilis,  ramosa,  decumbens,  qnalem 
ssepissime  speciminibus  elatioribus  erectis 
eodem  loco  intermixtam  in  v  enimus. 

(2)  germanica  4  (m.  propr.  aeque  ac  prope  spe- 
cimen  litterae,  ut  videtur:)  K:h, 

Omnino  est  forma  solita  simplicior,  erecta, 

speciei  ejusdem  ac  antecedens. 

(3)  (Sine  nomine;  sed  numerus  appositus  est:)  /. 
Forma  est  eadem  ac  prior. 

(4)  arvensis  (m.  propr.). 

In  descriptionem  Filaginis  arvensis  FL  Suec. 

et  Sp.  PL  optime  quadrat,  neque  minus  ea- 
dem est  F.  montanoi  Auct.  scand.  omn.  forma, 

qua^  F.  mont.  h.  Fr.  Nov.  ed.  ̂ ,  p.  267  et  mont. 
j3  arvens.  Hartm.  FL  Scand.  ed.  i  &  5.  A  F, 

arvensi  Wg,  quae  F.  minima  Fr.,  quam  optime 
distincta  est. 

(5)  montana  55  (m.  propr. ^  numerus  boc  loco 

aliorsum  ac  solito  spectat;  Smithius  obser- 
vavit:)  vix  anglica. 

Omnino 
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Omnino  est  forma  in  Scandinavia  vulga- 
tissima  F.  montance  Åuct.  omn.  scand.,  a  pri- 
ore  minime  specie  distingiienda. 

Filaginis  pyramidatce  Spec.  PL  iieqnc  no- 
iiieii,  neque  specimen,  iisqiiam  in  herb.  adestj 
nec,  id  quod  jam  antiquitus  cognitum  est, 
forma  ulla  ibi  asservatur,  ad  F.  minimam  Fr. 

referenda,  qii^e  Linn^eo  plane  ignota  certo  fuit 

1052.  YiOLA. 

(1)  hirta  6  (m.  propr.j  postea  autem  manu  all- 
ena, forsan  Solandri,  adscriptum  est:)  sagit- 

tata  Sol:r.  (In  parte  chartae  diversa  alius,  ve- 
risimile  in  ventor,  scripsit:)  Viola  foliis  maximis 
hirsutis,  ad  basin  nonnihU  auriculatis^  e  radice 

pedunculos  etnittens. 

Quod  ad  indumentum  attinet,  V.  hirtce  qui- 
dem  hand  dissimilis  est,  sed  foliis  elongatis 

basi  subsagittata,  sepaiis  acutissimis  valde  ab 

ea  dilfert,  atque  ob  bas  notas  ceterasque  po- 

tissimum,  ut  jam  Solander  perspexit,  V.  sa- 
gittata  Aiton  videtur  esse,  cujus  cum  descri- 
ptione  in  Hort.  Kevs^.  III,  p.  287  bene  con- 
venit,  excepta  tantum  pilositate  omnium  fere 
partium  densiore  et  magis  conspicua, 

(2)  palust7'is  7  (manu  propr.). 
Haec  foliis  longioribus  ovato-cordatis,  acu- 

tiusculis,  bractea  pedunculi  flori  approximata, 
et  ceteris  omnino  est  V.  epipsila  Led  ek  quaVis  hi 
Hartm.  FL  Scand.  ed.  5,  seu  F.  suecica  Fr.  in 

Bot.  Not.  48å9,  p.  60;  quae,  etsi  aevo  Linnaeano 

prsetervisa  nec  a  palustri  distincta,  in  complu- 
ribus  Suecise  provinciis  tam  vuigaris  est,  ut 
minime  si^  mirandum,  eam  forte  saepius  fuisse 
inter  specimina  verae  palustris  coUectam. 
K.  F,  Akad.  Handl.  1851.  20 
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(4)  odorata  8  (m.  propr.,  atque  i  a  diversa  chartae 

parte,  maiiu  aliena  hoc  Violce  mirahilis  syiio- 

njmoii:)  Viola  floribus  7'adicalibus  ahortientibus, 
caulinis  apetalis,  semniiferis  Linn.  h.  Cliff.  4-27 . 

Roy.  pr.  451 
Rhizomate  crasso,  stolonibiis  iiuUis,  foliis 

peliolisque  hirtis  a  V.  odorata  receditj  utrum 

vero  potius  V.  hirta,  an  collina  si  t,  in  speci- 
mine  hocce  exsiccato  discernere  nequeo. 

(5)  canina  9  (ni,  propr.  aeque  ac  in  pagina  al- 
tera:) Viola  caulihus  floriferis  adscendentibus,  fo- 

liis cordatis.   HC  (Hort.  ClifF.)  GmeL 
Duas  continet  series  speciminum,  inter  se 

distinctasj  omnia  prioris  optimam  sistunt  V. 
caninam  tam  Linn.,  quam  Auct.  recent.  Cetera 

autem  specimina,  infra  haec  afiixa,  sunt  mi- 
nima (vix  biuncialia),  caespitosa,  piibescentia, 

foliis  crassinsculis,  glaucescentibus,  rotun- 
dato-cordatis,  floribusque  minut.is,  ob  qucC  V. 
arenarice  Auct.  formam  sistere  fere  typicam, 

qnalem  v.  c.  circa  Upsaliam  saepe  legerim, 

cujiisque  cum  speciminibus  suecicis  allatis 
optime  conveniant,  mibi  quidem  videntur. 
Cel.  autem  Watsooio,  qui  ba^c  specimina 

eodem  tempore  inspexit,  eadem  potius  vi- 
dentur esse  forma  macra,  solo  aprico  nata, 

V.  sylvaticce  Fr.  —  Equidem  tamen  inter  in- 
numera  hujus  speciei  individua  talem  nuni- 
quam  vid  i  formam. 

(6)  montana  10  (ma nu  propr.). 
Quam  vis  loco,  in  Fl.  Suec.  indicato,  repu- 

gnat,  atque  auctoritatem  Botanicor.  recent. 

equidem  uon  possum  nou  sequi,  qui  V.  mon- 
tanarn  Linn.  inter  formas  V.  canina'  qua^ren- 
dam  esse  edocuerunt,  pra^sens  tamen  planta 

nuUomodo  ad  V.  canina'  formam,  qua?  vulgo 
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V.  montana  habettir,  referenda  est,  sed  omnino 

est  V.  stagnina  Kit.  Est  enim  fere  pedalis, 
tota  glabra,  foliis  elojigatis  (biuiicialibus,  vix 
semiunciam  latis),  basi  iii  aliis  truiicata,  in 

aliis  ill  petiolum  semidecurrente,  stipulis 
laiiceolatis,  inferioribus  petiolo  brevioribus, 

argute  dentatis,  superioribus  petiolo  longio- 
ribus,  subintegerrimis;  calcare  appeiidicem 

calycin.  superaiite.  Itaque,  si  hoc  loco  aucto- 
ritas  nlla  sit  herbario  tribuenda,  id  cum  opi- 
nioiie  Auctorum,  scriptis  Liniiaei  iiisa,  eo 
modo  potissimimi  coiiciliatur,  ut  Y,  montana 
Linnaeaiia  formam  utramque,  et  illam,  quae 
montana  sensu  Recent.,  et  illam,  quae  stagnina 
Kit.,  specie  iioodum  distinctas,  amplexa  esse 
habeatur. 

GYNANDRIA. 

1054.  Orchis. 

(12)  latifolia  H  (manu  propr.). 
Quantum  in  specimine  sicco  videre  licet, 

haec  quidem  certo  inter  formas  est,  quas  va- 
rias  amplexa  est  O.  latifolia  Lin.,  non  vero 

illa  est  forma,  quae  jam  apud  Auctores  plu- 
rimos  (v.  c.  Friesium  in  Mant.  III,  Kochium 

in  Synops.  aliosque)  pro  v  era  et  primaria 
latifolia  est  stabilita,  et  quae  O.  majalis  Reich. 
Prsesens  enim  »foliis  a  basi  dilatata  attenu- 

atis,  spiea  condensata»  (Fr.  Mant.  III,  p.  130; 

color  llorum  non  discerni  potest),  atque  cba- 
racteribus  ceteris  omnibus  totoque  babitu  O. 

angustifolice  Wimm.,  est  forma  hujus  major 

foliisque  latioribus,  quae  O  incarnata  a  lati- 
folia Fr.  1.  c,  a  specimine,  in  Herb.  Norm. 
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VII,  11.  6(5  distributo,  caule  tantum  altiore, 
robustiore,  diversa. 

Ceterum,  quuiii  coiistet,  tam  m ältas  for- 
mas, nuac  temporis  distinctas  babitas,  fuisse 

O.  latifolicB  Liiiiiaeanae  subjunctas,  vel  etiam 
sub  illo  iiomine  confusas,  parvi  babendum 
est  momeiiti,  quaenam  ex  illis  formis  boc 
loco  asservetur,  atque  param  sane  vis  est 

iideai  tribuendum  ad  opinionem  de  O.  lati- 
folia,  prae  ceteris  sic  aomiiiaada,  conllrman- 
dam  e\  ellendam  ve. 

(13)  incarnata  (m.  propr.,  quod  iiomeii  iterum 
est  prope  specimen  quoque  scriptum). 

Haec  definitioni  et  descriptioni  in  Fl.  Suec. 

ed.  2  optime  respondet;  eadem  etiam  opi- 
nionem 111.  Friesii  de  vera  incarnata  L,  in 

Mant.  III  datam,  coiifirmare  videtar.  Ex 

enim  formis  et  speciebns,  1.  c.  eniimeratis, 

quae  O.  latifolioi  fuerunt  subsumtee,  baec  notis 
essentialibus  fere  iisdem  ac  antecedens,  clare 

est  O  incarnata  b  angustifolia,  quae  O.  angiistif. 
Wi?nm.  et  Auct.,  cujusque  specimina,  pra?senti 
simillima,  in  Herb.  ZSorm.  VII,  n.  65  sunt 

distributa.  Tam  a  sambucina,  quam  a  Traun- 

steineri  Saut.  ̂ qiiae  angustif.  Reich.y,  foliis  dif- 
fert  basin  versus  dilatatis,  ab  illa  insuper 

foliis  summis  spica?  approximatis,  acutis,  cal- 
care  \ix  dimidiuiii  ovarium  ccquante,  ab  bac 
autem  spica  condensata,  lloribus  minutis. 

(14)  sambucina  (m.  propr.:  postque  manu  Smi- 
tbii:)  Sw.  47. 

Om  ni  no  est  O.  sambucina  sejisu  Recentio- 
riim  omn.,  floribus  rubris. 

(15)  (Sine  nomine;  sed  phjgaia  est  priori  ailixa ; 
quare  nomen  ibi  adscriptum  de  bac  etiam 
valet). 
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Eadem  est  ac  antececlens,  floribus  auteiii 
flavis. 

Ex  his  igitur  patet,  Linnaeum,  quum  tem- 
pore  posteriore  hane  speciem  a  latifolia  di- 
stingneret,  lUramque  tamen  ejus  formam  ad 
eaadem  pertiiiere  speeiem  agiiovisse. 

1056.  Ophrys, 

(8)  lilijolia  7  (m.  prupr.  aeque  ae  prope  speei- 
men:)  K  (Kalm. ^  Smithius  -dååiåil Malaxis 
Sw.  6. 

Proeul  dubio  nomen  buic  a  Linn.  adseri- 

ptuni,  Spce.  Pl.  ed.  1  speetans,  atque  in  Sp. 

Pl.  ed.  2  quoqiie  adhibitum,  idem  haben- 
dum  est  ac  nomen  latifolia  FL  Suec,  qnod 

per  erroreni  oitum  est.  INec  magis  dubi- 
tandum,  quin  planta  suecica  faerit  a  cana- 
densi  diversa,  quum  loco  ipso,  in  Fl.  Suec. 

indicato,  nunc  etiam  temporis  Malaxis  mono- 
phyllos  sola  vigeat,  ciijus  specimen  diphyllum, 
Linnaeo  »ante  viginti  annos  ostensum»,  fons 

certo  fuit  errati,  ex  quo  speciem  illam  Ame- 
ricae  propriam  in  ter  suecicas  plantas  rece- 
perit.  Piccsens  veio  specimen,  quod,  teste 

nomine  adscripto  Kalmii,  in  Canada  est  le- 
ctura,  ad  veram  Lipar  liliifoliam  pertinere 
videtur,  qualem  ex  Virginia  eam  possideo, 

tloribus  praecipueque  iabello,  omnium  no- 
strarum  Malaxidearum  multo  majoribus,  ita 
ut  ab  omnibus  speciebus  scandinavicis  longe 
distet. 

(9)  Loeselii  8  (m.  propr.  aeque  ac  in  pagina  al- 
tera:) Scapus  superne  3-queter,  swpius  3-florus, 

non  ultra  octijlorus.  Bractea  ovata.  Nectarii 

labium  magnum  planum  subreflexum  integrum. 

Habitat  ad  Norvidsjön  prope  Templum  Biörch- 
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Unge  UplandicB,  ad  margines  turforum  in  palu- 
dibus.  (Sm.  deiiique  adscripsit :)  Malaxis  Sw.  7. 

Héec  om  ni  no  est  Sturmia  Loeselii  Auct.  re- 

cent.,  iioii  quidem,  testaiite  loco,  supra  citato, 
adscripto.  ad  Hillebola,  qui  solus  locus  in 
Fl.  Suec.  indicatur,  lecta,  sed  alio  Uplandiae 

etiam  loco,  qui  eo  majoris  videtur  esse  mo- 
meiiti  et  eo  digaior,  ut  eum  perser uteii tur 
Botanici,  quod  ex  priore  loco  post  Linnaeum 

nemo  viderit  Sturmiam,  complures  vero  Ma- 
lax.  paludosam  reportaverijit,  dum  ex  loco 
hocce  heic  asservetur  ipsa  St.  Loeselii  optima^ 

cujas  igitur  novum  locum,  certissimum  ut 
spero,  in  Suecia  media  pjimum,  in  lucem 

vocare  atque  Botanicis  nostri  aevi  Upsalien- 
sibus,  ut  conQrment,  commendare  gaudeo. 

(10)  O.  Loeselii  (m.  propr.  aeque  ac  prope  spe- 
cimen:)  Hall.  all.  (vocab.  sequens  legere  haud 

potui)  Schreb. 
Eadem  est  ac  antecedens. 

(11)  paludosa  9  (m.  propr.;  Sm.  addidit:)  Ma- 
laxis  Sw.  5. 

Ex  om  ni  parte  est  il/a/,  paludosa  Sw.  et  Auct.; 

quamobren),  atque  quum  Ophr.  Loeselii  quo- 
que  cum  scriptis  Linnaei  et  opinione  Recen- 
tiorum  oninino  congruat.  maxime  videtur 
mirum,  3J.  paludosam  e\  Hillebola  UplandicT, 
ut  tamen  putandum  est,  fuisse  in  Fl.  Suec. 
ed.  2  cum  Loeselii  com  muta  tam.  et  vix  alio 

modo  explicari  hoc  polest,  nisi  ita,  ut  spe- 
cimina  ex  loco  illo  immquam  fuerint  a  Lin- 
naeo  visa,  sed  a  Loetlingio  solo,  qui  locum 
indica verit,  atque  hic  igitur  erroris,  si  quis, 
auctor  fueril. 
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1057.  Serapias. 

(1)  Hellehorine  latifolia  4  (m.  propr.  Smithiiis 

adscripsit:)  palustris  J.E.S.  —  Epipactis  Sw.  2. 
Omiiino  est  Epipactis  palustris  Auct.,  nec,  id 

quod  ex  synonym  is  et  nom  i  ne  crederes,  E. 

latifolia,  quam  primitus  forsan  ab  hac  Lin- 
nseus  non  distinxit. 

(2)  Hellehorine  [m.  propr.,  aeque  ac  prope  spe- 
cimen:)  alha.  (Plagula  est  priori  afFjxa). 

Antecedenle  quidem  atque  forma  ideo  E. 

palustris  vulgari  major,  sed  labello  rotundato 

obtuso  lacinias  perigonii  aequante,  ovario  pu- 
bescente,  foliis  ovato-lanceolatis,  ex  speciebus 

omnibus  ad  palustrem  bsec  qaoque  potissi- 
mum  pertinet.  Utramque  (hane  et  priorem) 
vix  dubie  Linnseus  sub  sua  S.  Hellehorine  ct  Fl. 
Suec.  ed.  2  intellexit. 

(3)  ruhva  1  {  longifolia  (m.  propr.  5  sed  nomen 
ruhra  est  a  Smithio  deletnm,  qui  adscripsit:) 

Xiphophyllum  Suppl.  —  ensifolia  —  Epipactis 
Sw.  5. 

Omnino  est  Cephalanthera  ensifolia  Auctt.; 

bracteis  ovario  glabro  multo  brevioribus,  la- 
bello brevi,  obtuso,  et  ceteris  a  sequente 

di v er sa. 

(4)  ruhra  longifolia  (m.  propr ,  aeque  ac  prope 

specimen  nomen  loci:)  jence.  (Smithius  ad- 
didit:)  ruhra.  - —  Epipactis  Sw.  6. 

Ut  Smithius  observavit,  vera  est  Cepha- 
lanthera ruhra  Auctt,;  specimen  vero,  indicante 

loco  adjecto,  non  scandina  vicum  est. 
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MOWOECIÄ 

1095.  Sparganium. 

(1)  erectum  (ni.  propr.;  atque  in  cliversn  chartse 

parte,  maiiu  aliena,  forte  inventoris:)  Spar- 
ganium foliis  assur gentihus  triangulär ibus.  Flor. 

Lap.  545.   N:o  30. 

Hoc  omnibus  characteribus  atque  toto  ha- 
bitu  est  Spar  g.  simplex  Huds.  et  Auct.,  cujus 
a  speci minibus  suecicis  allatis  prorsus  nihilo 

difFert,  nisi  canle  foliisqae  nonnihil  angusti- 
oribus.  Ni  bil  vero  adscriptum  est,  quod  si- 
gnificet,  utrum  pro  cc,  an  /3  Fl.  Suec.  et  Sp. 
Pl.  Linnseus  id  babuerit. 

^2)  nafans  2  (m.  propr.,  post  quod  Smitbius  ad- 
didit:)  verum.  (Pr^terea  nianu  eadem  ac  in 

priore  adscriptum  est:)  Sparganium  foliis  com- 
planatis,  natantibus,  spicis  paucissiinis.  Hall.  Stirp. 
Helv  m.   N:o  51 

Est  forma  vulgaris  pumihi  (4-uncialis)  Sjx 
minimi  Bauh.  et  Fr.  Bot.  Not.  tSåO,  quod, 
ut  edocuit  Gel.  Friesius  \.  c.,  ab  auctoribus 

botanicis  Europae  mediae  et  australis  semper 

pro  vero  Sp.  natante  perperam  babitum  est 5 

atque,  jam  aevo  Linnasano  a  multis  confu- 
sum,  Linnasum  demum  ipsam  induxit,  ut  a 
sententia  sua  prima  (in  Fl.  Luipp.)  discederet 
et  banc  formam  (v.  c,  in  Fl.  Suec.  ed.  2) 

natanti  sui)inugeret.  Ex  boc  tantum  expli- 
cari  videtur,  Linnasum  buic  specimini  ipsum 

adscripsisse  nom  en  natans,  quamvis  a  natante 

Fl.  Lapp ,  primo  et  vero,  quale  in  Scandi- 
navia  fere  sola  totius  Europas  obvium  est, 

valde  dilFerat.  Ex  bis  etiam  patet,  speci- 
men  bocce  tempore  demum  posteriore  fuisse 
in  berb.  inserlum. 
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(3)  54^5^*  (m.  propr.,  pro  iiomiae,  adscriptum, 
e\identer  Sp.  natans  FL  Lapp.  respicitj  in 
pagina  autem  altera  Liniiaeus  etiam  ipse  hoc 
acididit  synonymon  Sp.  nat.  /3  seu  minimi  Fl. 
Suec.  ed.  ̂  :)  Sparg.  non  ramosuni  minus  Dill. 

giss.  430,  app.  58,  (post  quod  Smithius  ad  di- 
dit:)  ?  (qui  quoque  iiifra  specimen  adnota- 
vit:)  simplex,  vix  natans  —  specimen  described 
in  Flo.  Lapp. 

Ut  Smithius  observavit,  hoc  sa  ne  videtur 

sub  natante  Flo.  Lapp.  descriptum,  cum  quo 
bptinie  congruitj  atque  prgelerea  omnino  est 
forma  illa  scandinavica,  Smithio  Botanicis- 

que  ejus  temporis  exteris  vix  cognita,  vel 
certe  pro  vero  natante  non  agnita,  quam  CeL 
Fr.  1.  supra  c.  solam  esse  ad  Sp.  natans  Linn. 

referendam  monuit,  cujusque  formam  con- 
tracliorem  e  Yogesis  sub  nomine  affme  quasi 

novam  speciem  German  i  recentius  descri- 
pserunt. 
Quod  Smithius  hoc  potius  simplex,  quam 

natans  esse  voluit,  opinioni  ejus  pra^sumtae  de 
Sp.  natante  adscribendum  est,  quod  in  forma 
antecedeiite  quaesivit.  Quod  autem  Linnaeus 
sy nonymon  Dilienianum  huc  citavit,  aliter 
me  non  posse  explicare  fateor,  nisi  ita,  ut 

tempore  posteriore,  quum  notio  ejus  his  de 

formis  vagari  coepisset,  esse  factum  haben- 
dum  si  t. 

1100.  Carex. 

(2)  capitata  (m.  propr.  acque  ac  prope  specimen 
locus:)  Lappo. 

Hsec,  quae  post  demum  editam  Fl.  Suec. 
ed.  2  detecta  et  in  Sp.  Pl.  ed.  2  descripta 
est,  unde  Smithius  eam  in  Fl.  Lapj).  ed.  2 
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sub  n.  339"-''  inseruit.  exacte  eadem  est  ac 
C.  capitata  Aucf.  recent. 

(3)  pulicaris  2  (ra.  propr.  ?eqne  ac  infra  nu- 
meiLLs:  !  /45  (qui.  quo  spectet,  uescio). 

Fructibiis  remotis  retlexis.  brevibus.  late 

lanceolatis.  eiierviis.  stigmatibus  duobus  at- 
que  tota  facie  est  C.  pulicaris  Auct.  recent., 
a  sequeute  longe  diversa, 

(4)  pulicaris  2  (ai.  propr.  j  atque  a  Suiithio:) 
pauciflora  Lightf.    Leucoglochin  Supp. 

Omoiiio  est.  ut  mouuit  Smithius,  C.  pau- 
ciflora Lightf.  et  Auct.;  quod  quum  priori  etiain 

sit  aliixa  eodemque  nomine  a  Liniiceo  ad- 

scripto  praedila,  ciare  indicat,  id  quod  jam- 
dia  in  ter  Bolanicos  con  venit,  has  duas  spe- 
cies  fuisse  apud  Linn^eum  pro  una  habilas, 
et  nomen  ueutri  soli  tributum. 

(7)  (Siue  nomine  manu  Linna?i  adscripto.  sed 

ha^c  modo  in  pagina  postica:)  spica  com pressa 
disticha  in  paludibus  suecice.  (Siiiilbius  prope 

specimen  scripsit:)  seems  Schoenus  compressus 

(k  Carex  uliginosa  Fl.  Suec.  —  ex  descriptione 
in  Flo.  Suec  videtur  vera  C.  uliginosa.  est  etiani 

Schoenus  compressus.  D.  Afzelius.  —  disticha? 
Huds.  no!  — 

Ut  jani  Smithius  dictis  supra  citatis  obser- 
vavit.  hi^c  merito  iiabenda  est  tam  Schoenus 

compressus  Spec.  Pl.  quam  Carex  uliginosa  1.  c. 

et  Fl.  Suec,  qnnm  descriptioni  utriusque  re- 
spoiideat,  atque  verba,  quap  pauca  adscripsit 
Linnaeus.  ex  synonymo  illius  in  Spec.  Pl. 
sint  sumla.  addito  loco.  bujus,  in  eod.  op. 

indicalo;  qna"  tamen,  nomine  nullo  expressis 
verbis  adscripto.  per  se  non  satis  haberent 
vis  ad   opiiiionem  confirmandani   Halleri.  a 
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Liiiii^o  ipso  in  Maiit,  Il  p.  321  memora- 
tani,  alioruiJique  fere  oninium  his  de  plantis 
hahejidis  sviionymis,  iiisi  accederet,  quod  in 

plagaia  num.  (9),  cni  sequentium  soli  Lin- 
naeus  ipse  nomeii  uliginosce  inscripsit,  C.  chor- 
dorlnza  asservetur,  quae  cum  descriptione  in 

Fl.  Suec.  nänime  convenit,  eoque  per  erro- 
rem  sub  hoc  nomine  inseita  atque  nullius 
niomenti  ad  veram  uliginosam  in vestigandam 
habénda  est.  Potissimum  igitur  anctoritatem 

Smithii  et  Afzelii  sequens,  quorum  uterque 

in  planta  praesente  Schoenum  compressum  Lin- 
ncBanum,  il  le  vero  etiam  Ca)\  uliginosam  agno- 
vit,  id  quod  insuper  indicant  Fl.  Lapp.  ed. 
Smitbiana  n.  323  et  Engl.  Bot.  n.  791,  boc 
loco  facile  credo  permutationem  speciniinum 

uominisve  factam  esse,  ila  ut  nomen  uligi- 

nosa  plantae  proesenti  proprie  esset  inscri- 
bendum,  qu^E  sola  (juxta  specimen  plagulas 

proxime  sequentis)  lotius  berbarii  in  descri- 
pLionem  quadret,  specimen  au  tern  C.  chordo- 
rhizcB  (in  plaguia  nona),  Linnaei  Lempore,  ut 

videtur,  nondurn  distinctge  atque  a  descri- 

ptione abborrentis,  quasi  comparationis  tan- 
tum  caussa  alfixum  haberetur 

(8)  Caricis  (manu,  nescio  an  Linnaeif  anteaque 
a  Smitbio:)  Sciiyus. 

Quomodo    nomen  citaLuna  boc  loco  adbi- 

beri  potueritj  quuni,  quantum  equidem  scio, 

*)  Hane  amplecti  liceat  occasionem  errati  corrigendi,  quod 
sub  num.  68  s.  Genere  Schoeno  commisi,  dicendo  »nulla 
specimina  Schoeni  compressi  Linnceani  usquam  in  herb. 
asservari»,  >Quod  inde  örtum  est,  ut  praesentium  speci- 
minum,  nomine  autographo  destitutorum,  vix  habita  ra- 
tione,  nulla  hujus  speciei  sub  C  uliginosa,  ubi  quaesivi, 
invenirem. 
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Retzius  eo  primus  usus  si  t,  explicare  liaud 
possum,  aisi  manu  aiiena,  Linnaei  simillima, 
scriptum  habeatur.  Planta  et  hujns  plagulae 

et  daarum  aliarum  aflixarum,  quibus  Liii- 
nseus  nihil  inscripsit,  exacte  eadem  est  ac 
antecedeiis. 

(9)  uliginosa  5  (m.  propr.;  Smithius  vero  ad- 
scripsit:)  chordorhiza  SuppL  —  Sp.  PL?  sed 
non  Fl.  Suec. 

Haec,  ut  jam  supra  iudicavi,  descriptioni 
C.  uliginoscB  repugiiat:  eadeni  optima  est  C. 
chordorhiza  Auct.  (Ceterum  vide  iium.  7). 

(10)  (Sine  uomiiie  specificoj  manu  Liunaei  taii- 
tum  numerus:)  5  (atque  nomeu  suecicum:) 
Blåstarren  (quod  tameu  in  Fl  Suec.  minime 

huc  pertiiiet,  sed  ad  C.  acutam;  plagula  est 

priori  afiixa). 

Tam  a  descriptione  uliginoscB  (ubi  nume- 
rus spectat),  quam  a  priore  valde  dilferf  j 

atque  ob  spicam  oblongam,  spiculas  superne 

masculas,  fruetus  squarrosos,  o  va  los,  plano- 
couvexos,  enervios,  rostrum  serrulatum  alias- 

que  omnes  notas  est  C.  muricata,  a  specimine 

meo  bujus  speciei  allato,  nisi  culmo  humi- 
liore  foliisque  brevioribus,   vix  discernenda. 

(11)  leporina  6  (m.  propr.,  ccque  ac  supra  nu- 
merus:) 322  (cui  Smitbius  apposuit:)  Fl.  Lapp. 

(ubi  evidenter  spectat^  idem  quoque  post 

nomen  addldit:)  ve7'a  (atque  alio  loco:)  vera 
leporina  (synonymon  denique  etiam  ätterens :) 
C.  lagopina  Wahlenb,  229. 

Specimen  bocce  eo  magis,  quod  Linnanis 

id  i})se  ad  leporinani  Fl.  Lapp.  retulerit.  opi- 
nioiuun  potius  Kocbii  (in  Syn.  p.  8(^9),  quam 

Wablenl)ergii  de  hac  specie  confirmat;  spi- 
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culis  eiiirn  I ribus,  late  ovalibus,  confei  lis,  sum- 

ma modo  iiiferne  mascula,  ceteris  tolis  femi- 
neis,  friictibus  lasvibiis,  exalatis,  in  rostrum 

integrum  acuminatis,  g  I  urna  oljtusa  longiori- 
bus,  totoque  habitu  est  C.  lagopina  Wahlenh., 
cuin  diagnosi  in  Fl.  Lapp.  multo  melius,  quam 
in  Fl.  Suec.  con veniens.  Verum  quidem  est, 
hane  nna  cum  sequente  sub  hfor.  Fl.  Suec. 
intelligi  posse,  sola  autem  est,  quse  in  lepor, 

FL  Lapp.  quadrat. 

(12)  Leporina  (m.  propr.,  postque  a  Smithio:) 
Fl.  An.  non  Lin.  (Inventor  etiam,  quisquis  fuit, 
in  diversa  chaitae  parte  adnotavit:)  59  Gr. 

Cyperoides.    H.  2.  R  Stjn.  —  2. 

Est  C.  leporina  Auct.,  a  priore  longe  diversa, 
et  verisimile  forma  ca,  qiiam  sub  leporina  in 
Fl.  Suec.  potissimum  intellectam  Linnseus 
vol  u  i  t. 

(13)  vulpina  7  (m.  propr.). 

Specimen  quidem  junius  est,  sed  ex  forma 
et  structura  spicae,  culmo  elongato,  ex  majore 
parte  nudo,  acutissimo,  nuUum  relinquitur 
(lubium,  quin  vera  si  t  C.  vulpina  Auct. 

(14)  Carex  spicis  teretibus,  acutis,  alternis,  se  con- 
tingentibus.  Hall.  Sfirp.  Helv.  p.  244.  (manu 

mihi  iguota,  verisimile  ejus,  qui  collegit;  Smi- 
thius  nomen  adscripsit:)  disticha  Huds.  (atque 
lociim  quendam  britannicum,  ubi  eadem,  ut 

videtur,  species  inventa  est;  Linnaeus  ipse  ni- 
hil  inscripsit,  sed  plagulam  priori  affixit). 

E  speciminibus  hujus  plagulas  unum  certe, 

et  maximum  quidem,  ad  C.  disticham  perti- 
net;  cetera  autem,  minora  et  immatura,  pauUo 

diversa  videntur,  quare  in  medio  relinquam 
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necesse  est,  ulrum  ad  eandem  speciem,  an  ad 
aliam  referenda  sinl. 

(15)  muricata  8  (m.  propr. ;  Siiiithius  addidil:) 
spicata  Huds.  M.  P.  &  DG. 

Omnino  est  C.  muricata  Auct.,  a  speciiniiie, 

siib  niitn.  (10)  asservato,  nihi'0  diversa,  nisi 
spicula    infima    a  pioxima  pautlo  lemoliore. 

(16)  (Sine  nomine  manu  Linnaei  adsci  ipto ;  Smi- 
thii  vero:)  muricata  Huds.  (quod  la  men  nomen 
rursus  deletimi  esl). 

Est  C.  stellulata  Auct,  a  Liiin^o,  ui  vide- 

tur, cum  antecedeiite  comparata,  quae  quideni 

ejus  seiisu  ambas  bas  formas  complexa  esse 
videtur. 

(17)  loliacea  9  (m.  propr). 
Haec  v  era  est  C.  loliacea  Auct. 

(18)  (Sine  nomine  adsci'ipto;  sed  plagula  esl 
priori  aliixa;  manu  Linnasi  adscriptus  est  lo- 
cus  tantum:)  Lapp.  (atque  nomen  collectoris:) 
So/(ander). 

Uiia  atque  eadem  est  ac  antecedeiis,  cujus 

de  ceteio  nulium  specimen  sub  alio  nomine 
iu  heibario  asservatiir. 

(19)  (Manu  Linnaei  numen  nulkim  est  adscri- 

ptum,  sed  numc^rus  modo  loliacea^:)  9.  (Smi- 
thius  aulem  apposuil:)  canescens  Xorfolk.  di- 
vulsa  Gooden.  &  ̂ 7.  Brit. 

Omnino  est  C.  divulsai  Good.  et  Auct.  recent. 

forma  spiculis  omnibus  conformibus,  sessili- 
bus,  simpbcibus,  figurae  pi  imariie  n.  570  apud 
Reicb.  si  mil  Ii  ma. 

(20)  canescens  11  (m.  propr.;  Smitbius  post  no- 

men addidil:)  '/  (atque:)  7wn  //(erb.)  Leche  nec 
HB   (Herb.   Banksii;  manu  denique  ejus  qui 
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misit:)  Carex  spiculis  suhrotundis  in  summo 

culmo  se  contingentibus,  hrevissime  pediculatis.  — 
N:o  6. 

Tam  ob  totum  habitum,  quarn  ob  notas 

te  re  omnes,  v.  c.  spicam  terminalem  basi  Qia- 
sculam,  lateralts  duas  totas  feaiineas,  infimam 

breviter  pedunculatam,  stigmata  tria,  glumas 

cuspidatas,  fijjctus  nervosos,  den^se  punctatos, 
brevissime  rostratos,  banc  ad  Caricem  Bux- 

haumii  Wahlenb.  et  Auct.  recent.  potissimum  re- 
ferendam  puto;  quamvis  per  negligenliam  in 
specimine  piaeparanrlo  spica  summa  lateralis 
sit  parti  terminalis  infei  iori  inasculae  adpressa, 

ita  ut  fere  unam  videantur  constituere,  atque 
flores  masculi  ratioque  spicarum,  nisi  caveas, 

oculum  facile  fugiant,  i(j  quod  Smiibio  aliis- 

que  accidisse  videtui",  qui  prgesens  specimen 
dnbium,  sequens  autem  certissimum  babue- 
runt,  iicet  nibilo  sane  inter  se  dilferant.  Du- 

bium  igilur  Wablenbergii  in  Fl.  Lapp.  p. 
233  aliorumque,  anne  boc  loco  C.  Gebhardi 
\)V0  vera  canescente  asservetur,  omnino  lollitur. 

Difiicilius  autem,  praecipue  quum  dissertatio- 
iient  ejiis  bac  de  re  videre  mibi  non  Ucue- 

rit,  est  dijiidicalu,  an  Cel.  Dr  Boott  ad  veri- 
fatem  propius  accesserit,  qui,  ut  indicat  Ba- 
bington  (in  Man.  ot  Brit.  Bot.  ed.  2,  p.  360), 
ex  auctoritate  bujus  speciminis  monuit,  C. 
Buxbaumii  Åuct.  pro  vera  Linnaeana  canescente 

esse  babendam.  Ta  I  i  tamen  ̂ sententiae  opera 
Linnaei  omnia  repugnaiit,  quibus,  quum  bac 
de  specie  minime  dubia  sint,  major  certo 
auctoritas  tribuenda  est,  quam  soli  berbario, 

ante  quod  cognitum  nemini  unquam  in  men- 
tein  venit,  Caricem  Buxbaumii  prae  aliis  posse 
sub  canescente  Lin.  intelligi. 
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(21)  (Maiiu  Limi^i  nomen  nullum  adscriptum 

est,  sed  locus  laiilum:)  Lapp.  (atque:)  S  (Su- 
lander;  Smilhius  hoc  luco  addidit:)  canescens 
Vera  J.E.S. 

Omnino  est  C.  Buxbaumii;  sed,  quum  nu- 
mine  careat  autographo,  etiain  niinoris  ac  an- 
tecedens  videLur  njonieiili  esse  ad  opiiiioneni, 

a  plerisque  jam  conceptaiu,  de  vera  C,  canesc. 
m  ulandan). 

(22)  bnzoides  (m.  propr.  pro  iiomine  primum 
adscripto,  deiiide  deleto:)  loliacea — 10.  (Prope 
specimen  eliam  locus  idem  iidditus  est  ac  iii 

priore:)  Lapp.  S.  (Smithius  adscripsit:)  cane- 
scens Herh.  Leche  J.E.S  &  Hei^b.  Lightfit  Dr.  G. 

• —  brizoides  FL  An:  J.E.S.  —  curta  Good. 

Haec  sola  tolius  herbarii  est  veia  et  optima 
C.  canescens  Auct.  scand. 

(24)  brizoides  -/O  (m.  propr. ;  posteaque  a  Srnithio:) 
vera?  JES.  elongata  J.E.S.  —  cum  planta 
Scheuchzeri  convenit.    Dr  Siler. 

Haec  contra,  quani  verisimile  propter  nu- 
merum  additum  Smilhius  potius  pro  vera  lia- 
buit,  notis  omnibus  et  habitu  est  C.  elongala 
Auct.  scand. 

(25)  paniculata  (m.  propr.). 

Omnino  est  C  pauicid.  Auct.  recent.;  nunc 

temporis  in  Suecia  quoque  pluribus  locis  de- 
tecta,  elsi  Linnccano  aevo  in  australiori  tantum 

Europa  lecta,  uiule,  loco  nullo  adscripto,  hoc 
etiani  specimen  cerlissime  missum  est. 

(26  et  27)  (vSine  nom  i  ne). 

Ambae  liae  plagul^e,  priori  aflixff*,  exade 
eandem  continent  speciem. 

(30) 
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(30)  montana       (m.  propr.). 

Nisi  nolissimum  liabpiem  atqiie  mihi  per- 
siiHsissimufn;  herbarium  Linncei  tam  lempore 
Smitbii,  quam  poslea  sernper  summa  fuisse 
religione  couservalum,  facile  sane  hoc  loco  cre- 
derem,  eOvS  (Smilh.  et  Gooden  ),  qui  specimeii 
hujus  nominis  in  berb.  ad  piluUferam,  nec  ad 

montanam  veram  pertiuere  docuerint,  vix  prae- 
sens  specimen  a  ute  oculos  vel  iii  mente  ba- 
buisse,  sed  aliud  potius,  nunc  temporis  defi- 
cieiis.  Ex  bac  enim  planta  ne  minima  qui- 
dem  caussa  afFerri  potest,  cur  a  forma  C.  mon- 
tancB  solita  distingualur  aborsumve  referatur. 
Eadem  enim  quum  ob  notas  ceteras  om  nes, 

tum  ob  eas  ipsas,  qnae  optima m  a  C.  piluli- 

fera  proebent  differentiam,  c.  v.  spicuhis  fe- 
mineas  sub(!uas,  bracteas  basi  dilatata  ample- 
xicaules,  membranaceas  vel  apice  tantum  (oli- 
aceas,  fVuctus  oblongo-obovatos,  subbirtos,  glu- 
mas  nunc  obtusas  erosas,  nunc  mucronatas, 

superan  tes,  optima  est  C.  montana  Auct.  recent., 

specimini  allato,  in  nemoribus  prope  Upsa- 
liam  lecto,  si  millima. 

(31)  glohulifera  46  (m.  propr.;  post  quod  Smi- 

thius,  quasi  corrigendi  caussa:)  globular^is  J.E.S, 
(manu  denique  ignota  in  alia  cbartac  parte 

adnotata  sunt:)  N:o  32.  Cijppj^oides  spicis  semi- 
nalihus  sessilihus^  distantihus  suhrotundis,  summa 

marem  contingente.  Cyperoides  montanum.  humile 
angustifoUum,  culmo  veluti  folioso,  spicis  obsesso. 
Sclieuchz.  Ågr.  407,  t.  X,  f.  L 

Om  ni  no  est'  C.  globularis  Auct.  scand.  om.n. 

(32)  (Manu  Linnaei  nom  en  nullum  adscriptuiti 

est;    infra    autem  numerus:)  460  (supraque:) 
S.  F.  Akad.  HandL  7852. 
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556  (qui  ad  Fi.  Lapp.  delegat,  ubi  sub  eodem 
nuroero  memfiratiir  species,  in  reteris  Linneei 

scriptis  globularis  dic!a;  Smithins  etiam  prope 
hunc  numeium  addidit:)  Flora  Lopp.  (^aVioque 

loco:)  globularis  vera  J.E.S. 
Eadein    videtur  esse  ac  antecedens,  junius 

vero  est  specinieii. 

(23)  fliformis  (m.  piopr.  FaCa  eraendalio  pro 
primum  adscriplis:)  angustifolia  (el)  elongata. 

(Smithins  acliiotavil:)  rara,  —  angustifolia  conf. 
Faun.  Suec.  558  }Jss.  —  Lasiocarpos  of  Ehrhart. 
tomentosa  Lightf.  herh. 

Cum  C.  filiformi  Auct.  ceteris  omnibus  Jjene 
convenit,  sed  una  modo  spica  mascuia  buic 
adest.  Diclum  Smithii  in  Fl.  Lapp.  ed.  2, 

p.  267  sub  num.  336"'''',  (quaiu  specieiii  huc  re- 
iert),  Sola  lid  rum,  t  est  an  te  ber  b.  Linn., 
C.  tiliformem  in  Lapponia.  legisse,  ex 
pieesenle  specimine  nullo  modo  confiimatur,  i 
CLii  nulbis  appositus  est  locus.  j 

(34)  distans  (m.  propr.;  post  quod  m^uu  Sm.:)  ;] 

H.  Jacq.  J.E.S.  (In  diversa  chai  tae  parte,  manii  'i 
ejiis   qui   collegit:)   Cgperoides  vol,  5  pag.  77  ;l 
n:o  5  (infraque  mann  Linnfei  iterum:)  C.  di- 
stans  (atque  Smilbii:)  Seguier.  ^ 

Duo  specin)ina  omnino  sunt  C.  distans  Auct  ;  j 
lerlium  aulein  lon^e  ab  bac  difiert.  neque  » 

ciim   ulla  specie  .'^candina vira  bene  convenit.  ' 

(35)  pilulifera  (m.   propr.  oeque  ac  prope  speci- 
uien:)  Lapp.  S.  (Smitbius  prope  nonien  adno-  i 
ta  vi  t:)  twu  est. 

Ha^c  manifeslc  tst  casii  aliquo,  vel  compa-  \ 
rationis    modo  caussa,  sub  noiuine  cilalo  re- 

cepta.  ulpote  quje  ab  omni  pilulifera,  non  mi- 
nus Spec.  Pl.  qiinm  Auct.  rccent.,  spiea  leimi- 
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nali  aiidrogyna,  basi  lanliim  raascula,  differt, 

et  a  b  bac  (pilulif.  Becent.)  insuper  ft  uctibns 
glabris.  Celeruiu  ob  spicas  tres  congeslas, 

subsessiles,  rotiinchiUis,  termioalem  androgy- 
nain  basi  niasculam,  Literales  femitieas,  fru- 

ctus  ovales  lostratos,  piinctatos,  inaroine  sca- 
bros,  glumas  alratas,  aciilas,  ad  C.  Vahlii  Auct, 
inaxime  accedit,  vel  eiiam,  licet  babitus  sit 

paullo  diversiis,  pertint-t. 

(36)  (Sine  iioniine;  maini  Limiasi  nnmerus  laii- 
(uni:)  50  (qiii  quo  spectet,  iioii  patet;  atqiie 
in  |)ai^ina  poslica:)  Osheck  e  Wgothia. 

Est  C.  filiformis  Auct.,  cujiis  post  boc  spe- 
clnien  nullum  aliud  in  berb.  asservatur. 

(37)  atrata  20  (ni.  propr.  aeque  ac  locus:)  Lapp. 
(Smitbius  post  nomen  adnotavit:)  non  vera, 

(atque  nomen:)  ustulata. 
Praeclaie  est  C.  ustulata  Wahlenh. 

(38)  (Nomen  nullum  manu  Linnaei  adscriptuni 
est,  sed  locus  modo:)  Lapp.  S.  (posteaque  manu 

aliena:)  non  atrata  (Smilbius  denique  obser- 
vavit:)  potius  pulla. 

Et  babitu  et  notis  omnibus  est  C.  saxatilis 

L.  et  Auct.  scand.  recent ,  quag  C.  pulla  Good. 

(39)  (Sine  nomine  et  inscri[)tis  omnibus). 

Una  alque  eadem  est  ac  antecedens. 

His  exceplis  nulbim  in  berbario  invenies 

vestigium  C.  atratm,  cujus  ii^itur  nullum  ve- 
rum adest  specimen;  quatiiobiem,  et  bis  jam 

allatis  insuper  in  descriplioiiem  ejnsdem  mi- 

nime  quadrantibus,  potissimiim  videlur  pii- 
tandum  esse,  memoriam  faciei  bujus  speciei 

Linnaeum,  quum  specimina  ex  Lapponia  re- 
porlata  in  berbario  essel  inserturus  vel  nomi- 
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naturus,  defecisse,  indeque  hane  confusioiiem 
ortam  esse. 

(40)  saxatilis  49  (m.  propr. ;  atque  a  Sm.:)  sic 
videtur. 

Haec  quoqne  vera  esL  C.  saxatilis  sensu  Auct. 
scandin.  (excl.  Wahlenb),  qui  primi  hane 

speeiem  Linnaeanam  in  C  pulla  Good.  agno- 
verunt. 

(41)  (Si ne  nomine;  sed  plagula  est  prioii  affixa; 
manu  Linnaei  locus  tanluni  additus  est:) 

Lapp.  S. 
Notis  omnibns,  c.  v.  spica  ter  ni  i  na  Ii  oblonga 

mascula,  feniineis  sessihbus,  ereelis,  cylindri- 

cis,  bracleis  fohaeeis,  evaginatis,  fruetibus  in- 
flatis  breviter  rostratis,  g  1  urna  obtusa  longio- 

ribus,  stigniatibus  tnbus,  loHis  eonvolutis,  opti- 

ma est  C.  rotundata  Wahlenh.,  quae  igitui-  Lin- 
naeo  hand  io:nola  videtur  fuisse,  sed  ob  cha- 

racteres,  plerosque  cum  descriptione  Linnteana 

convenientes,  habiUnuqne  (ere  similem,  a  sa- 
xatili  distincta*  non  habila. 

(43)  capillaris  22  (m.  propr.  aeqne  ac  prope  spe- 
cimen:)  57. 

Ontnino  est  C.  capillaris  sensu  Recenliorum. 

(44)  (Sine  noniine  sj)ecif. ;  sed  phigula  est  priori 

affixa,  suprcique  inslructa  nunit-ro:)  326  {ca- 
pill.  in  Fl.  Lapp.  Sj)eelanle,  eujus  quoque  sy- 
nonjnion  cuni  ahis  est  in  pagina  [)usliea  nianu 

Linnaei  adseriplum,  nenipe:)  Cjjperoides  par- 
vnm,  spicis  pcndulis.  Fl.  i  pl.  —  G  ramen  cy  pe- 

roides polystachyon  fJavicans,  spicis  hrevibus  prope 

summitatem  catdis  Baj.  L'is.  Pluk.  Part.  I,  t. 
XXXIV  fig.  5  etc. 

Planta  non  tantuni  in  hae  plagula,  sed 
in  aha  etiam   liuic  adnexa   noniineque  omni 
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ca  ren  le,  eadem  C.  capill.  est  ac  antecedens 

(num.  43). 

(49)  ccespitosa  ̂ 7  (in.  propr.). 

Specimina  lieic  asservala  admodmii  sunt 
manca,  foliis  parteque  omni  inferiori  destiCuta ; 
quantum  ex  spicis  tanien  videri  licet,  potius 
ad  C.  vulgarem  Fr.  pertinent,  a  qna  veram 
ccespitosarn  Linn.,  a  plei  isque  cum  illa  diu 
confnsam,  valde  difFerre  Cel.  Friesins  in  Maiit. 

Ill  tam  prasclare  edocuil.  Putanduni  igitur 

hoc  i(jco,  quuni  nihil  saiie  ad  argumenta  hu- 
jus  refellenda  afferri  possit,  specimina  haecce 

parvi  esse  momenti,  utpote  quae  minime  fue- 
runt  ea,  ex  quibus  descriptio  C,  ccespitosce  si  t 
sumta,  sed  longe  demum  post  editam  primam 
Floram  Suec.  sunt  in  herb.  inserta,  poslquam 
jam  editio  prima  libri  Spec.  Pl.  apparuit,  ad 
quam  numerus  nomini  adsciiptus  delegat. 
Tanto  igitur  temporis  spatio  praeterlapso  ab 
liHC  specie  primum  descripta,  haud  inirum 

fuit,  si  Linnaeus  ipse  specimina,  obiter  inspe- 
cta  haud  dissimiiia,  huc  retulerit. 

(50)  (Si ne  nomine  autographo;  ra.  Linnaei  nu- 
merus lantujn  adesl:)  28  (C.  acutam  Spec.  PL 

ed.  1  spectans;  Smilbius  prope  alia  specimi- 
num  adscripsit:)  ccespitosa  certe.  D.  Åfzelius, 

(prope  alind:)  canescens  G.  (et  prope  unum  de- 
nique:)  recurva  G. 

Sex  specimina  adsunt,  nec  omnia  ejusdeni 

sunt  speciei,  sed  casu  forsan  commixta;  quat- 
tuor  enim  prima  modo  inter  se  similia  sunt, 

ea([ue  omnino  ad  C.  vulgarem  Fr.  pertinent, 
quam  etiam  Cel.  Fiiesius  1.  supra  c.  bene 
rnonuit  solam  esse  in  tel  I  i  gendam  sub  C.  acuta 

ct  nigra  Sp.  Pl ,  quo  numerus  manu  Linncei 
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heic  adscriptus  hxc  specimiiia  delegat;  hisce 

Smithius,  aucloritatciii  Afzt^lii  sequeiis,  inscri- 
psit  nomeii  ccespilosce.  Ex  reliquis  speci mini- 

bus alterum,  cui  Sm.  inscripsit  canescens,  for- 
ma vicletiir  pumila  Caricis  Buxhaumii,  jjlleriim 

autem,  cui  nomeii  recurvx  iilem  tiibuit,  sum- 
mam  modo  culmi  parlem  conslituit,  ex  qiia, 

quantum  videri  licet,  ad  C,  glaucam  Åuct.  per- 
tiiiere  potissimum  credo. 

(51)  acuta  28  (m.  propr.). 
Quamvis  Ii  liera  ̂   hiiic  non  adscripla,  vix 

dubilandum  est,  quin  sub  bis  ipsis  specimini- 
bus  Linn£eus  C.  acutam  p  ruffam  Sp.  Pl.  re- 

vera intellexerir,  quum  et  a  priore  ojniiiiio 

difFerant,  qiias  potissimum  acuia  cl  1.  c.  est, 

et  ipsa  in  descriplionem  acutce  /3  optime  qua- 
drent.  Omnia  enim  spicis  terminalibus  ma- 

sculis  compluribus,  lateralibus  femineis,  qua- 
rum  summa  apice  mascula,  qaudenl;  quibus 

quoque  omnibus,  alque  bracteis  foliaceis  cul- 
mum  snpeiantibus,  sUt>malibus  duobus,  glu- 
mis  lanceolalis  aciilis  fructu  longioribus,  fru- 
ctibus  nervosis  (tam  immaluri  sunt,  ul  de 
forma  baud  bene  judicari  possil),  magnitudine 

babituque  totiiis  plantae,  eadem  oplimam  con- 
stituunt  C.  prolixam  Fr.,  cujus  sj^ecimina,  com- 
parationis  caussa  allata,  liisce  ad  unquem  re- 

spondent,  et  in  qua  specie  saspius  quoque  in- 
venis  summani  spicam  femineam,  ut  in  pra:- 
senle,  androgjnam  variantem. 

His  igilur  eliam  senlenlia  III.  Friesii  in 

Mant.  111  proposita  omnino  contirmatur,  C. 
acutam  /3  ruffam  Sp.  Pl.  (qux  a  Fl.  Succ.)  esse 

in  acuta  Auct.  recent.  qua?iendam,  eliamsi  spe- 
cies  buic  maxi  me  aflines  lobiter  inspccttT,  pro 
hac  prakter  vid  er  i»  facile  potuerint.    Inlcr  vero 
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lales  vix  quidein  ulla  acutcB  Auct.  ajfinior  est, 

quam  prolixa,  quaie  ne  mininie  quidern  mi- 
randuiii  est,  Linii^um  pro  forma  vuigatiore 
hane  ad  suain  /3  ruffam  rettdisse,  a  qua  illa 
earri  certo  non  distincturus  fnisset. 

Huic  plagidas  alia  affixa  est,  specimen  con- 
tinens,  hand  nominalum,  ex  Oriente  repoita- 
tnni,  qnod  Sniithio  »nondnm  (iescripta  species» 
visum  est,  neque  ad  ullan»,  quanlum  scio, 
scaiidina vicam  speciem  referendum;  quare,  ut 
hoc  loco  ultra  memoietnr,  liaud  opus  est. 

(52)  vesicaria  29  (m.  propr.). 
Omnino  est  C.  vesicaria  Auct.;  nihil  au(em 

est,  quod  indicet,  ntrum  pro  vesic.  cc,  an  /3 
S/J.  Pl.    Linnaeus  hane  ipse  habuerit. 

(53)  (Sine  nomine  rnanu  Linutei,  sed  numeri:) 

7  (et)  86  (qui  operum  Ejus  nnllnm  spectare 
videnlur;  plagula  est  priori  affixa;  Smithius 

adscripsit:)  infläta  Huds.  M.  Wood — d. 
Nihiio  a  priore  difFert,  nisi  quod  maturius 

sit  speeimen. 

In  sequente  plagula  speeimen  asservatur  C.  in- 
curvce    Lightf,  (quod  nomen  Smithius  quoque 

adscripsit),  qnam  igitur  speeiem  Linnaeus  vi- 
dit,  licet  non  denominavit,  lueum  tamen  ipse 
adscripsit :  Island. 

Ex  speciebus  Linuceanis  hujus  Geneiis  dubiis  C. 
pedata,   ut  jatn  iji  sua  editione  Floras  Lapp. 
Smithius  observavit,  in  herbario  prorsus  deest. 

1107.  LiTORELLA. 

(1)  Litorella.   Berg.  (m.  propr.;  sine  nom.  spec). 
Omnino  est  Lii.  lacustris  Auct. 

(2)  uniflora  H  (m.  propr.). 

Eadem  est  ae  prior.  Ut  nomen  et  nume- 
rus  indicant,  olim  inter  Plantagines  in  herb. 
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locum  lenuit;  iinde,  ideiililalc  cum  Litorella 

postea  perspecta,  huc  re»DOla  est. 
Hisce  igitur  ultra  confirmanlur  ea,  quae 

tam  ex  descriptioiie  et  synonyniis  Pl.  uniflorce, 

quam  ex  verbis  Linncci  ipsius  expressis  in 
Maiit.  altera,  inter  Botanicos  onines  hac  de 

planta  jamdudum  convenerunt. 

1109.  Betula. 

(1)  alba  J.E.S.  (m.  Smithii;  Linnaei  tnntum  nu- merus:) 

Folia  in  hac  plagula  asservantur,  quae,  cum 
speciebus  recentius  determinalis  comparata, 
B.  glutinoscB  Walh\  et  Fr.,  nec  B.  verrucoscB, 

quae  B.  alba  vulgo,  sunt;  id  quod  cum  opi- 
iiione  Cel.  Friesii,  pluribus  jam  locis  enun- 
tiata,  congruit,  B.  glutinosam  fuisse  arborem, 

ad  quam  Linnaeus  descriptiouem  sua3  B.  alba' 
confecerit. 

(2)  (Sine  nomine;  piiori  aflixa;  m.  propr.  littera 
tantum:)  B. 

Amenta  tantum  florentia  adsunt  ejusdem, 

ut  videtur,  speciei. 

DIOECIA. 

1158.  Salix. 

(1)  hermaphrodita  I  (manu  propr.  eeque  ac  in 
pagina  allera:)  hermaphrodita  et  pentandra  är 
ett  (quorum  vcrba  duo  ultinia  suecica  Smi- 
thius   bis  verbis  latine   reddidit:)  eadcm  est. 

Observationen!  Linnaei  cilatam,  boc  (antum 
loco,  quantum  equidem  scio,  ab  ipso  liLteris 

commissam,   specimina   et  pra:,'senlis  plagulce 
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et  duai  um  pioxime  sequenLium  quain  optime 
confirmant;  excepla  enini  ratioiie  lantiim 
se\uum,  ceteiis  proisus  omnibus  inter  se  (ani 
siniilia  sunt,  ut  nemo  fere  dnbilaret,  quin  ex 
eadem  arbore  Ivcla  sint.  Insuper  praesentis 

plagulae  specinien,  quod,  quantum  ex  adnota- 
lionibus  quldein  citatis  conciudendum,  eodem 

jure  ac  sequens  pro  vera  hermaphrod.  haberi 
potest,  amenta  floresque  tola  feminea  tantum 
exbibet,  ideoque  ne  cbaractere  quidem,  in  oper. 
Linn.  fere  solo  essentiali  babiLo,  a  forma  S. 

pentandrcB  vulgatissima  difFert. 

(2)  Jiermaphroditica  1  (in.  propr.  atque  iterum  iii 
pagina  altera:)  Salix  hermaphrodita. 

Amenta  quidem  om  nia  et  tola  in  hoc  spe- 
cim.  androgyna  sunt,  ternis  staminum  in  pi- 
stilla  muLatis,  binis  modo  formam  suam  re- 
tinentibus,  sed  quod  ad  cetera  omnia,  ut  jam 
indicavi,  et  antecedenti  et  sequenti  simillimum 

est.  Quamobrem,  idque  eo  magis  quod  au- 
ctor  speciei  ipse  eam  malam  agnoverit,  opti- 

ma et  sola  quidem  recta  babenda  est  opinio 

Wablenbergii,  in  quam  jam  plerique  x\uctores 

discesserunt,  nempe  S.  hermaphroditicam  for- 
mam   tantum  monstrosam  S.  pentandrce  esse. 

(3)  pentandra  3  (m.  propr.;  atque  manu  colle- 
ctoris,  in  diversa  cbartae  parte:)  Salix  pentan- 

dra Flor.  Lap.  57ö.  Mas  et  femina.  —  Gmel. 
n.  7  (infra  quod  manu  Linnaei  repetitum  est:) 
Pentandra. 

Hoc  sohim  inter  specimina,  quoe  sub  hoc 
nomine  in  beib.  asser vantur,  ad  formam  S. 

pentandrce  Auct.  communem  pertinet;  eadem- 
que  prae  ceteris  a  Linnaeo  pro  vera  agnita 
videtur. 
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(4)  Salix  pentandra  (in.  propr.,  Sniithii  auleiii 
adclituiii  est:)  ?  (In  alia  cJenique  chartte  parle, 
manu  eadem  ac  apud  prioiem  invenimus:) 
Salix  pentandra  Flor.  Lap.  370.  Foliis  suhtus 
cinereis. 

Planta  lantuin  feminea  adest,  quae  notis 

oinnibns  a  priDiibus  diversa  atque  cerlissiaie 
S.  amygdalina  L.  et  And.  recent.  est. 

(5)  pentandra  (m.  Linnoei  fd.;  posteaque  a  Snii- 
thio  additum:)  /3  (atque  alio  loco:)  species  nova, 

tinctoria.  —  Meyeriana  Willdiw  Prof.  Mertens, 
Vix  a  pentandra  vera  specie  distincta,  sed 

tainen  capsulis  pedicellatis,  foliis  nitidis,  rigi- 
dioribiis  patdlo  diversa  videtiir,  et  quidein 

cum  pent.^  tetrandra  Fr.  Mant.  L  p.  4/,  quas 
ex  sjnoiiytnis  Meyeriana  Willd.,  potissimuni 
convenil,  etsi,  femina  modo  in  herb.  asservata, 

de  nuiTiero  slaniinum  nihil  judicari  polest. 
An  eadeni  ad  pentandram  /3  Fl.  Suec.  merito 

referatu!',  nescio;  praesens  certe,  quam  Snii- 
tliiiis  eo  retidit,  tbliis  tam  longe,  qiiani  in 
cominuiii  pentandra  petiolatis,  nonnibil  recedit. 

(6)  pentandra  3  (m.  Linn.  fil.;  atque  Sinitbii:)  /3. 
Femina  etiam  est  formcie  exade  ejusdem  ac 

prior;  quae  i^i^itur  omnia  de  ea  dicta  sunt,  de 
bac  quoque  va  lent. 

(7)  phylicifolia  (m.  propr.). 
Hoc  specimen  procul  dubio  Srnitbius  in 

mente  babuit,  quutn  primus  S.  phylicifoliam 
et  nigricantem  distinguens,  illam  ex  berbario 
Linn.  doceret  veram  esse  phylicifol.  cc  Linn. 

Fl.  Suec.  2,  qutis  FL  L-ipj).  n.  351,  banc  au- 
teni  phylicif.  /3  Fl.  Suee.,  quas  Fl.  Lapp.  n. 

350.  Nullum  enim  aliud  specimen  in  ber- 
bario  adest,   ([uod   tanto  jure  ac  pricsens  ad 
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phylicifoliam  L.,  qualem  a  Sniilhio  stabilitain, 
el  jam  a  b  Auct.  scaiiclin.  (excluso  Wahleiib.) 
oiiniibus,  iiec  iion  a  Kochio  in  Syn.  ed.  2 
agn  i  lan),  referri  potest,  eliamsi  non  in  sta  tu 

optimo  appareat,  sula  folia  offerens.  Haec  au- 
tein  cum  p/iylici folia  nostrate  optinie  conveniunt. 

(8)  phylicifolta  /3  (manu  Smithii;  Linntens  nu- 
nieruni  modo  inscri[)sit:)  4. 

Heic  etiam  folia  tantuni  asservantur;  quag 

veio  magna,  oblongo-ovala  in  descripliuiiein 
sub  n.  350  Fl.  Lapp.  oplime  quadrant,  sum- 
nioque  ju  re  a  Smit  bio  ad  phylicif.  /3  Linn.  re- 
lata  videntur.  Eadem  etiam  omnino  ad  S. 

nigricantem  Åuct.  scmid.  reccnt.  v,  c.  LcBst.,  Hartm. 
Fries,  per  ti  nen  t. 

(9  et  10)  In  plagulis  hisce,  quarum  uni  nullum 

nomen,  alteri  nouu^n  y>phylici folia  4»  manu 
Linn.  fil.  adscripluin,  specimina  asservantur 

feminea,  quae  ob  Folia  stipulasque  prorsus  ea- 
dem sunt  ac  antecedens  (num.  8),  atque  etiam 

capsulis  longe  pedicellatfs,  villosis  ad  forniam 
S.  nigricanlis  pertinent,  qute  S.  nigricans  Sm, 
primaria  sec.  Friesium  in  Man  t.  1,  p.  23  et  52. 

(11)  vitellina  5  (m.  propr. j  post  quod  Smitbius 
addidit:)  ?  (atque  prope  specimen  Memin.:) 
alba  ? 

Et  mas  et  femina  adsunt,  ambo  praeclare 

ejusdem  speciei;  ob  autem  folia  angusta,  lan- 
ceolata,  sericea,  au  t  specimina  bsecce  (id  quod 
ex  definitione  Linnasana  rectissimum  videtur) 

a  ve  ra  S.  vitellina  Spec.  Pl.  diversissima  ba- 

benda  sunt,  aut  bccc  ipsa  (ut  monuerunt  Ko- 
chius  in  Syn.  ed.  2,  p.  741  ceterique  Aucto- 
res  germanici)  ad  S.  albam  referenda  est,  nec 

ad  S.  fragileni.    Ramulos  enim  boc  loco  asser- 
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valos  ne  colore  quidern  possuiii  a  S.  alba  corn- 
mun  i  discerneie. 

(12)  Scdix  hastata  7  (rii   propr.  aeque  ac  lociis:) 
/i.  U. 

Ramulus  taiiluiii  slerilis  heic  asservatur; 

qui  tamen  ob  folia  leiuiia,  ovalia,  siibrolun- 
(lala,  serrulata,  glabra,  venosa,  sublus  pjiUida, 

stipulas  permao;nas  semicordatas,  serratas  po- 
lissimum  est  S.  hastata  L  et  Aiict.,  foiiiia 

iiempe  ad  eain,  quae  s  subreticulata  Hartm. 
Scand.  Fl.  ed.  5,  maxirae  accedeiis. 

(13)  (Si ne  noiuine). 
Heic  aiiienla  quoque  ferainea  adsiint,  quas 

cum  S.  hastata  Åuct.  oiiinino  conveniunl;  Foiia 

aulem,  ac  in  priore,  paullo  minoia  et  rigi- 
diora,  celeruiii  siinillima  sunt. 

(14)  hastata  (m.  propr.  aeque  ac  prope  ramulum 
sterilem  nonien,  ut  videtur:)  aurita  (1). 

Ab  antecedente  nihilo,  nisi  ramulis  pube- 
scenlibus,  discrepans,  ha^c  quoque  ad  S.  ha- 
statam  merito  refertur. 

Mirum  sane  est,  quod  nuUi  horum  speci- 
niinum  Smithius  nuuieii,  quod  formce  ejus- 

deni  speciei  ipse  imposuit,  malifolm  adscri- 
pserit,  nec  aflinitatein  quidem  indicaverit. 

(15)  hastata  7  (in.  propr.;  Smithius  au  tern  ad- 
scripsit:)  triandra? 

Hoec  foliis  angustissimis,  lineari-lanceolatis, 
acutis,  dense  et  argute,  sed  incvqualiter  ser- 
ratis,  glabris,  sublus  glaucis,  slipulis  parvis, 
semicordalis,  a  prioribus  longe  diversa,  et, 

quantum  ex  sterili  jiidicari  potest,  foi  nia  est 
Salicis  amj/gdaliiuv  Auct.  angustifoba, 

(1(>)  (Sine  nouiiue;  sed,  ut  apud  j)lanlas  lap- 
jH)nicas,    aliorum    quidem    Generum  rarius, 
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praesenlis  autem  sgepius,  Liniiaeus  prope  mar- 
ginem  plagiilfe  superiorem,  numerum,  quem 

in  Fl.  Lapp.  habent,  adnotare  soluit*),  sic 
hoc  etiajn  loco  iiumeriim  Floram  Lappon. 

spectantem  ad  nota  vit:)  549  (atque  prope  spe- 
cimen:)  ̂ 8  (qoi,  quo  speclet,  hand  patel). 

Ex  spt^cimine  hocce  judicium  111.  Friesii 
in  ManL  1,  p.  23  optime  confirmatur,  Sali- 
cem  FL  Lapp.  n.  349  esse  cuspidatam,  nec  fra- 
gilem,  ad  qnam,  contra  et  iconem  et  descri- 
ptionem  et  iucum,  sjnonjrnon  illius  iiumeri 
iuerit  relatum.  Heic  enim  asservatur  ramu- 

lus  sterilis,  qui  ad  S.  fragilem  miniriie,  ad 
fentandram  autem  niaxime  accedit,  qiiae  (per?t), 

ut  conslat,  cuspidatm  tam  afiinis  est,  ut  fa- 
cile  coiidonari  sperem,  in  slatu  ejus  prcesente 
manco  me  non  posse  cerlo  dijudicare,  utrum  ad 

pentandram,  an  ad  cuspidatam  polius  pertineat. 

(17)  fragilis  (m,  propr.;  postque  a  Smithio:)  ? 

(atque:)  alba? 

Raraulus  adest  amenta  gerens  mascula,  qui 
foliis  lanceolatis,  subtus  sericeis  ad  S.  alham 

polius  pertinet;  formam  tamen  neque  hujus 

constituit  typicamj  sed  varietatem  (oiiis  sub- 
glabris  et  subintegerrimis. 

(20)  Salix  rosmarinifolia  25  (m.  propr.  peque  ac 

in  pa(>ina  altera:)  Salix  foliis  oppositis  it.  scan, 
—  Hispania  687.  (Smithius  autem  post  no- 
men  primuni  addidit:)  ?  (atque:)  fissa  Hoffm. 
Prof.  Mertens. 

*)  Specimina  hoc  modo  designata  maximi  momenti  et  au- 
ctoritatis  habenda   sunt,  utpote  qua3  semper  videntur 

^  ectypa  esse  ipsa,  ad  qiia?  descriptiones  specierum  Lap- 
ponic.  confectse  sunt;  id  quod  ex  similitudine  cum  figuris 
in  Fl.  Lapp.  probatur,  qua3  saepe  ex  bis  picta3  videntur. 
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Ceterura  quldem  in  descriptionem  rosmarini- 
folice  Fl.  Suec.  et  Sp.  PL  baud  male  qiiiidrar, 
sed  a  rosmarinif,  Recent.,  qiiarn  solam  sub  ilbi 

inlelbgi  constat,  i(jnge  diversa,  alque  potissi- 

mum  forma  anguslifoiia  est  S.  pui^purece.  Pro 
bac  (^purp.^  Liiiiioeus  quoqne  ipse  alii)  tenipore 

eam  babuisse  videlui',  ul  ex  adsciiplis  ipsius 
siipra  citatis  patet,  quornm  iiiium  piocul  dubio 

Sabcein  in  It.  Scan.  p.  252  memoralani  spe- 
cial, cujus  »d  ifferenliam  a  b  al  i  is  Salici- 

bus  principalem  folia  plurima,  prae- 
cipue  inferio  ra,  opposita  con  s  t  i  t  u  er  e» 
I.  c.  dicit,  cujusqne  sjnonymon  1.  c.  in  Fl. 
Suec.  ed.  2  sub  furpurea  deinde  receplum  es( ; 
aUerum  aulem  certissime  ad  Loeflingii  It. 

liispan.  referendum  est,  ubi  fan  tum  in  pag. 
294  Salix  quaedam  enumeralur,  eaqae  etiani 

purpurea  dicilur. 

(21)  (Manu  Linn.  nomen  nuUum  adpositum  est, 
sed  numerus:)  25  (alque  prope  speoimen,  ut 
indicet  locum:)  aboensis.  (Smitbius  adnota\it:) 

angustifolia  Wulfen.  Mertens.  —  attamen  omnino 
dive?' sa  JES. 

Haec,  ioco  ipso  lecta,  qui  in  Fl.  Suec.  ed. 
2  (Aboae)  memoratur,  meliore  ju  re  quam  prior, 

quce  verisimile  ex  IJispania  est  missa,  pro 
vera  LinUcTana  rosmarin  i  folia  babenda  est; 

eadem  quoque,  quantum  ex  foliis  sobs  sideri 
licet,  vera  est  S.  rosmarinif.  Recent. 

(22)  friandra  !2  (m.  prop?.;  Smilbius  observa- 
vit:)  Flores  certe  triandri  JESmiih.  (In  diversa 

cbarlae  parte  manu  ejus,  qui  specimen  colle- 
gil,  invenimus  adnolala:)  Salix  foliis  elliptico- 
lanceolads,  utrinque  glabris,  serratis,  appendicu- 
lat  is.     Hall.  Stirp    IJelv.  152.     Mas  et  fe  mina. 



335 

~  N:o  9.  Gmel.  Sih.  1,  (posl  qnse  Lin- 
naeus  iteruni  apposuil:)  Triandra. 

Et  mas  et  len)ina  adsunl,  qiioe  alque  folia 

a  (lescriptione  S.  triandrce  Sp.  Pl.  iiihilo  qui- 
dem  (iifferunt;  oraiies  autcm  Jioloe  eliam  in 

f()!'mam  S.  amygdalincB  L.  et  Becent.  angusti- 
foliam  opiime  quadrant,  quamobreni  nullum 

rtstat  dubium,  qnin  liag  species  inler  se  iden- 
ticae  sint,  id  qnod  \i\m  plerique  Botaiiici  sibi 
liabent  persuasum;  quamvis  Sinilhius  in  Fl. 

Brit.,  ubi  praesens  specirnen  ipsuin  ad  trian- 
dram  n\erito  vocat,  ningis  quam  ullus  Auclor 
alius  eas  diversas  babeat. 

(23)  (INonien  nuilum  Linnaeus  ipse  apposuit, 
sed  numerum  Fl.  Lapp.;)  55^  (post  quem 
Sniitbius,  ut  videtiir,  addidit:)  ?  (infraque:) 
S.  tenuifolia  Fl  L^pp.  ed,  ̂ ,  p.  292, 

Ramulus  lantum  parvus  steriiis  adest,  cu- 
jus  folium  maximum  id  ipsum  videtur  esse, 

quod  in  Fl.  Lapp.  t.  VIII  fig.  e.  depictum 

est.  Ex  speciebus  recentiore  aevo  cerlo  sta- 
bililis  ad  S.  jphylicifoliam  maxime  sane  accedit, 
elsi  foliis  liigricantibus  S.  nigricantem  etiam 

referat.  Idem  siii^iul  cum  Fb  Lapp.  si  ne  du- 
bio  fons  est  S.  tenuifolice  Sm.  FL  Brit.  et  Fr. 

Nov.  Mant.  I,  p.  5^,  quae  S.  majalis  Wahlenb. 
Fl.  Lapp.;  citatum  vero  Herb.  Linn.,  quod 

Smilbius  in  Fl.  Brit.  p.  J052  attulit,  sic  vi- 

detur esse  corrigendum,  ut  ille  ipse,  nec  Lin- 
naeus, iiujus  nominis  in  berb.  auclor  indice- 

tur;  Linnaeus  enim  neque  boc,  nequeulloaHo 
ioco  in  berb.  id  adbibuit. 

(24)  (Sine  nomine;  manu  lantum  SnMm:)  352 
FL  Lapp.? 

Hoc  quoque  sterile  est  specirnen,  priori 

baud  dissimile,   sed  formoe  S.  phylicifoLice  ty- 
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picae  eliam  propius  accedens,  vel  ab  hac  haud 
distinguencla. 

(25)  (Nornen  nullum  prope  speciineii  adscriplum 
esl;  sed  maiiu  Liniisei  nuiueii:)  24^  (et)  553 
(posl  quem  Sniithius  observavit:)  non  est,  sed 
potius  352.  (In  pagiiia  postica  basc  sjnonyiija 
sunt  manu  Linnaei  adiiotata:)  Salix  pumila 

folio  utrinque  glahro  J.  B.  —  Salix  pusilla  Ca- 
merar.  epit.  —  Salix  hiimilis  repens  Lobel.  (at- 

que  prope  l»8ec  duo  synonyma  ultima:)  con- 
j'erat{uY). 

Ob  torniam  foliorum  curn  descript.  in  Fi. 

Lapp.  n.  352  magis,  ut  monuit  etiam  Smi- 
th i  us,  quam  cum  n.  353  congruit,  sed  ta  men 

a  speciminibus  iUius  proxime  aiilecedentibus 
diversa  videtur.  Etiam  minus  ad  S  fuscam 

Spec.  PL  ̂   referti  potest,  ad  quam  aller  nu- 
merus  adscriptus,  24,  et  synoiiymon  primum 
delegant.  Quae  quum  ita  sint,  diflicillimum 
est  pro  certo  dijudicatu,  ad  quam  specierum 
suarum  Linnaeus  ipse  hane  relatam  voluerit. 
Nec  multo  faeilius  cerlo  diclu,  qucenam  sit  e 

speciebus  recentius  determinatis.  Pritno  enim 
in  piCEsente  S.  omlam  Ser.,  qu£€  S.  arhusc.  ci 

Waldsteiniana  Koch.,  me  agnovisse  credidi,  cu- 

jus  cum  specimine  meo  alJato  communia  ha- 
bet:  capsulas  subsessiles,  conicas,  albo-villosas, 
stylum  elongatum,  folia  tenuia,  ovato-elliptica, 
raro  subcrenuhita,  pilis  prope  venas  sericea, 
et  ciliala,  fruticuhmi  humillimum,  celeraque 

omnia,  exceplis  modo  venis  foburum,  qua» 
minus  dislincte  sunt  anastomosanles.  Deinde 

autem  annc.  Andersson  eam  quoque  conspi- 

ciens,  ))foi  n)am  ccrtissime  esse  S.  phijlicifolia' 
in  summis  alpibus  ScandinavicT  obviam,  (oHis 

augustis 
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angnstis  ad  S.  arhusmlam  accedentem»  decla- 
ravit.  INeque  haec  seiilentia  lantmn,  quantum 

puta  res,  a  mea  divei  sa  est,  sed  ambae  quo- 
dani  modo  cvjiiciliari  possiint.  Asservautiir 
eiiim  ill  iierb.  Patris  niei  specimina  plurinia, 
ex  locis  Lapponiiie  permultis  a  Cel.  Laestadio 
snb  uomine  arbusculce  missa,  quce  per  seriem 
formaruiii  intermediarum  conliguani  ila  in  S. 

phyltcifoliam  veram  seiisim  traiiseunt,  ut  mi- 
ni me  sa  lie  mirer,  ad  hane  in  herb.  cif.  esse 

relata,  dum  tamen  eorundem  ipsorum  non- 
nulla  S.  ovatcB  Ser.  tam  similia  sunt,  ut  du- 

bi  ta  ri  re  vera  possit,  an  baec  si  t  a  form  is  il- 
lius  maxime  alpinis  satis  distincta.  Ejusmodi 
forma  praesens  etiara  esse  vide  lur. 

(26)  553  (m.  propr.,  aeque  ac  in  pagina  altera:) 
Salix  alpina  foliis  angustmribus  splendentibus 

serratis  Scheuch.  alp.  4,  p.  540.  —  Salix  pu- 
mila  alpina  myrsinites  Pont.  comp.  (Smithius 
in  pagina  priore  post  nuraerum,  qui  ad  Fl. 

Lapp.  spectat,  ad  nota  vit:)  mra  —  myrsinites. 
Hane  veram  esse  et  optima m  in  herb.  S. 

myrsinitem  LinniEanam,  tam  synonyma  ad- 
scripta,  quae  eadem  sunt  ac  in  Fl.  Lapp.  et 
Suec.,  numerusque  probant,  quam  folia,  quae 

in  descriptionem  hujus  in  Fl.  Lapp.  ad  un- 
guem  quadrant.  Eadem  etiam  atque  amenta, 
quae  et  mascula  et  feminea  adsunt,  cum  S. 
myrsinite  Auct.  recent.  optime  conveniunt. 

(27)  myrsinites  42  (rn.  propr.). 
Hoc  loco  mas  lantum  et  fulia  adsuiit;  quae 

tamen  a  priore  i  ta  recedunt,  ut  ad  S.  hastatai 
forraam  al  pestrem  potius  referenda  putem. 

(28)  Salix  alpina  pumila  myrsinites.  Pont.  comp. 

H9  (m.  propi  .,  sed  in  pagina  plagulce  postica ; 
K.  V.  Akad.  Handl.  1851.  22 
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prope  specimen  iiuilmii  atiest  iionien.  iii>i 
niaiui  Smithii:)  Flo.  Lapp.  555,  inyrsiniies. 

Feinina  heic  assei  vatur,  quee  oniuiiio  tst 
S.  myrsinites  L.  et  Auct. 

(29)  (Sine  noniiiie  manu  Linrifei  inscripto;  sed 
priori  affixa  est,  et  Smithius  liuic  eadem  ac 
illi  insciipsit:)  Fl.  Lapp.  555,  myrsinites. 

Hadem  est  ac  anlecedeiis. 

(30)  Salix  myrsinites  (m.  pre  pr.  ceque  ac  locus:) 
Lapp.  (Smithius  post  nom  en  addidit:)  ? 

Foliis  iutegeri  imis,  glaberrimis,  capsulis 

loiige  pedicellalis,  ̂ ilaberrimis,  stvlo  l>re\i,  et 
aliis  notis  a  S.  myrsinite  lon^e  recedit,  alque 
potissimum  eadem  \idetnr  esse  foriua  ac  dia. 
cujus  supia  sub  nuni.  (27)  iiientio  fit.  Fulia 

ta  men  inlegen  ima  nt  que  cuqi  illa  bene  con- 

gruunt. 

(31)  560  (m.  propr.,  a?que  ac  prope  speciaieu:) 

16  (Smithius  ad  nota  vit:)  ai^huscula,  certe. 
Ex  adsciiplis  bis  enumeralis  numeiu?  16 

(ad  myrtilloidem  Sp.  Pl.  /,  ut  videlur,  speclans) 
poslerius  cerlo  et  j^er  erroiem.  vel  forsilan  in 
fnturam  comparaiiouf m  additus  est,  el  nulla 
igitin  ei  vis  inest  ;id  boc  specimen  alioisum, 
ac  monet  numerus  360,  rtleiendum.  Piie- 

clare  enim  ipsa  est  forma,  cujus  foHum  in 
Fl.  Lapp.  t.  VIII,  fig  m.  depictuni  est,  cum 

desci  i[)lione  cliam  sub  re<=j^ondenle  num.  360 
oplime  congruens,  qua?  S  orbuscufa  FL  Lapp. 
ed.  ̂ ,  a7'busc.  Fl.  Suec.  ed.  E^^dem  au  ton 
notis  omnibus,  e\  tuliis  quidem  (qua?  sola 
adsuntj  sumendis,  lorma  est  angnstifolia  S. 
arbusculcF  Auct.  scand.  recent.  v.  c.  Last  Fries, 

et  Hart  t)}.,  ncc  iwn  Kwhit  in  Syn.  ed.  ̂ . 
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Quum  hoc  soluin  in  herb.  sit  specimen, 

cui  uumeium  cilatiiri]  Linnceas,  nomenque 
arbusc.  Suiilhias  inscripserit,  idein  etiam  pro- 
cul  (lubio  est,  a-l  quod  Hic  suam  efiani  ar- 
husculam  priinum  descripsit,  de  qua  conF.  Fr. 
Nov.  Mant.  I.  p.  22  et  25,  atque  Bol.  NoL 
1840. 

(32)  Saltx  arbusculiformis  ̂ 15  (m.  propr.). 
Hujus  etiani   folia  sola  adsunl,  quse  a  pri- 

oiis  raiDuli  nihilo  (Jifferunt,  nisi  pagina  iiife- 
riore  paullo  magis  glaucescente ;  nieritoque 
igitur  ad  eandeiii  speciem  pei  Linent.  Ut  ex 
numero  noiiiineque  (quod  nescio,  ulruiii  ex 
iiiduslria,  an  casu  hoc  modo  sit  scriptumj 

apparel,  Linnaeus  hoc  specimen  ad  Spec.  Pl. 

(ed.  1)  reUdit,  nec  ad  Fl.  Lapp.,  ex  quo  con- 
chidi  licet,  hoc  et  antecedens  fuisse  tempo- 
ribus  longe  diversis  deteiminafa  et,  vix  inter 

se  compaiata,  in  heib.  inserta;  unde  forte 
dissimihtudo  non)inum  orta  est. 

(33)  arbusculiformis  (m.  propr.;  postque  a  Smi- 
thio:)  nequaquam  —  capsulce  rugosce. 

A  priore  longe  diveisa  est,  iieque  cum  ulla 
specie  scandinavica  bene  cou venit.  Ovatce  Ser. 

tamen  propius,  quam  ahis,  de  cetero  videlur 
accedere,  sed  foliis  aciilioribus,  apice  obliqua 

instructis,  capsidisque  baud  breviler  pedicel- 
latis,  ab  hac  quoque  differL  Anne  S.  fyre- 
naica  Gouan.  priiiiaria  est? 

(39)  357   (m.  propr.  atque  j)rope  specimen:)  ̂  

( m  a  n  u  S  m  i  t  h  i  i :)  myr  t  il  lo  ides  — 
Femiiia  adest,  quae  tolo  hab-tu  omnibusque 

notis  est  optima  S.  myrtilloides  Auct.  omn, 
scand.  nec  non  Kochii.  Quum  haec,  testan  te 

numero  357  citato,  prototjpum  sistat  S.- myr- 
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tilloidis  FL  Lapp.,  iiullum  dnbium  restat,  quiii 
illi  auctores  rectissime  feceririt,  iidemque  feie 
soli,  qui,  nuUa  Tiabita  ralione  babilatioiiis  sub 
S.  myrtill.  iii  Fl.  Siiec.  indicatae  (ex  qua  banc 
Salicem  incolam  esse  lotias  Sneciae  facile  cre- 

deres),  veiam  el  priniaiiam  iiiyrtill.  in  S.  n. 
557  nnjrtill.  FL  Lapp.  agnovenint,  nec,  ut  alii, 
in  furmis  S.  rejjentis  qucesi  \  erLHit. 

(40)  myrtilloides  16  (m.  propi.,  xque  ac  idem 
nomen,  quasi  coufirmandi  caussa,  ilei  um  re- 
petitum  sub  bis,  in  diversa  cbartae  parle,  manu 
coilecturis  scriptis:)  Salix  foliis  iitfegris  glabris, 
uvatis,  alternis.  Flor.  Lapp:  551 ,  Mas.  Femma. 
N:o  16. 

Omnino  eadem  est  ac  anfecedens;  quo  iden- 
titas,  qua  111  dicuut,  S.  rnyrtilloidis  Sp.  Pl.  cum 
S.  n.  551  FL  Lapp  probaUir. 

(41)  556  (m.  prupr.  atque  prope  specirnen:^  21 
(qui  boc  loco  uon  Spec.  Pl.  spectare  videtur; 
Smilbius   adscripsit:)  foliolosa  FL   Lapp.  }Jss. 

Opinionein  jam  apud  auctores  fere  onines 

sia  bi  I  i  Lam,  de  S.  livida  cl  Wahlenb.,  qua?  de- 
pressa  var.  livida  Fr.  Hart?n.  Roch  alionuuque, 
in  S.  n.  556  L.  FL  Lapp.  seu  S.  arbusc.  7  FL 

Suec.  ed.  2  quaeieiKb»,  picesens  specinien  optinie 
confirmat,  quod  cbai  actei  ibus  uJbuibus  est  S. 

depressa  var.  livida  Auct  cit.,  a  forma  vuli^a- 
lissima  nibilo,  nisi  loHis  et  amentis  lemineis 

solilo  minoribus,  diveisum. 

(42)  glauca  il  (m.  propr.  a^^que  ac  lucus:^.  Jncusp. 
[in  Pvreiiceis  ii^ilur  \eri^iniile  leclum;  manu 
ejus,  qui  misit,  adscripUnn  est  nomen:)  Salix 

alpina  pyreiiaica  Hall.  /ig.  —  C.  B.  (Smitbius 
denique  adiiolasil:)  Lappuuum. 

Hoc   spicimen    piinium    inspicienti,  mibi 

quidejn  nomen,  a  Smilbio  adpo<ilum,  ob  foi- 
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mam  et  marginem  revolutum  foliorum  re- 
ctius  visum  est  (si  modo  idem  ac  limosa 

Wahlenb.  sigaificet),  dubio  tantum  ob  indu- 
mentum  foliorura  relicto;  quum  autem  de- 
iiide  amic.  Andersson  idem  inspiceret  atque 

ob  venas  foiiorum  anastomosantes  ad  glau- 
cam  Auct.  pertinere  moneret,  facile  in  hujus 
sententiam  transii. 

Ceterum  hoc  specimen  sohim  est,  cui,  a 
Linnaeo  glauca  inscripto,  Sraithius  nomeii 

Lapponum  adscripsit,-  et  quod  igitur  fons  est 
solus  illius  affirmandi  in  Engl.  Fl.  4.  p.  202, 
S.  glaucam  Herh.  Linn.  ad  S.  limosam  Wahlenb. 

pertinere. 

In  diversa  cbartae  parte,  huic  plagulae  af- 
fixa,  ramulus  quoque  alius  asservatur,  cui 
Linnaeus  inscripsit  numerum  15,  et  Smithius 

nomen:  glauca  vera?  —  Hic  a  priore  foliis 
tantum  brevibus,  obtusiusculis, diversus, omni- 
no  est  S.  glauca  Auct.  scand. 

(4-3)  Lapponum  20  (m.  propr.  asque  ac  prope 
marginem  plagulae  superiorem  numerus  Fl. 

Lapp.:)  566.  (Prope  specimen  etiam  inferius 
littera:)  F  (atque  in  pagina  altera:)  Salix 

lusitanica,  sal  vice  foliis  auritis.  Tournef,  (Smi- 
thius ramulo  superiori  adscripsit:)  lapponum 

omnino  (et  inferiori:)  arenaria?  — 
Ramuli  duo  inter  se  dissimillimi  heic  as- 

ser  van  t  ur,  quorum  neuter  ad  S.  Lapponum 
Auct.  recent.  scand.  v.  c.  Hartm.  et  Fr.,  sen  li- 

mosam Wahlenb.  pertinet.  Alter  enim,  vel 

superior,  ob  amenta  longe  pedunculata,  pe- 
dunculos  foliatos,  capsulas  sessiles,  tomentosas 

stjlo  nullo  distincto,  folia  lanceolata,  obtu- 
siuscula,  integerrima,  sericea,  aliasque  notas 
om  nes    certissime   est  S.  glauca  Auct.  scand. 
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omn.  foliis  solito  paullo  angiistioi  ibus.  Ex 

hoc  igitur  specimine  dictum  Smitliii  iii  Engl. 

Fl.  4.  p.  202,  S.  Lapponum  Herb.  Linn.  ean- 
dem  esse  ac  S.  sericeam  Vill.  [glaucam  Aud. 
scand.),  coniirmatur,  quamvis  ex  iiomine,  ab 
ipso  huic  iiiscripto,  appareat,  illuni  aut  hoc 
speciQieii  tunc  noa  in  mente  habuisse,  aut 
tempore  alio  upinionem  aliam  de  eodem 
concepisse. 

Alter  aatem  ramulus,  cui  Smilhius  iiiscri- 
psit  arenarice?,  sterilis  est  et  ad  specieni  mihi 

prorsus  igaotam,  minime  scandiiiavicam,  im- 
tijo  vix  europseam,  pertiiiere  videtur.  Hoc 
loco,  verisimile  comparandi  caussa,  asservatur. 

(44)  Lapponum  20  (m.  propr.  ,•  Srnithius  prope 
specimina  duo  priora,  quae  liuea  a  ceteris 
separavit,  adscripsit:)  S.  Stuartiana  Engl.  B.  t. 

2586  (atque  prope  posteriora  åuo:)  lapponum. 
Ex  specimiiiibus  bisce  quattuor,  priora  duo 

ob  amenta  sessilia,  cäpsubis  subsessiles.  tomen- 
tosas  stylo  elongato,  folia  laiiceolata,  aciimi- 
nata,  iiitegerrima,  iiicauo-tomeutosa,  mar- 
giae  revoluto,  etc.  optiuiani  sistunt  S.  limosam. 

Wahlenb.  s.  Lapponum  Åuct.  scand.  alior.;  opi- 
iiioiiem  igitur  illoruni  confirmantia,  qui  bauc 

Linnaeo  miuinie  iguotara,  sed  veram  S.  Lap- 

ponum ejus,  licet  alio  tempore  forsitaii  coii- 
fusam,  fuisse  suadeiit;  eadem  quoque  ideu- 
titatem  hujus  cum  S.  Stuartiana  Sm.  pra^cbire 

probaut. 
Posteriora  auteai  specimijia,  ambo  a  priori- 

bus  diversa,  iiiter  se  quoque  diflerunt.  Luum 
euim,  quod  steiile  est,  ad  S.  repentem  var. 
arenariam,  judice  amic.  Andersson,  pertinet; 
alteruiii,  qiiod  ad  amenta,  capsuhis  et  folia 
attinet,  omniiio  est  8.  cjlauca  Auct.  scand. 
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(45)  (Manu  Linnasi  nomeii  nullum  adscriptura 
est,  sed  Smithii:)  Lapponum  JES.  (Piagula  est 
priori  affixa), 

Omnino  est  S.  glauca  Auct.  scand.,  capsulis 
solito  inajoribus,  stylisque  pauUo  longioribus. 

(46)  362  (m.  propr.  aeque  ac  prope  specimen:) 

75  (Nomeii  manu  tantum  Smithii  adscri- 
ptum  est:)  arenaria. 

Ill  descriptionern  S.  u.  362  Fl.  Lapp.  opti- 
me  quadrat,  atqne  forma  foliorura  cum  fig. 
o.  tab.  VIII  beiie  con venit.  Utrum  autem 

sola  habeiida  sit  vera  S.  arenaria  Linn.^  id 

quod  Smithius  voluisse  videtur,  au  forma  in 
scriptis  Linnaei  ceteris,  praeter  Floram  Lapp., 
cum  formis  S.  repentis  confusa,  et  simul  cum 

bis  S.  arenariam  constituens,  dijudicare  mi- 
nime  audeo.  Geterum,  quantum  ex  foliis, 

quae  sola  adsmit,  videri  licel,  ad  S.  Lappo- 
num Auct.  scand.  recent.  maxime  accedit,  vel 

potius  bujus  constituit  forma m  foliis  breviter 

petiolatis,  ovato-laiiceolatis,  integerrimis  vel 
obsolete  undulato-crenulatis,  supra  subgla- 
bris,  subtus  dense  argenteo-tomentosis,  venis 
indistincte  anastomosantibus,  stipulis  nuUis, 
quibus  omnibus  celerisque  cum  S.  Lapp.  var, 
elliptica  s.  leucophylla  Fr.  optime  con  venit. 

Opinionen!  itaque  Gel.  Friesii  omnino  con- 
firmat,  hane  proprie  formam  satis  nolabilem, 

nec,  ut  Walilenb.  monuit,  S.  Lapponum  ty- 

picam,  sub  uum.  362  Fl.  Lapp.  esse  intelli- 

gendam. 
(47)  arenaria  21  (ra.  propr.;  atque  in  diversa 

chartge  parte  manu  alia:)  Salix  pumila  foliis 
utrinque  candicantihus  et  lanuginosis  llaj.  Syn. 

HL  U7.  Tab.  XIX  fig.  3.  —  N:o  45  (post 
quod    Smithius:)   non  est  (infraque:)  S.  Stu~ 
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artiana  Engl.  Bot.  2586.  (Plagula  est  priori 
affixa). 

Sterilis  tantum  ramulus  adest,  cum  forma 

S.  Lafponum  Auct.  scand.  prima ria  potissi- 
mum  conveniens,  folia  vero  subtus  sunt  so- 
lito  densius  tomentosa  Quamvis  ia  Fl.  Suec. 

ed.  2  et  Spec.  Pl.  Liniiseus  antecedeiitem  seu 
S.  11.  362  Fl.  Lapp.  ad  arenariam  citet,  hoc 

loco  neque  in  priore  neque  in  praesente  utrum- 
que  Domen  apposuit,  sed  iilam  ad  FL  Lapp. 

tantum,  hane  ad  Spec.  Pl.  ed.  1  tantum  re- 
tulit,  ex  quibus  concludere  forsan  licet,  ipsam 
non  semper  bas  species  pro  una  babuisse. 

(48)  (Sine  nomine,-  manu  tamen  Linnaei  nu- 
merus  arenarice  in  Sp.  Pl.  ed.  1:)  21  (atque 

locus:)  Scania.  (Smitbius  addidit:)  see  acu- 
minata. 

Folia  tantum  adsunt,  quae  autem  a  priore 
diversissima.  Sunt  enim  permagna  late  vel 

ovato-lanceolata,  acuta,  undulato-crenulata, 

supra  glabriuscula,  sabtus  incano-tomentosa, 
venis  elevatis,  stipulis  semireniformibus,  ra- 

mulo  ipso  subtomentoso,  ob  quae  omnia  to- 
tamque  faciem  baec  omnino  est  forma  culta 
S.  lanceolatce  Fr.  Qaamvis  ex  loco  adscripto 
patet,  boc  specimen  in  Scania  esse  lectum, 
sub  iiulla  tamen  formarum,  qu^e  in  It.  Scan. 
memorantur,  basc  species  intelligi  potest. 

(49)  glauca  11  (m.,  ut  v  idet  ur,  propr.  atque 
alio  loco:)  Salix  glauca  (post  quod  Smitbius:) 
non  est. 

Et  ob  folia  et  ob  amenta  capsulasque  ea- 

dem  S.  glauca'  Auct.  scand.  forma  est  ac  illa, 
quae  sub  num.  (45)  asservatur,  et  cui  Smi- 

tbius ibi  nomen  Lapponum  inscripsit. 
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(50)  (Nullum  iionien  manu  Liiiiicei  aclscriptuni 
est,  manu  auteni  Smithii:)  an  sphacelata  FL 

Brit.?  —  videtur  Fl.  Lapp.  36i  —  depressa 
Fl.  Suec. 

Folia  tantum  adsunt,  qufe  descriptioni  S. 
depressa}  Fl.  Suec.  s.  S.  n.  564  Fl.  Lapp.  iioii 

quidem  repugnaiit,  sed  figurse  iii  Fl.  Lapp. 
minus  respondeiit,  nec  uUum  adest  signum, 
manu  Linnaei  adsciiptuin,  ob  quod  illum 

ipsum  ea  ad  Fl.  Lapp.  361  potissimum  re- 
tulisse  crederes.  Yix  igitur  ullius  momenti 

ad  veram  S.  depressam  Linn.  aliamve  Ejus 
speciem  dubiani  illustrandam  hoc  specimen 
est,  quod  de  cetero  foliis  permagnis  (depressce 

Auct.  recent.  multoties  majöribus),  obovato- 
ovalibus,  aliis  acutis,  aliis  obtusiusculis,  utrin- 
que  glabriusculis,  subintegenimis  et  ceteris 

omnino  est  S.  capreoi  Auct,  forma,  ad  grandi- 
foliam  Ser.  accedens,  minimeque  ad  S.  depres- 

sam Auct.  referenda. 

(51)  lapponurn  (m.  propr.). 
Folia  tan  tum  5  sed  haec  ex  omni  parte  cum 

S.  Lapponum  Auct.  scand.  rec.  conveniunt. 

(52)  Salix  lapponum  20  (m.  propr.,  idemque 
nomen  manu,  ut  videtur,  Linnaei  fil.  etiam 

scriptum). 

Haec  autem,  cujus  amenta  feminea  adsunt, 

omnino  est  S.  glauca  Auct.  scand.,  specimini- 
bus  sub  num.  (45)  et  (49)  enumeratis  si- 
millima. 

(53)  arenaria  (m.  propr.  prope  unum  specimi- 
num,  aeque  ac  prope  alterum:)  lapponum. 

Specimen  sterile,  quod  inscriptum  est  are- 
naria,  in  descriptionem  S.  n.  562  FL  Lapp. 

quidem  quadrat,  nec,  quod  ad  forma m  fo- 
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lioruiu  et  »appendiculas  duas  ad  ba<in  pe- 
lioli»  attiiiet,  Tab.  VIII  fig.  q  dissimile  est. 
etsi  folia  duplo,  et  ultra,  majora  sunt  qiiam 
ill  lig.  cit.  Idem  autem  etiam  simijlimum 

est  speciaiini  supra  sub  nuni.  (46)  memo- 
rato,  atque,  cum  speciebiis  niinc  teaiporis 
stabiiitis  com  para  tum,  potissimuQi  est  Salicis 
Lapp.  Auct.  scand.  recent.  forma  foliis  subtus 
solito  magis  tomentosis.  Alterum  specimeu. 

Lapponum  inscriptum,  est  forma  ejusdem  spe- 
ciei  prim  aria. 

(54)  (Siue  nomiiie  manu  Linnsei  inscripto :  Smi- 
tbius  vero  adposuit:)  arenaria?  Flo.  Lapp.  562? 

Alterura  specioiea,  quod  fructiferum,  cer- 
tissime  est  S.  Lapponum  Åuct.  scand.  recent.; 

et  huc  quoque  alterum,  quod  sterile,  perti- 
iiere  videtur,  licet  forma  foliorum  paullo 
diversa  est. 

(58)  56^  (m.  propr.,  atque  manu  Smithii:)  fusc4i 
ex  auctoritaie  Flo.  Lapp.  (Manu  etiam  Liniicei 

ill  pag.  altera  addita  sunt  hfec:)  SaLx  humilis 

alpina  folio  myrti  tarentini  subtus  incano.  OR.  — 
Salix  alp.  punula  rotundijolia  repens,  inferne 
subcinerea). 

Hane  pro  »archetypo  illo  originali,  in  Fl. 

Lapp.  descripto»,  habendam  esse,  cum  quo 
specimina  anglica  in  Fl.  Brit.  p.  1060  et 

61  descripta  prorsus  convenire  Smithius  do- 
cet,  et  in  quo,  secund.  ejus  descriptionem, 

alii  S.  versifoliam  Wg.  agnoverunt,  h^c  pro- 
bant:  numerus  manu  Linnaei  adscriptus.  Fl. 

Lapp.  spectans.  synonymon  'Rudbeckii  cita- 
tum,  specimen  ipsum,  cum  descriptione  in 

ri.  Lapp.  et  Siiec.  bene  congrueus,  atque  ab- 
sentia  denique  in  herb.  aliorum  speciminum, 
eodem  modo  desiqnalorum. 
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Ex  prccseiile  auteni  rninime  confirmatur 

opinio  eorum,  qui  S.  fuscam  Linn.  esse  versi- 
foliam  Wahlenb.  suadeiit,  sed  eorum  potius, 
qui  in  formis  S.  repentis  eam  qucesi veruiit. 
Praesens  enim  ramulus,  quantum  ex  foliis  et 
ameiitis  inasculis,  quce  sola  adsunt,  judicare 
licet,  iiuilo  niodo  ad  aliam  speciem  referri 

potest,  quam  ad  S.  repentem  Auct.,  cujus  for- 
ma est  foliis  (semiuucialibus)  solito  latiori- 

bus,  magis  obtusis,  subtusque  densius  seri- 
ceis,  qualem  buic  simillimam  ex  pluribus 
Sueci^e  mediae  locis  possideo.  Unum  quoque 
synonjmorum  heic  adscriptorum,  Dilleiiii 

dico,  a  Smitbio  in  Fl.  Brit.  p.  1062  ad  va- 
rietatem  S.  repentis  refertur. 

(59)  Snlix  (m.  propr.,  sed  siue  nomine,-  Smi- 
tbius  tautum  observavit:)  non  fusca  (atque  in 

alia  paginae  parte:)  arenaria  Lightf.  —  varie- 
tas  S.  fuscce-  Lin.  D.  Viborg  (quae  ta  men  po- 

stea, an  ab  ipso  nescio,  extrita  sunt.) 
Haec,  licet  non  signa  eadem  antiquitatis, 

ac  in  priore,  sunt  adposita,  exacte  tamen 
eadem  est  forma,  sed  amentis  femineis  in- 

slructa,  quae  quoque  om  ni  no  sunt  S.  repentis 
quare  ex  bac  etiam  magis  probantur,  quae 

sub  priore  dixi,  baec  specimina  minime  illo- 
rum  opinioni  esse  subsidio,  qui  S.  fuscam  in 
versifolia  qucesi  verint.  Verum  quidem  est, 

Smitbium  prassentem  »non  fuscam))  esse  de- 
clarasse,  sed  caussam,  cur  sic  fecerit,  videre 

non  possumj  neque  Eum  semper  de  boc  spe- 
cimine  eandem  vel  solam  banc  babuisse  sen- 

tentiam,  adscripta  ejus  cetera,  jam  relata, 

probant. 
Insuper   folia   quum    bujus,    tum  prioris, 

alque    ramulus   ipse  uterque  cum  fig.  Rud- 
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beckii  cilata  optinie  coiiveniunt,  quam  ad  S. 
repentem  pertinere  jam  aliis  locis  (Hartm.  ia 
Bot.  Not.  1841.  p.  68,  Anderss.  Sal.  Lapp. 

p.  66)  ostensum  est. 

(60)  Salix  fusca  (m.  propr.,  sed  in  pagina  pla- 
gulae  postica  prope  margiiiem  iiiferiorem, 

iibi  alias  prsecipue  synonyma  tantum  Lin- 
naeus  addere  solebal). 

Folia  modo  adsunt,  prioribus  valde  dissi- 
niilia,  neque  cum  desci  iptione,  neque  cuni 
fig.  in  Fl.  Lapp.  congmentia.  Sunt  enim 
prioribus  triplo  longiora,  lanceolata,  acuta, 
subtus  densius  sericea.  Amic.  Andersson  de 

hoc  specimine  dixit:  »Folia  S.  Smithiance  si- 
millima.  Mini  me  ad  repentem,  neque  ad  versi- 
foliam  pertinent».  Equidera,  quo  pertineat, 
baud  dijudicare  audeo. 

(61)  repens  25  (ma nu  propr.). 
Omnino  est  forma  vulgaris  S.  repentis  Auct. ; 

in  uno  ramulorum  folia  exacte  eandem  ba- 

bent  formam,  ac  in  num.  (58),  supra  relato, 
sed  subtus  glabriuscula  sunt. 

(62)  Salix  repens  (m.  propr.  pro  nomine  pri- 
mum  inscripto,  dein  autem  deleto:)  fusca  (ad 

quod  numerus  quoque:)  ̂ 4  (baud  deletus, 

pertinet). 
Ex  omni  parte  est  S.  repentis  Auct.  forma 

eadem  ac  ramulus,  qui  sub  priore  singula- 
tini  memoratur,  foliis  la  tis,  obtusiusculis, 

subtus  glabriusculis,  glaucescentibus. 

(63)  incuhacea  22  (m.  propr.,  atque  prope  spe- 
cimen  manu,  ut  videtur,  aliena:)  Salix  lati- 
folia  minor  C.  B.  474. 

Heec  si  ne  dubio  est,  quam  Smitbius  in 

Engb  Fl.  4.  212  &  2L'3  (sec.  Kocb  in  Syn. 
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ed.  2)  S.  angustifoliam  Wulf.  sen  incuhaceam 

Willd.  et  Auct,  german,  esse  nionuit.  Exce- 
pta  enim  seqiieiite,  quae  paucas  sane  notas 
offert,  iiulla  aiia  sub  hoc  iiomiiie  iji  herb. 

Linn.  asservatur,  Cum  descr.  in  Spec.  Pl., 

quo  numerus  adscriptus  spectat,  bene  con- 
venit;  quamobrem,  atque  quuni  contra  ju- 
dicium  Smithii  boc  loco  ni  bil  aflferri  possit, 

rectissimum  videtur  ex  boc  speciniine  con- 
chulere,  S.  incuhaceam  Linn.  Sp.  Pl.  om  ni  no 

esse  angustifoliam  Wulf.  et  Auct.  Insuper  tam 
a  S.  repente  et  rosmarinifolia,  quam  a  plicata 

Fr.,  ad  quam  S.  incuhaceam  Fl  Suec.  referen- 
dam  CeL  Friesius  edocuit,  omnino  difFert. 

(64)  Salix  incuhacea  (m  propr.  in  pagina  postica). 

Ramulus  cum  amentis  tantum  masculis, 

junioribus,  foliis  nullis  beic  asservatur ;  quare 
determinari  vix  potest.  Magnitudo  tamen 
atque  babitus  S.  repenti  conveniunt. 

(65)  rosmarinifolia  25  (m.  propr.  seque  ac  si- 
gnum:) J)  (Smitbius  post  nomen  addidit:) 

nequaquam  JFS.  (supraque:)  angustifolia  Wulfen. 
Prof.  M  ert  ens. 

Mirum  est,  Smitbium  nomen  angustifol. 

non  incuhacece  herh,  (numero  63),  sed  buic 
inscripsisse,  quum  tamen  ilbim,  nec  banc, 
esse  angustifol.  L  supra  cit.  indica verit.  Num 
ex  eo  concludendum  est,  illum  bas  anibas 

pro  eadem  babuisse,  vel  erratum  qooddam 
commisisse?  Nimis  tamen  inter  se  diversae 

videntur,  ut  pro  eadem  babeanturj  prae- 
sens  enim,  cujus  quoque  folia  sola  adsunt, 
omnino  est  S.  rosmarinifolia  tam  Linn.,  quam 
Auct.  recent. 
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(66)  (Absque  iioniinej  sed  piagiila  est  priori 

affixaj  maiiii  Limiaei  prope  uiium  specinii- 
iium  locus  taiiLum  aclditus  est:)  Årena  Scania. 

In  altero  specimiiie,  quod  fructiferum  est, 

forma  quidem  foliorum  aiitecedeiitis  simil- 
lima  est,  sed  folia  subtus  sunt  gbdjriuscula, 

atque  capsulae  pedicellatae  stylo  uullo  di- 
stincto  iiistriictaej  quarnobrem  potius  ad  S. 
repentem  pertiiiet.  Alterum  autem  specimeu, 
quod  sterile,  foima  est  S.  repentis  arenaricB 
foliis  parvis,  deiise  sericeis  nitidis,  obovalis, 
truiicatis  relusisve.  Hoc  est,  cui  locus  ad- 

scriptus  est. 

(67)  Saltx  rosmarinifolia  ex  horto  (m.  propr.  at- 

que:) H,  L\ 
Folia  beic  asservantur,  quas  ad  formam 

S.  rosmarinifolice  Auct.  cultura,  ut  videtur,  lu- 
xuriaiitem  pertinent. 

(68)  369  (m.  propr.;  prope  specimeii:)  8  (atque 
in  pag.  altera:)  Salix  folio  rotundo  minore  R. 

^7.  Smitbius  adscripsit:)  aurita.  (Num.  ci- 
tatus  vix  dubie  per  errorem  pro  18  [v.  Sp. 
Pl.  ed.  1]  scriptus  est). 

Om  ni  no  est  S.  aurita  Auct. 

(69)  358  (m.  propr.  aeque  ac  in  pagina  postica:) 
Salix  caprea  retuso  fo/io,  non  auriculata.  Dill. 
phytopin.  Shera  (rd ;  Smitbius  post  nunierum 
Fl.  Lapp.  addidit:)  cinerea  Flo,  Suec. 

Quamvis  banc  LinucTus  ipse  ad  S.  3ö8 

FL  Lapp.  vetulit,  ob  folia  crenata,  birla,  vix 
eo  pertinetj  ob  eadem  neque  cum  S.  silcsiaca 
{laiirina  F)\  S.  V.  Sc.)  be  ne  con  venit,  quam 

S.  n.  358  Fl.  Lapp.  polissinium  spectare  Cel. 
Friesius  in  Nov.  I,  p.  25  53  nionnit;  sed 
bis  ipsis  notis  cum  S.  cinerea  Fl.  Suec.  potius 
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conveiiit,  quam  cum  illa  hand  esse  eandem 
Cel.  Friesius,  contra  sy iioiijmon  Fl.  Lapp. 
per  errorem  huc  relatuiii  atque  Smithii  eo 
nisam  opiiiioiiem,  jamdiu  prseclare  edocuit. 
An  auteni  ad  cineream  Recent.  quoque  nierito 
referenda  sit,  diificile  est  dictii,  quum  folia 
tantnrn  adsint,  quMe  oblonga,  snpra  medium 
paullo  latiora,  subacurainala,  a  forma,  in  S. 
cinerea  solita,  liaud  quidem  difFerunt,  solito 

autem  multo  minora  (unciaiia  fere)  sunt  et 

rigidiora,  quare,  alque  ob  ramulos,  ut  vide- 
tur, magis  compositos,  ad  auritam  quodam- 

modo  accedit. 

(70)  Salix  foliis  ohscwe  cr  enat  is,  utrinque  villosis, 

ovato  oblongis.   FL  Lapp,  291  (m.  propr. ,  nu- 

'  merus  hoc  loco  paginam  in  Fl.  Lapp.  ed. 
1  spectat;  postea  manu  quoque  Linnaei:)  Sa- 

lix latifolia,  rotunda.  C.  B.  p.  474.  R.  S.  449. 
(Smitbius  post  primum  nomen  adscripsit:) 

vix  (alioque  loco:)  ulmifolia  Vill.  —  an  vari- 
etas  S.  auritce? 

Nomen  a  Linnaeo  adscriptum  utrumque  ad 
S.  n,  565  FL  Lapp.,  quse  S.  caprea  Sp.  Pl.  et 

Auct.  quidem  spectatj  specimen  autem,  licet 

sterile  est,  ob  folia  parva  (maxima  sesqui- 
uncialia),  obovato-elliptica,  obtusa  apiculatave, 
crenulato-dentata,  rigida,  supra  glabriuscula 

obscure  viridia,  subtus  incano-hirta,  stipu- 
lasque  magnas  reniformes,  potissimum  est 
S.  aurita  L,  et  Auct. 

(71)  caprea  26  (m.  propr.  aeque  ac  hoc:)  vide- 
tur differre  planta  ex  arhoris  semine  in  hor  to 

meo.  arbor  an  eadeni.  (atque  prope  specimen:) 
Salix  foliis  obscure  crenatis,  utrinque  villosis, 

ovato   oblongis.   FL    Lapp.  291.  —  Salix  latif. 



2 

T€innå.  C.  B.  f  ..  4-14.  —  Salix  htif.  inferne 
hir^u-    B.  Bist.  /i?^ 

Huiu?  quoqoe  folia  sola  adsuiit,  qoae  ta- 
meu  evideuter  ad  S.  capream  &  Auet.  per- 
t       \  elsi  solito  majora  sant,  qood  tamen 

e  dubio  pendeL 

^    '  :rr.  asqne  ac  prope  specimen:) 
//  S.  glaucam  Sp.  PL  ed.  4  re- 

?  ^  :  s  p-ost  pri  mom  numeram  ad- 
c  -  :;  367  (atqae:)  capreta  ̂   Sp.  PL 

sed  nota  spedes  esi  (alioqoe^  nt  videtar.  tem- 
pore:)  obtusifolia  WiUd.  Sp.  PL  n,  106. 

lS.e  ad  S.  n.  564  Fl.  Lapp-,  qui  oomenis 
per  errorem  certissime  hoc  loco  adjectus  est, 
sed,  nt  Smithins  voluit,  ad  n.  367  haec  per 
tineat,  notm  profecto  omnes  indicant,  quse  ii 
descriptionem  sab  n.  367  Fl.  Lapp  data 
atque,  exeepto  modo  margiue  folii.  in  fig. 
tab.  TIII  ibidem  meliiis,  qoam  de  dIIo  i 
herb.  specimiue  alio  dU   immo  tam  beo 
qiiadrant,  ut  ne  minimum  qnidem  dubiu 
sil  relictum,  quin  bic  ipse  ramulus  si  t  i 

descriptus.    Quae  cam  ita  sint,  hoc  loco 

mao^is  est  doleiulum.  folia  tantum,  id  qii 
)am  e  dictis  Smithii  in  FL  Lapp.  ed.  2 
tet,  in  herbario  asservari:  nam  ex  his  sol 

qualia  beic  adsont,  opinio  iUa  sag:aci^ima. 
descriptione  et  fi^ra  Linnaeaua  ab  III.  Fri 

sio  primo  [in  Mant.  L  p.  28)  elocuta,  dei 

que  ex  figura  Rudbeckii  a  Patre  meo  (in  B-  ' 
Sot.  1841.  p.  65)  coniirmata,  S.  n-  567  F 
Lapp  eandem  esse  ac  S.  canesoemiem  Fr.  s 
Ijcestadianam    Harim.,   ultra  confirmari  ha: 

potest.    Folia  enim  ipsa  non  tam  bene,  qii^: 
descriptio  et  figura.  ex  iis  sumtae,  cum  S. 

neiceni'^ 
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nescente  conveniniil;  id  qnod  tacile  ex  eo  ia- 

telligitur,  quod  a  Liiinceo  descripta  et  de- 
picta  siat  a  ute  S.  canescentem  distinetam,  id- 
qne  tempore  tali,  qiio  lioc  fere  nuniquam 

tam  plene  fieret  ac  nunc  temporis,  quam- 
obrem  facillime  fieri  potuit,  et  lioc  loco  re 
v  era  factum  est,  ut  notas  noiinullas  Lin- 

naeus  omiserit  vel  minus  respexerit,  quae  no- 
stro  tempore  et  post  S.  canescentem  cogni- 
tam  minime  sunt  negligendae.  Inter  has 
enumerare  liceat,  folia  inferiora  omnia  ser- 

raturis,  remotis  quidem,  sed  veris  et  distin- 
ctis  esse  notata,  id  quod  Linnaeus  etiam  in 
descriptione  indicat,  ea  »le  viss  i  me  ser  ra  ta» 
dicens,  licet  in  diagnosi  ipse,  atque  inde  CeL 
Friesius  (in  Man  t.  I,  p.  59)  et  Andersson  (in 
Sal.  Lapp.  p.  28)  eadem  crenata  dicunt, 

atque  in  fig.  Fl.  Lapp.  integerrima  de- 
pinguntur.  Tum  folia  haecce  supra  et  sub- 
tus  aequaliter,  exceptis  venis,  sunt  birta,  sed 

tamen  subtus  pallidioraj  et  exsiccatione  de- 
nique  sunt  nigrescentia.  Ob  hcEC  igitur  prae- 
sens  specimen  a  S.  canescente  recedit,  cujus 
folia,  testanlibus  descriptionibus  apud  Auct. 
scand.  et  copia  speciminum  maxima,  sunt 
crenulata,  nunc  utrinque,  nuiic  subtus 
certe  tomentosa,  rarissime,  quantum 

equidem  vidi,  nigreseen  tia. 
Ad  quam  autem  specierum  nunc  temporis 

distinctarum,  boc  specimen  potiiis  referatur, 
pro  certo  dijudicare  baud  possum,  nisi  ad 

lormam  illam,  inter  S.  glaucam  et  nigrican- 
teni  intermediam,  forsan  bybridam,  quae  S. 

glauca  *pullata  Fr,  in  Bot,  Not.  '1840,  p.  204, 
et  S.  V.  Sc.  p.  57  seu  S.  nigricanti-glauca  An- 

K,  V.  Akad.  Handl.  1851.  23 
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derss.  Sal.  Lapp.  p.  75;  a  qua  nihilo,  iiisi 
serraturis  remoLioiihiis,  clifTert. 

Obsci  vaucluiii  etiism  est,  Linnasum  ipsniii 

prope  specimeu  adscripsisse  iiunieruiu  il,  qui 

S.  glaucam  Sp.  Pl.  ed.  4  speclatj  ex  quo  cou- 
cludi  licet,  Eum  aliquando  quoque  ipsum  ad 
hane  relatum  specimen  voiuisse. 

(73)  565  (in.  propr.  a^qne  ac  prope  specimen 
numerus:)  6  (qui  quo  spectet,  baud  patet; 
atque  in  pagina  altera:)  Salix  latifolia  rotunda 
C.  B.  (Smithius  adscripsit:)  acuminaia  Hoffm. 
Afzel.??  (qu£e  tamen  postea  deleta,  et  haec 

eorum  loco  addita:)  capra^a  a? 
Heec  cum  S.  caprea  cl  FL  Suec,  Sp.  Pl.  et 

Fl.  Lapp.,  quo  numerus  et  synonymon  addi- 
tuin  quoque  spectant,  quoad  folia  omnino 
convenit^  nec  minus  eadem  est  S.  caprece 

Åuct.  recent.  forma  foliis  obovato-oblongis, 

basi  angustatis,  ad  S.  grandijoliam  Ser.  non- 
nihil  accedens. 

(74)  Salix  fol.  obscure  crenatis,  utrinque  villosis, 

ovato-ohloiigis.  FL  Lapp.  291  (m.  propr.  infra 

specimen,  aeque  ac  synonymon:)  Salix  lati- 

folia rotunda  C.  B.  P.  474.  ̂ B.  S.  U9. Hujus  etiam  folia  tantum  adsunt,  quas  ad 
S.  capream  tam  Lin.  1.  c.  quam  Auct.  recent. 

pertinentj-  sed  ba:c  forma  est,  S.  grandifoliai 
Ser.  ita  similis,  ut  vi\,  nisi  foliis  rigidis,  ab 

liac  dilferat,  (pia^  ob  tenuitalenj  foliorum 
nota  bilis  est. 

(/5)  caprea  (m.  pro})r.;  aUpie  a  Smithio:)  spha- 
celata  Fl.  Brit.  —  fhis  I  t  hink  is  Lightf:s  lanata. 

Tam  amenla  fcminea,  (jua^  beic  denium 
adsmit,  (juam  foHa  oinni uo  rid  8.  capream  L. 
et  Auct.  pertineuL 
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POLYGAMIA, 

1221.  Atriplex. 

(1)  laciniata  o  (m,  propr.  feqiie  ac  prope  spe- 
ciinen:)  Kl  quo  veiisimile  locus  vl4  culle- 
ctor,  quisquis  fuit.  respicitiir). 

Caule,  ut  vi  de  t  ur,  diffuso,  ramoso,  tbliis 

parvis,  carnosis,  lepidoto-incanis,  ovatis.  f^rosse 
obtuse  deutatis,  calycibiis  femineis  maguis, 

aliis  (ill  eod.  specim/^  obverse  triangulari- 
bus,  apice  truncatis  deuticulati.s,  dor>o  albo- 
cartilagiiieis.  tuberculatis,  iiervosis.  prope 

marf^inerD  teiiuibus,  reticulato-veiiosis,  aliis 

sublrilobis,  aliisque  denique  rliombeis,  sub- 
iiitegerrimis.  dorso  iriiiervibns,  bfec  abomui- 
bus  speciebus  scaudiiiavicis  recedit.  An  au- 
tem  eadero  vera  sit  A.  laciniata,  apud  exte- 
ros  iiasceiis.  pro  certo  effari  baud  audeo, 

quum  hujus  specimina  fructu  maturo  videre 
roihi  non  licuerit;  cuni  A.  rosea  Auct.  certe 
baud  beiie  couveiiit. 

(2)  hastat  a  G  (m.  propr}. 

Ut  ex  scriptis  Siiiitbii  patet.  beic  asser- 
vatur  Atriplex,  ia  quain  sobim  descriptio 
Liiinaeana.  sub  A.  laciniata  FL  Sv.ec.  2,  n.  9.j0 

data,  omnino  quadrat.  et  quee  est  A.  hastata 

Sm.  (ex  auctoritale  bujus  specim.)  seu  A. 

calotheca  —  macrotheca  Fr,  Mant.  HL  p.  iGi  Å  1 65, 
Hane,  contra  verba  descriptiouis  citata?  cla- 
rissima,  lioc  ioco  sub  rjouiine  hastata  asser- 
vari.  certissime  niillo  modo  melius  et  veri- 

tati  con  venientius  explicnri  potest.  quain  v  er- 
bis  Ilb  Friesii  b  c.  p.  163.  qua?  beic  repe- 
tere  iiceal:  ))Atr  hastata  Smitbii  Linna^o  est 

aHa  deBiiita  pbTnta.  iienipe  A.  laciniata  L  Fl 
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Suec.  (vera  A.  laciniata  in  Sueciä  noii  nasci- 
tur),  ut  e  locis  special issim is  et  tlescriptioiie 
loco  citato  (lata,  clara  cliaracteristica,  extra 

omnis  disputationis  aleam  ponitur.  Postqiiam 
Linnseus  vero  veram  recognovit  A.  laciniatam, 
hane  ad  A.  hastatce  viciniam  in  herbario  re- 

jecitj  estque  tam  affinis  ut  Linnaeano  sensu 
varietas  dicenda». 

(3)  (Sine  nomine;  sed  plagula  est  priori  affixaj 
atque  manu  Linnaei  adscripti  sunt  numerus 

idem:)  6  (et  locus?:)  GotL 

tiaec  evidenter  est  fornia  diffusa  A.  latifolke 

Wahlenb.  seu  patulce  Sm.,  quam  speciem  111. 
Friesius  1.  c.  p.  162  omnino  esse  veram  A. 

hastatam  Linn,  probavitj  qua3  Auctoris  hujus 

determinatio  a  praesente  etiam  speciniine  con- 

firmatur,  cujus  quidem  Smitliias  nullam  fe- 
cit  mentionem,  sed  cui  auctoritas,  profecto 

haud  minor,  ac  priori,  sed  potius  major  vi- 
detur esse  tribuenda,  utpote  quod  non  modo 

ob  numerum  adscriptum  (ad  Sp.  Pl.  ed.  1 

speclantem)  prorsus  eodem  jure  pro  hastata 
L.  habeatur,  sed  etiam  ob  signum  GotL,  quo 

non  minus  I  ter  Gotland.,  quam  Gotlan- 
d  i  a ,  ut  locus,  respici  potest. 

(4)  patula  6  (m.  propr.). 

Est  forma  v  ulgaris  erccta  A.  latifolioi  Wah- 

lenb.; qua^,  ex  auctorilate  liujus  soHus  speci- 
minis  et  nominis  atlscripti,  contra  dicta  Lin- 
iicci  aliis  locis  fei  c  om  nia,  a  Smitliio  pro 
vera  patula  Linn.  proninlgata  est.  JNomen 
autem  ipsum,  a  Linuico  boc  loco  adscriptum, 

baud  certissimum  esse,  neque  ilaque  Smi- 
tiiium  idonea  ratione  ductuni  talis  determi- 
iiatiouis    fuisse   auctorem,    res    le  vis  in  bac 
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ipsa  plagula  iiidicat,  cujus  nullain  rationem 
habuisse  videtur,  iiumeriis  iiempe  6,  supra 
relatus.  Hic  eiiim,  vix  eodem  tenipore  ac 
nomeu  a  Liiiiieeo  adscriptus,  idem  est  ac  iu 
plagulis  duabus  aiitecedeiitibus,  et  eandem 
speciem  respicit  seu  A.  hastatam  (Sp.  Pl.  ed. 
f).  Aliquando  certe  igitur  Linnseus  piaeseiis 
quoque  specimen  ad  hastatam  retulit,  id  quod 
haud  miiioris  est  momenti  ad  idem  deter- 

niinandnm,  quam  quod  alio  tempore  —  utrum 
priore,  an  posteiiore  discernere  iiequeo  —  id 
patulam  voca verit. 

NuUum  in  herb.  specimen  asservatur,  quod  ro- 
sea,  nec  uUum,  quod  marina  iiiscribitur ;  ne- 

que  A.  patula  vera,  quse  angustifolia  Sm.,  us- 
quam  adest. 

CRYPTOGAMIA. 

1241.  Equisetum. 

(5)  fluviatile  4  (m.  propr  j  postque  a  Smithio:) 
limosum?  —  certe. 

Perspicere  nequeo  caiissam,  cur  nomeii, 

primum  huic  inscriptum,  Smithio  displicu- 
erit,  prorsus  euim  niliilo  a  fluviatili  Fl.  Suec. 

et  Sp.  PL,  sed  quidem  notis  1.  c.  datis  a  li- 
moso,  differt.  Idem  etiam  specimen  cum  E. 

fhiviatili  Anct.  scand.  omnino  convenit,  atque 
simillimum  est  figura^  929  in  Engl.  Bot.,  quae 
ta  men  E.  limosum  a  Sm.  inscribitur,  etsi  ipsa 

est  forma,  quas  E.  fluviat.  Auct.  scand.  Con- 
tra, E.  jluviat,,  sensu  Smithii,  ut  ex  dictis 

ejus  in  Engl.  Bot.  1.  c,  judicemus,  potius  PJ, 
Telmateja  Auct.  v  ide  tur  esse. 
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1244.  OSMUNDA. 

(1)  Osmunda  Limaria  /3  (m.  prupr.). 

Est  Botrycliium  rutaceum  Sic,  quod  B.  ma- 
tricarmdes  WUld.;  ut  rum  autem  Liuuaeus  sub 

lioc  specimiue  ̂   Fl.  Suec,  au  ,3  Sp.  Pl.  iu- 
lellexerit.  nihil  est.  quod  indiceU 

(2)  (Sine  nomine:  sed  plaguJa  est  priori  affixa). 
Exacte   eadem    est  species  ac  antecedens. 

\e  praeter  modum  htec  enumeratio  produ- 
catur,  in  aliud  tempus  observationes  de  eeteris 
famiiiis  cryptogamicis  differo;  hoc  tamen  loco 
memorare  liceat.  Mascos  ex  illis  solos  esse.  quos 

determinaTerim,  et  solos  quidem,  quibus  aucto- 
ritas  ulla  sit  tribuenda.  apud  ceteras  enim,  c,  v. 

genera  Lichenem,  Fucum,  Ulvam,  Confermm,  Byssum, 

atque  Fungos^  specimina  rarissime  mode  nomini- 
bus  gaudent. 
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H.   Plantce  Scandlnavicce  Herbarii  Linnceani 

non  dubicE  hahiim,  vel  cum  determina- 

tionibus  Recentlorum  confj^ruenles. 

Obs.  Numeri  eodem  modo  adhibiti  sunt,  ac  in  priore  hujus 
enumerationis  parte;  qiiamobrem  omnes  ante  nomina 
specifica  positi,  qiii  in  illa  desiderantur,  tamqiiam  species 
ipsae  et  specimina,  hoc  loco,  et  soli  qiiidem,  adsunt.  Sub 
speciebus,  quibus  nunc  etiam  temporis  eadem  nomina, 
ac  in  herb.  Linn.  adhibita,  ab  Auctoribiis  Yulgo  impo- 
nuntur,  haec  tantum  cum  adscriptis  ceteris  Linnseanis 
attuli;  hoc  modo  identitatem  earum  cum  speciebus  ejus- 
dem  nominis  apud  Recentiores,  nulla  ejus  separatim  fa- 
cta  mentione,  indicari  satis  habens. 

MONANDRIA. 

14.  Btjtum. 

(1)  capitatum  1  (m.  propr.). 

(2)  virgatum  2  (m.  propr,  aeqae  ac  sigiuim:)  -G. 

DIANDRIA. 

18.  LiGusTRUM  vulgäre  /  (m.  propr.). 
25.  ClRC^A. 

(1)  Lutetiana  I  (ro.  propr.), 

(2)  alpina  (m.  propr.). 
26.  Veronica. 

(1)  maritima  o  (jii.  j^r.). 

(2)  maritima  hyhrida,  IL  U.  (ro.  propr.,  postea- 
qiie  a  Smitbio  additiim:)  Am.  Åcad.  V.  5, 
35,  t.  2. 

Foliis  irregulariler  Juplicato-serratis  et  la- 
ciiiiatis,  Verhentti  oj]icin,  simiiiimis,  cum  fi- 
gura  a  Smithio  citata  omuiiio  couveiiil,  at- 
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cjue  planta  procul  dubio  est  ipsa,  1.  c.  cle- 
scripta.  Forma  V.  maritimc2  inoiistrosa  ha- 
benda  est. 

(4)  longifolia  4  (iii.  pr.). 
Ciun  descriptioiie  in  Fl.  Suec.  congruit  et 

ad  V.  loncjijoliam  Åuct.  quidem  pertinet,  sed 

foliis  latissimis,  oppositis  (nec  ternis)  a  for- 
ma bujiJS  vulgari  diversa  est. 

(5)  spicata  6  (m.  pr.). 

(6)  V,  Sficata  suecica  ex  loco  culto  (m.  ut  vide- 
tur propr.  in  pagina  plagulae  postica;  atque 

prope  speciraen:)  H.  U. 
Planta  robusta,  spica  terminali  ramosa,  vix 

ad  V.  spic.  Auct.  pertinet. 

(8)  officinalis  8  (m.  propr.). 
(11)  alpina  42  (m.  pr.). 
(12)  serpyllifolia  lo  (m.  pr.). 

(13)  yeronica  Beccabunga  (m.  pr.)." 
(14)  Veronica  Anagallis  (m.  pr.). 
(15)  V.  Anagallis  (m.  Smitliii). 
(16)  V.  scutellata  16  (m.  propr.). 

Alterum  specimen  ad  V.  scutellatcv  Auct. 

forma m  glabram,  alterum  ad  formam  villo- 
sam pertinet. 

(17)  montana  (m.  pr.  ceque  ac  nomen  auctoris, 

qui  verisimile  misit:)  Schrehcr.  (quare  speci- 
men externum  est,  licet  cum  suecica  planta 

omnino  congruit). 

(18)  cJianucdnjs  18  (tu.  pr.) 

(20)  arvensis  20  (m.  pr.  pro  nomine  prinuun 
scripto,  dein  autem  deleto:)  agrestis  (ipiod 
nunierus  respicit,  etsi  non  cum  nomine  ipso 
si  t  muta  tus). 

(23)  (riphi/llos  (m.  pr.). 
(24)  verna  2i  (m.  pr.). 
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(25)  verna  (m.  pr.  5  in  ventor,  quisquis  fuit, 
quaestiones  addidit,  utrum  specimina  ad  V. 
arvensem  j3  vernamve  pertineant,  an  novam 
forsitan  speciem  constituanl  etc). 

Est  V.  vernce  fornia  minima,  simplex,  fo- 
liis  subin tegris  lanceolatis. 

33.  PiNGUICULA. 

(1)  vulgaris  2  (m.  pr.). 
(2)  Pinguicula  alpina  3  (m.  pr.). 
(3)  villosa  4  (m.  pr.). 

34.  Utricularia. 

(1)  vulgaris  1  (m.  pr.). 
(2)  minor  2  (m.  pr.). 

35.  Verben  A  ofpcinalis   (m.   pr.  pro  nomine  pri- 
mum  scripto:)  spuria. 

36.  Lycopus  europcem  1  (m.  pr.). 
Specimina  quidem  foliis,  in  uno  ser  ra  tis, 

in  altero  pinnatifidis,  inter  se  paullo  dissi- 
milia  sunt;  ambo  vero  nianifeste  ad  L,  euro- 
pceiim  Auct.  per  ti  nen  t. 

42.  Salvia  pratensis  (m.  pr.  aeque  ac:)  FL  suec, 

46.  Anthoxantiium. 

(1)  odoratum  (m.  propr.). 

TRIAINDRIA. 

48.  Valertana. 

(1)  dioica  4  (m.  propr.  seqiie  ac  prope  singula 

specimina:)  Mas  (et)  femina.  (Smithiiis  adscri- 
psit:)  Folia  male  intcgerrima  dicuntur  in  diff. 
specif, 

(2)  officinalis  5  (m.  propr.). 
(3)  Locusta  H  ci  olitoria  (m.  propr.;  atque:)  jf/.  t/. 
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61-  Iris. 

(1)  Pseud-Acorus  7  (m.  [)ropr.). 
Speciiiieii  ipsiim  floriferum  omnino  est  plan- 
ta, qase  inscribitur;  folinm  aiiteni,  quod  com- 

paratioiiis  forsaii  caiissa  additura  est,  ininime 

huc  perlinel,  utpoLe  qnod  longum,  aiigustis- 
siaie  (vix  semiunc.)  lineare  est. 

(2)  sibinca  9  (ni.  nescio  an  propr.  atque:)  Lis 

foliis  linearihus,  corollis  imherhihus,  fructu  ti^igono, 
caule  tereti.  Linn.  h.  Cliff.  —  L'is  pratensis 
angustifolia  non  foetida  altior,  C.  B.  P.  32.  — 
N:o  I 

Specinien  scandinavicuni  esse,  niliil  indicat 

(3)  sibinca  9  (ni.  pr.  atque:)  H.  U. 

68.  SCHOENUS. 

(1)  Marisens  1  (m.  pr.  et  prope  marginem  pla- 

gulce:)  ̂ o2. 
(2)  Sc/ioenus  Marisms  (m.  pr.  ceque  ac  prope 

specinien  nonien  inventoris:)  Dr,  (id  qnod 

specimen  esse  aniericanum  indicat,  et  ab  au- 
ctore  ipso  nominis  Cladii,  P.  Brovvne,  da- 

tum; Sniithius  adscripsit:)  Schoenus  Cladium 
Banks  Mss. 

Panicula   tantuni,  niultoties  niajore,  a  spe- 
cini.  gottlandicis  dilferre  videtur. 

(3)  nigricans  4  (m.  pr.  et  prope  inarg.  plag. :) 

i5i  (^que  ac  in  pag.  allei-a:)  jid.  i. 
(4)  (Sine  noniine;  sed  ni.  propr.  numer us:)  i 

(et  locus:)  Gotland. 

Hsec  duo  specimina  ex.  iis  sunt,  quorum  (it 

mentio  in  It.  Gotl.  p.  234-. 
(5)  fcrrugincus  5  (m.  pr.  a.Hpie  ac  locus:)  Gotl. 
(6)  fuscus  (ni.  pr.). 
(7)  albus  9  (m.  pr.). 

(8)  albus  (m.  nescio  an  ]')iopria;  planl.i  vero 
cadem). 
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71.  SciRPUS. 

(3)  ccespitosus  (iri.  pr.). 

Speciiiien  in  inedio  posituin  est  Carex  pau- 
ciflora  Lightf.;  cetera  duo  Sc.  ccespitos.  Auct. 

(4)  pauciflorus  Lightf.  M.  W — d.  (ma nu,  ut  vide- 
lur,  Smitliii). 

(5)  acicularis  6  (m.  propr.). 
(6)  fluitans  J.E.S,  (rn.  tantum  Smilhii). 
(7)  lacustris  8  (m.  pr.). 

(It)  maritimus  20  (m.  propr.  atque  in  pagina 

altera:)  576  P}.  2.  Scirpus  foliosus  capitulis  oh- 
longis  glomeratis. 

(12)  sylvaticus  22  (m.  pr.). 

72.  Eriophorum. 

(1)  vaginatum  (m.  pr.). 
(3)  alpinum  4  (m.  pr.). 

^3.  Nardus. 

(1)  strida  1  (m.  pr.). 

'8.  Phalaris. 
(1)  phleoides  2  (m.  pr.;  Smithius  observavit:) 

hab.  in  Cambridge  shire  Lyons,  HB. 
Omnino  est  Phleum  Boehmeri  Auct,  recent. 

(2)  arundinacea  3  (m.  pr.). 

(3)  Phalaris  (m.  pr.,  sine  nomine  specif. ;  pla- 
gula  est  priori  alfixa). 

Est  forma  antecedentis,  quae  colorata  dicitur. 

0.  Panicum. 

(5)  Crus  galli  5  (m.  pr.). 

1.  Phleum. 

(1)  pratense  1  (m.  pr.). 

(2)  alpinum  2  (m.  pr.  aeque  ac  locus:)  Lappo.  ■ 
(3)  Gramen  typhoides  alpinum  spica  delic.  graci- 

liore  et  villosa.   Scheuchz,  (manu  mihi  ignota. 
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verisimile  collectoris;  Linnteus  ipse  nihil  ad- 
scripsil). 

Eadem  species  est  ac  antecedens. 

(6)  arenarium  3  (ni.  pr.  Eeque  ac  prope  speci- 
men:)  scanense. 

82.  ÄLOPECURUS. 

(1)  pratensis  4  (ni.  pr.). 
(2)  agrestis  (m.  pr.;  alque  in  diverse  chartae 

parte  raanu  aliena:)  Alopecurus  sjxica  cylindrica 
longissima  glabra,  culmo  erecto  Flor.  Ångl.  Mss. 
Gr  amen  myosuroides  majus.   R.  Syn.  257.  i. 

(3)  geniculatus  (m.  pr.  atque  prope  speci men:)  74. 

83.  MiLiuM  effusum  1  (m.  pr.). 

84-.  Agrostis. 

(1)  spica  venti  (rn.  pro  pr.). 
(3)  Arundo  Calamagrostis  (m.  pr.,  atque  mana 

aliena:)  Gramen  arundinaceum.  Vol.  3.  pag.  i63. 
N:o  8.  (Alio  loco  m.  Linn.  niimerus:)  5. 

Ad  nullam  speciem  scandinavicam  pertinet. 

(4)  arundinacea  3  (m.  pr.;  atque  manu  aliena:) 
Arundo  foliis  planis,  spiculis  confertis  arisfatis. 

(6)  Agrostis  arundinacea  3  (m.  pr.;  manu  aliena 
etiam:)  Gramen  avenaceum.  Vol.  3  pag.  i63. 

N:o  ̂ 7  (plagula  est  priori  affixa). 

Tria  speci  mina  adsunt,  inter  se  diversa;  quo- 
rum  autem  nullum  est  Calamagr.  arundin.  Auct, 

(8)  Agr.  vulgär  is  Fl.  Brit.  (m.  Smitliii,  axjue  ac 
liaec:)  capillaris  Huds.  nec  Linn.,  tennis  Sibth, 

(Manu  collectoris,  qnisquis  t\iit,  hxc  adsunt:) 

N:o  2.  —  Agrostis  —  Gramen   miliaceum  foliol 
angustissimo.   P,  Conc:  Ri  Syn.  iOi,  N:o  0.  I 

Oinnino  est  Agr.  vulgaris  Auct.  j 
(15)  vulgaris?  (m.  Smithii;  et  m.  aliena:)  N:o  5: 

Agrostis. 
Minime  est  Agr.  vulgaris  Auct, 
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(16)  alba  (m.  Smithii;  atque  ni.  aliena:)  N:o  5. 

Ågrostis  —  Gramen  miliaceum  7najus,  panicula 
spadicea.   Pet.  Con.  B.  Syn.  404  A^o  fl. 

Est  Agr.  stolonifera  Åud.  recent. 

(17)  Agr.?  capillaris  (m.  forsilan  collectoris;  post 
quod  Smitliius  addidit:)  Huds.  nec  Linn.  —  e 
solo  fertiliore  (aLque  alio  loco:)  Gr.  paniculatum 
alpinum  minus  panicula  sparsa  et  locustis  parvis 

flavescentibus.  Ponted,  Comp.  —  Dill.  Mss 
in  Herk  Sherard. 

Eadem  videtur  ac  iium.  (8). 

(18)  A,  sylvatica  Huds.  J.E.S.  (m.  Smithii;  et 

ma  nu  allena:)  N:o  9.  —  Gr.  miliaceum  sylvestre 
glumis  oblongis.   P.  R,  Syn.  404,  15, 

85.  AiRA. 

(1)  aquatica  6  (m.  propr.  atque  prope  specin).:) 

66  (Smithius  adscripsit:)  var:in  sic  dictam  vide 
apud  Poam. 

Omnino  est  Glyceria  aquatica  Auct. 

(2)  subspicata  7  (m.  pr.). 
Est  Trisetum  subspic.  Recentior. 

(4)  ccEspitosa  8  (m.  pr.). 

(6)  jlexuosa  9  (m.  pr.). 
(7)  canescens  12  (^m.  pi  .). 

Est  Corynephorus  canescens  Recent. 

(8)  Ai7^a  cristata  J.E.S.  (m.  Smithii;  Linncei  tan» 
tum  locus:)  Scania. 

Ob  glumcis  coroll.  obtusiusculas,  folia  sca- 
briuscula,  nec  pilosa  etc.  est  Koeleria  glauca 
Auct.,  nec  cristata. 

(9)  Aira  cristata  J.E.S.  (m.  Smithii;  atque  manu 
aliena  diagnosis  eadem,  qufe  in  Sp.  Pl.). 

Hasc  oninino  est  Koeleria  cristata. 
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(10)  canescens  (m.  pr.  reque  ac  prope  spocim.:) 
Dick.  (et  in  pagina  allera:)  Aira  valesiana  Hall. 
Iiist.  (Smilhius  acMidit:)  cristata. 

Est  Koeleria  glauca. 

(11)  Aira  frcecox  (m,  pr.). 

(12)  (Siiie  nom.;  sed  ni.  propr.  numerusr)  -/J 
(et  locus:)  Scania, 

Et  haec  et  antecedens  ad  Airopsin  frcvc.  Auct. 

recent.  per  I  i  nen  t. 
(13)  caryophyllea  H  (ra.  pr.). 

Est  Airopsis  caryophyll.  Recent. 
86.  Melica. 

(1)  ciliata  4  (m.  propr.). 
(2)  nutans  2  (m.  pr.). 

(3)  cmrulea  3  (m.  pi-.). Est  Molinia  co^rulea  Auctt. 

(4)  Aira  cmrulea  (m.  pr.;  et  m.,  ut  videtiir, 
allena :)  Poa  spiculis  suhulatis,  paniciila  rara 
contracta.  Flor.  Lap.  64.  Una  cum  varietate 

panicula  viridi.     N:o  1%. 
Specimen  majus  oninino  est   Mol.  cwrulea ; 

allerum  autem,  minus,  vix  eadeni  species  est. 

87.  Poa. 

(1)  aquatica  1  (m.  pi".). 
Est  Glyceria  maxima  s.  spectahilis  Recent. 

(12)  Poa  annua  6  (m,  propr.,  ax|ue  ac  in  j)ai;. 
post  i  ca:)  Hispania  61,  Loefl. 

(Ij)  Poa  annua  (in.  pr.,  alque  signum:)  O. 
(14)  annua  6  (m.  pr.). 
(15)  annua  6  (m.  pi.). 

(16)  compressa  i 5  (m.  pr.  aMpie  ac:)  canad.  cj- 
IL  U.  (atqne  in  jtag.  j^oslica:)  caidc  conjn-esso. 

(17)  compressa  (m.  ])r.). 
(18)  compressa  (m.  pr.). 

(19)  coinj)}'ess(i  (jn.  pr.). 
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(20)  nemoralis  (in.  pr.  ceque  aciocus:)  GotL  (Sn\. 
i»(klidit:)  vera  ut  videtur. 

(21)  ?  Poa  nemoralis  (vix  rn.  propi'.  ceque  ac 
iiuin.:)  25. 

Est  P.  nernor.  /3  major  Hartm,  Fl.  Scand.  ed.  4. 

(22)  ?  Poa  angustifolia  22  (m.  eadem  ac  in  pri- 
ore;  Sru.  addidit:)  glunice  liherce  —  non  P.  an- 
gustif.  Linn.  —  P.  nemoralis  /3  FL  Brit.  —  tri- 
vialis  Leers? 

Specimiiia  inconipleta  ad  P.  nemorol.  Auct, 

pertinent. 
(23)  Poa  nefnoraUs  ̂ 6  (m.  pr.;  Smithius  adscri- 

psil:)  exacthj  Witherings  P.  pratensis  var.  2, 
hy  a  spec:n  named  hy  himself,  sheivn  me  hy  Mr 

Woodtoard.  —  glumce  pilis  ad  hasin,  sed  vix 
connexw.  —  angustifolia  Buds.? 

Potissininm  est  P.  serotina  Auct. 

(24)  nemoralis  16  (m.  pr.;  Sm.  addidit:)  glumcE 

pilis  ad  hasin,  sed  vix  connexoe.  —  Withg:s  pra- 
tensis Var.  2. 

Exacte  eadem  est  ac  antecedens. 

(26)  nemoralis  (m.  pr.  quasi  responsi  loco  sub  his 
manu  aliena  primuni  scri})tis:)  N:o  47.  Poa? 

nemoralis  —  vel  angustifolia  spicidis  suh~hifloris. 
Est  P.  nemoralis  var.  micranfha  Hartm.  FL 

ed.  4  et  5. 

(29)  Poa  (m.  pr.,  alqiip,  ut  videtur,  aliena:)  H. 
Aira  cristata. 

Est  Koeleria  cristata  Auctt. 

>8.  BuiZiV  media  2  (ni.  pr.). 

>0.  Dactylis  glornerata  2  (m.  pt-.). 
•1.  Cyinosurus. 

(1)  cristatus  (ni.  pr.). 
(2)  (Sine  noni.;  sed  m.  pr.  nunierns:)  5  (qui 

ca^ruleum  Sp  PL  respicit). 
Est  Sesleria  ccerulea  Auct. 
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92.  Festuca. 

(9)  decumhens  8  (m.  pr.  aeqiie  ac  alio  loco  nii- 
merns:)         (Smilliius  adscripsil Z?romz^s? 

Mihi    plane   ignotum  est  gra  men,  ad  Trio- 
cUam  mini  me  reterendnm. 

(10)  Gramen  avenaceum  parimm  jprociimbens.  B. 

Syn.  408  (m.  pr.  aeque  ac  nuraerus:)  8  (Srai- 
ihius  addidit:)  F.  decumhens  vera.  —  gluma 
inträ  marginem  pilosa. 

Oinnino  est  Triodia  decumhens  Auctt. 

(11)  fluitans  70  (m.  pr.). 
Est  Glyceria  fluitans  Auctt. 

93.  Bromus. 

(1)  secalinus  '/  (m.  pr.). 
(5)  secalinus  (m.  pr.  post  haec  manu  aliena  prins 

scripta;)  N:o  il.  Bromus  nanus.  —  Ohs.  p.  8 
an  varietas  mollis? 

Est  B.  mollis  Auctt.  furma  pumila. 

(6)  inermis  ex  descr,  (m.  Smithii;  ra.  propr.  tan- 
tum:)  H.  U, 

(7)  (Si ne  nomine). 
Et  haec  et  prior  ad  Schedonorum  incrmeni 

Becent.  perlinerit. 

(8)  asper  —  certainlij  B.  Syn.  4 Jo,  W  (m.  Smi- 
thii; LinnEei  tantnm:)  island  ̂ 2. 

Est  Schedon.  asper  Auct.  recent. 

(9)  sterilis  5  (m.  pr.  asqne  ac  in  pag.  j)oslica:) 
Hisp.  82  Loefl. 

(10)  (Sine  nom.;  sed  plagnla  priori  aflixa;  m. 

pr.  tantnn):)  9. 

(12)  tectorum  7  (m.  pr.). 

(13)  tectorum  (m.  Smithii,  alqne:)  .1//^^'/?  Dr  Sihth. 
(m.  Linncxi  tantum:)  O. 

(16) 
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(16)  pinnatus  40  {vn.  pr.  asque  ac  alio  loco:)  HO 
(Smithius  addidil;)  valv.  mt.  ciliata. 

Est  Brachy podium  pinnat um  Auctt. 
(17)  N:o  45.  Bromus  gracilis  (ni.  ignota;  post 

quod  Smithius  adscripsit;)  Weigel  (alio  loco 

manu  prima  etiam:)  ohs.  p.  45.  Junior^  qua^ 
lem  ihi  descripsi  - —  In  Pomerania  lectus. 

Est  Brachypodium  gracile  Auctt. 

94-.  Stipa  pinnata  (m.  pr.  asque  ac  littera:)  L 
95.  AVENA. 

(1)  elatior  2  (m.  pr.,  atque:)  H.  U. 
(2)  sativa  5  (m.  pr.). 
(4)  flavescens  7  (m.  pr.). 
(5)  (Sine  nomine;  sed  priori  affixa;  m.  propr. 

in  pag.  postica:)  Gotlandia.  Bergius. 
Est  Avena  pubescens  L  et  Auctt. 

(6)  pratensis  (m.  pr.), 
Huic,   quoe    vera   est,   alia  quoque  plagula 

afHxa   est,  quae  A.  pubescentem,  licet  non  no- 
minatam,  coiitinet. 

17.  Arundo. 

(1)  phragmites  5  (m.  pr.). 
(7)  arenaria  6  (m.  pr.  aeque  ac  locus:)  Scania. 

Est  Psamma  arenaria  Auctt. 

(8)  Arundo  —  NB  N:o  6,  an  Sand-rör  FL  Suec. 
Panicula  et  planta  tantum  tenerior  (m.  nescio 

an  propr.  atque  prope  specimen  numerus:}  6, 
Eadem  est  ac  antecedens. 

'9.  LOLIUM. 

(1)  perenne  2  (m.  pr). 
(2)  LoL  perenne  (m.  vix  pr.). 

(3)  temulentum  2  (m.  pr.  asque  ac  in  pag.  po- 
stica:) Lolium  fatuans  (Smithius  adscripsit:) 

arvense  Mss. 
Est  L.  arvense  Schrad.  seu  Linicola  Auctt.  rec, 

K,  F.  Akad.  Handl  185L  24 
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(4)  (Sine  nomine,  sed  plagula  tst  priori  aftixa; 
111.  pr.  tanlum  nimi.:)  /  (el  locus:)  Gotl. 

E.st  L.  temulentum  Aiict. 

(5)  Lolium  temulentum  (m.  pr.). 
Est  L.  arvense  Schrad. 

100.  Ei-YMus. 

(1)  arenarius  1  (ni.  pr.). 

(4)  Elijmus  europceus  (m  pr.  ceque  dC  in  pag.  po- 
stica :)  Gramen  mont.,  spica  stricjosiore  hrevius 
aristata  Hall. 

101.  ROTTBÖLLIA. 

(1)  incurvata  4  (iii.  pr.  ceque  ac:)  H.  U. 
103.  HoRDEUM. 

(1)  murinum  (ni.  pr.). 

(2)  nodosum  (ni.  pr.  asque  ac:)  H.  U.  (Smilhius 
addidit:)  pratense  Huds.  j 
Quod  ad  faciem  attinel,  a  priore  paullo 

quideni  recedit,  sed  ob  characLeres  omnes 
eadeni  est  species. 

(3)  pratense  (m.  Siuithii). 
(4)  pratense  (iii.  Smithii). 

104.  Triticum. 

(1)  junceum  (m.  pr.  ceque  ac  litterär)  A  (et  si- 

gnum:) O. 
(2)  junceum  (m.  vix  propr.). 

Ab  antecedente  omnino  difFert,  et  vix  ad 

ullani  speciem  scandin.  perlinet. 

(3)  repens  6  (m.  pr.). 
106.  MONTIA. 

(1)  fontana  I  (ni.  pr.). 
(2)  (Sine  nom.,  priori  aflixa ;  m.  pr.  numerus :)  /. 

Eadem  est  ac  prior. 

109.  HoLOSTEUM  umbellatujn  (m.  pr.). 

110.  KoENiGiA  islandica  (m.  pr.). 
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TETRANDRIA. 

117.  Globularia  vulgaris  3  (m.  pr.). 

119.  DiPSAcus  pilosus  3  (m.  pr.). 

120.  SCABIOSA. 

(1)  Succisa  4  (ra.  pr.). 
Est  Succisa  j^ratensis  Auct. 

(2)  arvensis  7  (m.  pr.  oeqae  ac  in  pag.  postica:) 
Scabiosa  officin. 

(3)  columharia  40  (m.  pr.  aeqiie  ac  locus:)  GotL 
126.  Sherardia. 

(1)  arvensis  (m.  pr.,  et  locus:)  Algir. 
(2)  muralis  2  (ra.  pr.  seque  ac:)  H.  U» 

Niliil  adscriplum  est,  quod  iocum  hujus 
Gotlandicum  coiifirmaret  illustraretve. 

127.  ASPERULA. 

(1)  odorata  i  (ra.  pr.). 
(2)  tinctoria  (m.  pr.). 

129.  Galium. 

(1)  palustre  2  (ra.  pr.). 

(3)  uliginosum   6   (ra.   pr.  osque  ac  i  a  pag.  po- 
stica:) Aparine  paris, 

(7)  verum  H  (ra,  pr.). 
(8)  Mollugo  m  (ra.  pr.). 

^  (9)  horeale  46  (ra.  pr.). 
(10)  Aparine  49  (ra.  pr.). 

Est  G.  Aparine  var.  infestum  Auctt. 
144.  Plantago. 

(1)  major  4  (ra.  pr.). 

(2)  media   5  (ra.  pr.  atque  prope  pri  mura  spe- 
cim.:)  2. 

Primura  speciraen  est  vera  P.  media,  alle- 

rura  autem  Jonge  diversa  planta,  coraparatio- 
nis  forsan  caussa  huc  ioco  inserta. 
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(6)  maritima  10  (m.  pr.). 

(7)  Coronopus  (m.  pr.). 

147.  Ceintunculus  minimus  1  (m.  pr.). 

148.  SA-^^iGVisoRBk  officinalis  4  (m.  pr.). 
151.  CORNUS. 

(1)  sanguinea  (ni.  pr.  seque  ac:)  H,  U.  e,  sem. 
virgineis  (Sniithius  ad  di  di  t:)  C.  venusta  HB, 
distincta  a  sanguinea  europcea, 

Minime  est  C.  sanguinea,  sed  species  poti- 
us,  quam  Smithius  monuit. 

(2)  suecica  4  (m.  pr.). 

157.  IsNARDiA  palustris  (m.  pr.  aeque  ac:)  Br  (etf 
Oldenlandia  2. 

Vera  est;  specimen  vero  americanuiii,  nec 
usquam  locus  uUus  suecicus  indicatur. 

158.  Trapä. 

Duo  specimina  adsunt  T.  natantis:  neque 

vero  nomen  specif.  neque  locus  iis  adscri- 

ptus  est. 
166.  x\lCHE3IILLA. 

(1)  vulgär  is  4  (m.  pr.). 
(2)  alpina  2  (m.  pr.). 
(3)  Alchem.  aphanoides  (in.  pr.). 

Vix  a  Hud  est  quani  A.  Åphanes. 

167.  Aphanes. 

(1)  arvensis  4  (ni.  pr.). 
Eadem  est  ac  antecedens. 

(2)  Aphanes  (m.  pr.  xque  ac  locus:)  Wgofhia. 
Specimen  est  niajus  ejusdein  planta\ 

173.  Ilex  Aquifolium  /  (ni.  ])r.). 
175.  POTAIVIOGETON. 

(1)  notans  4  (m.    pr.   a?que  ac  in  pag.  altera:) 

Potamog.  foliis  oblongo-ovalibus  petiolatis.  Gmel 
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(2)  R  foliis  lanceolato-ohlongis:  6Gå.  Gronov.  (m, 
pr.  in  pag.  posticaj  prope  specimeii  numerus 
modo:)  i  (post  quem  Smithios  addidit:)  nec 

FL  Br.  —  P.  flukans  Germanorum  M.  Dumortier, 
Determinatio  Smithiaiia  recta  videtur. 

(3)  iperfoliatum  2  (m.  pr.), 
(4)  lucens  4  (m.  pr.). 

(5)  crispum  5  (m.  pr.), 

(13)  ■pusillum,  42  (m.  pr.). 
177.  Sagina. 

(1)  procumbens  4  (m.  pr.  post  quod  Sm.  addi- 
dit:) (i  (atque  aiio  loco:)  Spergula  siihuiataesL 

Omiiino  est  S.  suhulata  Åudi, 

(2)  59.  Sagina  apetala.  Arduin.  Spec.  2.  tah.  5. 

(m.  verisimile  Arduinii,-  Linnaens  enim  prope 
specinien  adscripsit:)  Ard. 

Hasc  est  S.  procumbens  Auctt. 

178.  TiLLiEA  aquafica  I  (m.  pr.  atque:)  FL  suec. 

PE^TANDRIÅ. 

180.  Myosotis. 

(5)  Lappula  5  (m.  pr.). 
Est  Echinosp.  Lappula. 

181.  LiTHOSPERMUM. 

(1)  officinale  4  (m.  pr.,  et:)  H.  U. 

Huic  affixas  sunt  plagulae  duae,  quarum  ta» 
men  specimina,  ut  etiam  Smithius  obser va- 
vit,  huc  non  pertinent. 

(2)  arvense  2  (m.  pr.). 
.83.  Cynoglossu3I. 

(i)  vulgäre  (m.  pr.  atque:)  H.  U.  e.  Virginia» 
Est  C.  officinale. 
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184.  PULMONARIA. 

(1)  angustifolia  1  (ni.  pr.  oeqiie  ac  iii  pag.  po- 
stica:)  Habitat  Scara  Wgothice, 

(2)  officinalis  ̂   (m.  pr.  geque  ac  prope  spe- 
cini.:)  Ups. 

(3)  maritima  (m,  pr.,  atque  m.,  ut  videtur,  ali- 
ena:)  Cerintlie  folils  ovatis  pefiolatis.  Linn,  h, 

Cliff.  d8.   Ray,  P.  408. 
Est  Stenliammaria  maritima  Åuct.  recent. 

189.  AsPERUGo  procumbens  (m.  pr.). 

190.  Lycopsis. 

(1)  arvensis  (m.  pr.,  atque:)  H,  U. 
(2)  arvensis  j3  (ni.  pr.,  alque:)  H,  U.  (et  alio 

loco:)  variet.  reda. 

Specimen  majos  et  ramosius  est  ejuselem 

speciei  ac  prior. 

191.  EcHiuM  vulgäre  5  (ni.  pr.). 

195.  DiAPENSiA  lapponica  I  (m.  pr.)'. 
197.  AjsDROsace  sepientrionalis  2  (m.  pr.). 
198.  Prt3iula. 

(3  et  4)  (Sine  noniine,-  numeriis  tantuni  ad- 
scriptus  est:)  /  (atque  aniba?  plagulae  pra?ce- 
dentibus  (1  et  2)  affixa?). 

In  utraque  speciiiiiua,  cultura  nionstrosa, 
P.  veris  Audt.  asservantur, 

(7)  farinosa  2  (m.  pr.). 

203.  Menyanthes  trifoliata  I  (m.  pr.). 

204.  HoTTONiA  (ni.  pr,,  siue  nom.  specif.) 
Est  //.  pahistris  Auctt. 

207.  Lysimacuia. 

(1)  vulgaris  /  (ni.  pr.). 
(2)  thyrsiflora  i  (^ni.  pr.). 
(3)  nemoruni  9  (lu.  pr.). 
(4)  Nummiilaria  10  (m.  pr.). 
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208.  Anagallis  arvensis  /  (m.  pr.). 
215.  Azalea. 

(1)  lapponica  5  (m.  pr.). 
Est  Rhododendr.  lappon.  Åuctt, 

(2)  procumbens  6  (m.  pr.). 
218.  CONVOLVULUS. 

(1)  arvensis  4  (m.  pr.  atque:)  FL  suec. 
(2)  sepium  ̂   (m.  pr.  atque  lociis:)  Algir. 

220.  PoLEMONiuM  cceruleum  /  (m.  pr.  atque  in  pag. 
postica:)  e  Sibiria. 

221.  Campanula. 

(1)  uniflora  7  (m.  pr.). 

(2)  (Siiie  norninej  sed  eandem  speciem  pla- 
gula  contiiiet). 

(3)  rotundifolia  3  (m.  pr.). 
(5)  (Sine  nomine). 

Forma  est  C.  rotundifoliw.  i 

(6)  patula  6  (m.  pr.  atque :)  H.  U. 
(8)  persicifolia  7  (m.  pr.). 
(9)  latifolia  75  (m.  pr.). 
(13)  Trachelium  48  (m.  pr.). 

(14)  (Sine  nomine;  sed  plagula  priori  allixa; 
atque  Jisec  m.  Linnsei  adscripta:)  pleno  flore. 

—  H.  U.  —  corolla  duplici  parvo  flore  — 
Eadem  est  ac  antecedens. 

(15)  Traclielium  48  (m.  pr,). 
(16)  glomerata  i 9  (m.  pr.). 
(17)  Cervicaria  20  (m.  pr.). 

(18)  barbata  (m.  pr.  aeque  ac  nomen  collecto- 
ris:)  Allion, 

223.  Phyteuma  spicata  (m.  pr.). 

225.  Samolus  Valerandi  (m.  pr.). 
235.  LONICERA. 

(1)  Periclymenum  5  (m.  pr.  seque  ac  in  pag.  al- 
tera:) Caprifolium  germanicum. 
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(2)  Xylosteum  6  (m.  pr.). 
(3)  cmrulea  (m.  pr.  atqiie:)  H.  U, 

242.  Verbascum. 

(3)  nigrum  (m.  pr.  atque  ideni  nomen  in  pag. 
postica  deiiuo  scriptum). 

24'3.  Datura  Stramonium  (m.  pr.)» 

244.  Hyoscyamus  niger  1  (m.  pr.  atque:)  H.  U. 
248.  SOLANUM. 

(1)  Dulcamara  5  (m.  pr.). 

(2)  nigrum  12  (m.  pr.). 
262.  Rhamnus. 

(1)  catharticus  1  (m.  pr.  8eque  ac  in  pag.  po- 
slica :)  Rhamnus  catharticus  minor  CB  a  Millen 

—  Frutcx  humilis  folio  minors  acuminato  Mill. 
(2)  Frangula  5  (m.  pr.;  atque  manu  aliena :) 

Frangula  Dod.  Pemt.  784.  Alnus  nigra  haccifera 
CB.  Pin.  m. 

269.  EuoNYMUs  europceus  /  ct  (ni.  pr.). 
278.  RiBEs. 

(1)  ruhrum  7  (m.  pr.). 

(2)  alpinum  2  (m.  pr.). 
(3)  nigrum  3  (m.  pr.). 
(4)  Grossularia  5  (ra.  pr,). 
(5)  reclinatum  4  (m.  pr.). 

A  priore  vix  distinguenclura. 
280.  Hedera. 

(1)  Helix  7  (m.  pr.  axjue  ac:)  Kh. 
Floriferuni  est  specimen,  foliis  subintegris. 

(2)  (Sine  nora.,  sed  priori  alllxa  et  nuuiero  In- 
structa:)  /. 

Specimen  ejusdcm  est  sterile,  foliis  lobatis. 

291.  Glaux  maritima  I  (ra.  pr.). 

292.  Thesium  alpinum  (ra.  pr.). 

I 
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310.  ASCLEPIAS. 

(1)  vincetoxicum  42  (m.  pr.). 
(2)  Asclepias  Vincetoxicum  (m.  pr.). 

(3)  vincetoxicum  "12  (m.  pr.). 
Om  nia  haec  tria  sunt  Cynanch.  Vincetox.  Auctt, 

312.  Herniaria  glahra  4  (m.  pr.). 
313.  Chenopodium. 

(1)  B.  hinricus  1  (m.  pr.). 
(2)  urbicum  2  (m.  pr.). 
(3)  ruhrum  3  (rn.  pr.). 
(4)  murale  4  (m,  pr.). 

(7)  hybridum  7  (m.  pr.). 
(8)  glaucum  42  (m.  pr.). 
(9)  Yulmria  43  (m.  pr.). 

(10)  polyspermum  4å  (m.  pr.  a^qne  ac  in  pag. 
postica:)  Chenop.  Blitum  polyspermum. 

Est  forma  obtiisifolia. 

(11)  märitimum  46  (m.  pr.). 
(12)  Chenopod.  märitimum  (m.  pr.  atque:)  g. 

A  priore  diversissima  est  planta,  mihi 

ignota. 
315.  Salsola. 

(1)  Kali  (m.  pr.). 
(2)  Salsola  Kali  (m.  pr.  atque  signum:)  Q. 

H^c  foliis  densissime  iml3ricatis,  ovato-^ 
lanceolatis,  et  ceteris  a  priore  longe  recedit, 
et  minime  planta  scandinavica  est. 

(3)  hirsuta  20  (m.  pr.  atque:)  H.  U. 
Est  Kochia  hirsuta  Auctt, 

321.  Ulmus. 

(1)  Ulmus  altitudinis  et  cons. . , .  minoris,  foliis  la- 
tioribus  rugosis  Clayt.  (m.  pr.  in  pag.  postica). 

U.  effusa  Auctt,  videtur  esse. 
328.  Gentiana. 

(2)  Pneumonanthe  5  (m.  pr.  atque  signum:)  €. 
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(3)  aurea  (m.  pr.,  post  quod  Smitliius  adclidit:) 
Flo.  Dan.  t.  5U. 

Est  G.  involucrata  Auctt. 

(4)  nivalis  (m.  pr.). 

(12)  campestris  48  (m.  pr.). 
(13)  (Sine  nom.,  sed  priori  afiixa^  m.  Linnasi 

locus:)  islandia. 
Est  G.  cainpestris  tloribus  albis. 

(16)  Gentiana  (m.  pr.  siue  nom.  specif.  atqiie 
prope  unum  speciminum:)  island  (prope  aliud:) 
König.  (Smithius  prope  haec  duo  adscripsit:) 
aurea  Lin,  —  involucrata  Rotth.  Ad.  Hafn.  V. 

X.  p.  454.  t.  L  f.  2.  —  quinquefolia  Flo.  Dan. 

344.  (et  prope  cetera  duo:)  flo.  Dan.  o  18.  — 
tenella  Rotth.  Act.  Hafn.  V.  X.  p.  456,  t.  2.  f.  b. 

Duo  specimina  ad  G.  involucr.  Auctt.,  duo 
ad  G.  tenellam  Auctt.  pertinent. 

Sequens  plagula  et  specimina  et  adscripta 
Linnaeana  et  Smithiana  ejusniödi  continet. 

331.  Eryngium  maritimum  5  (m.  pr.). 

332.  Hydrocotyle  vulgaris  7  (m.  pr.). 

333.  Sanicula  europTa  7  (m.  pr.  atque  locus:)  GotL 
335.  BUPLEURUM. 

(1)  tenu  issimum  (m  .  pr.  atque  nom  en  ejus,  qui 
misit:)  Ar  cl. 

(2)  (Sine   nom.,   sed  plagula  priori  est  aOixa; 
m.  pr.:)  oelandia  Wahlbom. 

Eadem  species  est  ac  prior. 

337.  ToRDYLiUM  Anthriscus  (m.  pr.). 
Est  Tor  il  is  Anthriscus  Auctt. 

340.  Daucls  Carola  I  [m.  pr.). 

343.  CoNiuM  maculatum  I  (m.  pr.  al([ue:j  Fl.  Suec. 
344.  Selinu^i. 

(4)  Sel.  Carvifolia  (m.  pr.  a^pie  ac:)  II.  i. 



379 

345.  Athamanta. 

(1)  Libanotis  4  (m.  pr.  aeque  ac  iii  pag.  postica :) 
Athamanta  suecica. 

(2)  Oreoselinum  5  (m.  pr.  seque  ac  locus:)  Scania. 
Est  Peuced.  Oreosel,  Auctt. 

346.  Peucedanum  Silaus  (m.  pr.  atque:)  //.  U. 
Est  Silaus  pratensis  Auctt. 

351.  Laserpitium  latifolium  (m.  pr.,  et  postea:)  FL 
Su.  U7. 

353.  LiGusTicuM  scothicum  (m.  pr.  atque:)  H.  U. 
Est  Haloscias  scotica  Fr. 

354.  Angelica. 

(2)  sylvestris  2  (m.  pr.  atque  prope  speci- 
men:)  5i. 

355.  SiuM. 

(!)  latifolium  4  (m.  pr.). 
(2)  Sium  latifolium  Q  (m.  pr.  asque  ac  iii  pagina 

postica:)  50.  Sium  foliis  finnatis,  pinnis  lan- 
ceolatis  rarius  (?)  serratis  Gmel. 

(3)  angustifolium  (m.  pr.). 
(5)  Falcaria  6  (m.  pr.). 

Est  Falcaria  Rivini  Auctt, 

356.  SisON  inundatum  5   (m.  pr.  seque  ac  locus:) 
Scania. 

Est  Helosciadium  inundat.  Auctt. 

359.  Oenanthe. 

(1)  fistulosa  (m.  pr.). 

360.  Phellandrium  aquaticum  (m.  pr.). 
Est  Oenanthe  Phellandr.  Auctt. 

361.  GicuTA  virosa  V  (m.  pr.,  atque  m.  aiieaa:) 
Cicuta  Bort.  CUff.  m  N:o  51 

362.  Aethusa  Cynapium  (tu.  pr.). 
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364.  ScANDIX. 

(1)  odorata  1  (m.  pr.). 
EsL  Myrrliis  odorata  Auctt, 

(2)  Pecten  2  (m.  pr.). 
(3)  Cerefolium  5  (m.  pr.). 

Est  CerefoL  sativum  Auctt. 

(4)  Anthriscus  4  (m.  pr.). 
Est  Anthriscus  vulg.  Auctt. 

365.  Ch^rophyllu3i. 

(1)  sylvestre  1  [xn.  pr.). 
Est  CerefoL  sylvestre  Auctt. 

(2)  hidbosum  2  (m.  pr.). 
(3)  temulentum  5  (m.  pr.). 

(4)  Cha^rophyll.  temulum  (ra.  pr.). 

366.  I31PERATORIA  Ostruthium  (m.  pr.). 

372.  Carum  Carvi  (m.  pr.}. 

373.  PlMPINELLA. 

(1)  Saxifraga  1  (m.  pr.). 
(2)  7najor  (m.  pr.,  atque:)  H.  U. 

Est  P.  magna  L.  et  Auctt. 

374.  Apium  graveolens  2  (ra.  pr.). 

375.  x\egopodiu3i  Podagraria  1  (ra.  pr.  et  signum:) 

€  (atque  in  pag.  postica:)  AlyrrJtis  latifolia. 
Riv.  pent. 

379.  Viburnu:m  Opidus  7  (ra.  pr.). 
381.  Sambucus. 

(1)  Ebulus  1  (ra.  pr.). 

(2)  nigra  3  (m.  pr.). 

384.  Tamarix  gcrmanica  2  (ra.  pr.). 

388.  Alsine  media  I  (ra.  pr.). 
Est  Stellaria  media  Auctt» 

392.  Parnassia  palustris  (ra.  pr.  a^jue  ac  signum  :)  C. 
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395.  Statice. 

(1)  Årmeria  i  (m.  pr.  atque  propé  specim.:)  ̂ BO, 
Est  Armeria  elongata  Koch. 

396.  LiNUM. 

(1)  usltatissimum  (m.  pr.  et  locus:)  Algir, 
(2)  catharticum  ̂ 7  (m.  pr.). 

398.  Drosera. 

(1)  rotundifolia  4  (m.  pr.). 
(2)  longifolia  2  (m.  pr.). 

401.  SiBBALDiA  procumbens   4   (m.   pr.j   atque  m. 
aliena:)  Sibaldia  foliolis  tridentatis  Lin.  flor,  411, 

402.  Myosurus  minimus  4  (m.  pr.). 

HEXANDRIA. 

409.  Galanthus  nivalis  4  (m.  pr.,  atque  m.,  ut 

videtur,  aliena:)  5.  Narcisso-Leucojum  vulgäre. 
T.  387. 

410.  Leucojum  vernum  4  (m.  pr.). 
412.  Narcissus. 

(1)  poeticus  4  (ra.  pr.). 

(2)  Pseudo  Narcissus  (ra.  pr.  atque  prope  speci- 
men:)  K. 

419.  Allium. 

(1)  Scorodoprasum  44  (ra.  pr.). 
(3)  oleraceum  49  (ra.  pr.). 

(8)  ui^sinum  23  (ra.  pr.). 
420.  LiLiUM  bulbiferum  2  (ra.  pr.). 

421.  Fritillaria  Meleagris  5  (ra.  pr.). 

425.  TuLiPA  sylvestris  4  (ra.  pr.). 
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428.  Ornithoga-lum. 

(1)  minimum  ^  (m.  pr.). 
Est  Gagea  minima  Auctt, 

(3)  umbeUatum  9  (m.  pr.  atque  signum:)  9. 
(4)  nutans  40  (m.  pr.). 

432.  ANTHERICUrrl. 

(1)  ramosum  2  (m.  pr.) 

(2)  Liliago  5  (m.  pr.  atque:)  H,  U. 
(3)  (Sine   nom.  5   sed  plagula  est  priori  affixa; 

m.  pr.  adsunt  num.:)  5  (et  locus:)  Scania. 
Eadem  species  est  ac  prior. 

(4)  ossifragum  8  (m.  pr.). 
Est  Narthecium  ossifr.  Auctt. 

434.  AspARAGus  officinalis  4  (ra.  pr.). 

436.   CONVALT.ARIA.  ' 

(1)  majalis  i  (m.  pr.). 
(2)  Polygonatum  5  (m.  pr.). 
(3)  multiflora  4  (m.  pr.), 
(4)  verticillata  2  (m.  pr.). 

(5)  hifolia  8  (m.  pr.). 
Est  Majanthenium  bifol.  Auctt. 

438.  Hyacinthus  hotry oides  9  (m.  pr.). 

447.  AcoRus  Calamus  i  (m.  pr.). 

449.  JuNcus. 

(1)  conglomeratus  2  (m.  pr.  ceque  ac:)  Fl.  suec. 

(2)  e/Jusus  Huds:  Mr  W,  (m.  Smitliiij  m.  Lin- 
ncei  numerus:)  5. 

Est  J.  effusus  Auctt. 

(3)  fdiformis  5  (m.  pr.). 
(4)  bulbosus  9  (m.  pr.). 

(6)  trifidus  6  (m.  pr.). 

(7)  trifidus  jacq  (m.  pr.;  m.  aliena  etiam:)  20. 
Juncus  monantJws. 

(8)  squarrosus  7  (m.  pr.). 
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(10)  hufonius  10  (m.  pr.) 
(12)  biglumis  H  (m.  pr.). 

(13)  (Sine  nom.,  sed  plaguia  priori  affixa  est, 

et  m.  Linn.  numerus  adscriplus:)  '/I 
Est  J.  biglumis  cum  fructu. 

(14)  triglumis  42  (m.  pr.). 

(15)  pilosiis  13  (m.  pr.). 
Est  Luzula  pilosa  Auctt. 

(22)  Juncus  stygius  (m.  pr.). 

(23)  stygius  9  (m.  pr.). 

453.  Berberis  vulgaris  7  (m.  pr.). 

458.  Peplis  Portula  (m.  pr.  aeque  ac  in  pag.  po- 
stica  locus:)  Finlandia. 

464.  RuMEX. 

(I)  patientia  (m.  pr.). 
(3)  crispus  9  (m.  pr.  aeque  ac:)  FL  Suec. 
(4)  maritimus  8  (m.  pr. 5  atqne  manu  aliena:) 

72.  Lapathum.  Ri  Syn.  44-2.  9.  (post  quod  Lin- 
naeus  prius  nomen  denuo  adscripsit). 

(5)  palustris  Fl.  Brit.  394  (m.  Smithiij  atque 
manu  eadem  ac  in  priore:)  73.  Lapathum  Ri 
Syn.  U2.  46. 

Est  R.  palustris  Auctt. 

(10)  scutatus  48  ct  (m.  pr.). 

(II)  digynus  49  (m.  pr.). 
Est  Oxyria  digyna  Auctt. 

(12)  Acetosella  22  (m.  pr.). 

465.  ScHEUcHZERiA  palustris  4  (m.  pr.). 

466.  Triglochin. 

(1)  (Sine  nom.;  m.  pr.  tantum:)  4  (atque:)  €. 
Est  T.  palustre  Auctt, 

(2)  maritimum  2  (m.  pr.). 

470.  CoLCHicuM  autumnale  4  (m.  pr.  atque:)  //.  U. 
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473.  Alistia. 

(1)  Plantago  I  (m.  pr.). 

(3)  Ranunculoides  6  (m.  pr.  atque  iii  pag.  po- 
stica:)  Gotlandia.  Bergius. 

(4)  (Sine  nom.  f  m.  pr.  locus  taiitiim:)  Gotl. 
Eaclem  esl  ac  antececlens. 

HEPTA^DRIA. 

474.  Trie^talis  europcea  !  (m.  pr.). 

OCTANDRIA. 

484.  Oe>"Othera  hiennis  1  (m.  pr.). 
486.  EpiL0Bir3i. 

(1)  angustifolium  I  (ni.  pr.). 
(2)  hirsutum  5  (m.  pr.). 

(3)  E.  hirsutum  /3  (m.  pr.  aYjue  ac:)  H,  C.  (at- 
que in  pag.  altera:)  Sem.  orientale  Forskåhl. 

(Smitliius  adscripsit:)  pubescens  Wildenow. 
Est  E.  parviflorum  Aucft. 

(4)  ?nontanum  i  (ni.  pr.\ 
(5)  tetragonum  o  (m.  pr.\ 
(6)  palustre  6  (ni.  pr.). 

497.  Vaccimu:\i. 

(1)  Mijrtillus  I  (m.  pr.j. 
(2)  uliginusum  o  (m.  pr.). 
(3)  Vitis  idcea  fO  (m.  pr.). 

(4)  Oxijcoccus  lA  (m.  pr.). 
498.  Erica. 

(1)  cinerea  (m.  pr.). 

(2)  vidgaris  I  (m.  pr.  atque  signum:^  G. 
(3)  Tetralix  8  (m.  pr.\  tqq 
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500.  Daphne  Mezereum  /  (m.  pr.). 

510.  POLYGOINUM. 

(1)  Bistorta  2  (rn.  pr,). 

(2)  viviparum  5  (m.  pr.). 
(4)  amphibium  7  (m.  pr.  seque  ac  iii  pag.  altera:) 

Persicaria  1  Royeni  GmeL 

(9)  aviculare       (m,  pr.). 
(10)  Fagopyrum  25  (in.  pr.). 
(11)  dumetorum  (m.  pr.). 
(12)  Convolvulus  (m.  pr.). 

(13)  Convolvulus  24-  (m.  pr.). 

515.  Paris  quadrifolia  4  (m.  pr.). 

516.  Adoxa  Moschafellina  4  (m.  pr.). 

517.  Elatine. 

(1)  tripetala?  (m,  Saiithii  seque  ac:)  Folia  scahra. 
(Maim  Linn.  numerus:)  ̂ . 

Est  E,  Hy dro piper  Aucttc 

(2)  E.  Hydropiper.   Vaill.  /I  2.?  (m.  Smithii,  at~ 
que:)  Folia  glahra.  (m.  Linnaei:)  i. 

Forma  videt  ur  ejusdem,  loco  sicco  na  ta. 

ENNEANDRIA. 

521.  BuTOMUS. 

fl)  (Sine  nomine  specitico). 
Est  B,  umbellatus. 

DEGANDRIA. 

551.  MoNOTROPA  Hypopithys  (m.  pr.). 

561.  Ledum  palustre  (m.  pr.). 
K.  F.  Äkad.  Handl.  1851. 
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563.  Andromeda. 

(1)  teti^agona  /  (m.  pr.), 
(2)  hypnoides  (m.  pr.). 
(3)  ccerulea  5  (m.  pr.). 

Esl  Menziesia  ccerulea  Auctt, 

(4)  polifolia  5  (m.  pr.). 
(6)  calycina  9  (m.  pr.). 

Est  Menz.  calyculata  Auctt, 

566.  Arbutus. 

(1)  alpina  (m.  pr.). 
(2)  Uva  ur  si  4  (m.  pr.). 

568.  Pyrola. 

(1)  rotundifolia  i  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica:)  . 

Pyrola  staminibus  adscendentibus,  pistillis  decli-  j 
natis.    Fl.  Suec.  Gmel.  ! 

{2)  jninor  2  (m.  pr.  atque,  ut  prior,  citat.  FL 
Suec.  et  Gmel.). 

(3)  secunda  3  (m.  pr.;  cetera  taiiiquam  in  pri- 
oribus). 

(4)  umbellata  4  (m.  pr.). 

574.  Chrysospleniu3i. 

(1)  alternifolium  (m.  pr.). 

(2)  oppositifolium  2  (m.  pr.  atquc:")  K. 
675.  Saxifraga. 

(1)  Cotyledon  1  (m.  pr.). 
(2)  stellaris  8  (ni.  pr.  atque  prope  specimen:)  G  i, 

(3)  (Sine  nomine;  sed  priori  aliixa).  ^ 
Duo   specimina   sunt  S.  stelL  var.  comoso',  ii 

cetera  fonmc  primaria\ 

(4)  Saxifr.  stellaris  (ni.  pr.). 
(5)  nivalis  (ni.  pr.). 
(6)  (Sine  nom.,  priori  aflixa;  m.  Liini.  numerus 

modo:)  6. 
Est  S.  nivalis. 
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(7)  nivalis   (ni.    propr.   seque   ac:)  carpatiis  Jac. 

(Smilhius  adscripsit:)  hieracifolia  —  Don.  n.  40. 
Est  S.  hieracifolia  Åuctt. 

(8)  oppositifolia  H  (m.  pr.;  atque  prope  uiium 

specim.:)         (prope  alteruni:)  9F. 

(9)  Hirculus  47  (m.  pr.,  atque:)  Lapponia  toi^nen- 
sis.  Adlerhem. 

(10)  (Siae  nom.,  priori  affixa). 
Eadem  est  ac  prior. 

(12)  granulata  20  (m.  pr.). 
(13)  cernua  22  (m.  pr.  5  Smithius  addidit:)  ?  FL 

Dan.  t.  22. 

(14-)  (Si ne  nom.,  priori  affixa,-  atque  eadem  est). 
(15)  rimlaris  (m.  pr.), 

578.  SCLERANTHUS. 

(1)  annuus  4  (m.  pr.). 
(2)  perennis  2  (m.  pr.  atque  locus:)  Scania, 

579.  Gypsophila. 

(1)  fastigiata  5  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica:) 
i       Polygonum  majus  erectum  angustifolium,  floribus 

candidis.     Menz.  pug.  t,  2.  f.  2. 

(2)  muralis  8  (ni.  pr.,  atque  in  pag.  postica:) 
t       Lychnis  minimus,  foliis  lanceolatis,  fl.  alho.  Ha- 

hitat  circa  Tawrow  in  desertis  sabulosis  sale  ful- 
gente  suavissimo  odore  mclleo  aerem  replet. 

(3)  muralis  (m.  pr.). 

(4)  muralis  (m.  pr.  atque  prope  specim. :)  copell,  (?). 

380.  Saponaria  officinalis  1  (m.  pr.). 
581.  DiAlNTHUS. 

(1)  Armeria  3  (m.  pr.). 

(2)  prolifer  (m.  pr.). 
(3)  deltoides  6  (m.  pr.,  atque  in  pag.  postica:) 

Hahitat  vulgatissimus  per  Sueciam. 

(4)  glaucus  7  (m.  pr.). 
Est  D.  deltoides  var.  glaucus  Auctt, 
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(5)  superbus  [in.  pr.  et  antea:)  B. 

(6)  Siiie   nom.,  priori  aiiixa,  et  m.  pr.  nunie- 
rus:,  16  (et  iociis:)  Scania. 

Eadem  species  est  ac  prior. 

(7)  arenarius  10  (ra.  pr.\ 

582.  CUCLBALUS. 

(1)  Behen  2  —  Hermaphr.    m.  pr.\ 
Est  Silene  injlata  Auctt. 

(2)  2  femina  (ra.  pr.;  plagula  est  priori  affixa}. 
Eadem  species  est  ac  prior. 

(3;  maritimus  ^'m.  pr.  prope  specimen,  atque  nii- merus:}  2. 

Est  forma  prioris  erecta,  "randiflora,  fo- 
liis  cariiosis,  vix  ad  Sil.  marit.  Becent.  re- 
ferenda. 

(4)  viscosus   4    m.    pr.    atque   locas:)  Finland. 

;^Smithius  addidit:^  Syn.  Tournef.  falsum. Est  Silene  viscosa  Auctt 

583.  SlLE^-E. 

(1)  anglica  1    ni.  pr.\ 
A  scandinavica  planta  certe  dilfert. 

(2;  gallie  a  [m.  pr.;. 
Est  S.  gallica.  qualis  in  Scania  quoque 

nascitur. 

(3)  nu  t  ans  7  (ra.  pr.). 

(4)  noctiflora  (m.  pr.;. 
(5)  Armeria  24  (ni.  pr.\ 
(6)  rupestris  25  (ra.  pr.  a?que  ac  in  pag.  altera: 

Alsine  alpina  glabra  CB. 

(7)  acaulis  II  (ra.  pr.  atque  supra  speciniina :}  IS4. 

584.  Stkllaria. 

(1)  nemorum  I  ̂ m.  pr.,  atque  prope  unura  spe- 
cim.:)  Scania. 

(2)  holosfea  4  Jra.  pr.). 
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(3)  graminea  (m.  Smithiij  m.  Linn.  numerus 
mod  o:)  5, 

(4)  graminea  {m.  pr.',  Smilliius  adscripsit:)  glauca. 
Est  S.  palustris  Retz.  s.  glauca  With, 

(5)  S.  uliginosa  FL  Brit.  {m.  Smithii  et  alio  loco:) 

Sp.  nova?  (Lianaeus  ipse  locum  modo  adscri- 
psit:) Lappo. 

Yidetur  S.  uliginosa  Åuctt. 

585.  Arenaria. 

(1)  peploides  i  (m.  pr.). 
Est  Halianthus  peploides  Auctt. 

(2)  lateriflora  3  (m.  pr.  aeque  ac  in  pag.  postica:)  , 
Alsine  foliis  ovatis  ohtusis,  petalis  integris.  Gmel, 

(3)  trinervia  i  (ni.  pr.). 
(4)  ciliata  (m.  pr ). 
(5)  Arenaria  ciliata  (m.  pr.). 

(6)  serpyllifolia  5  (in.  pr.). 

595.  Sedum. 

(3)  album  40  (m.  pr.  atque  prope  specimen:) 
i.  9i. 

(4)  sexangulare  '/5  (m.  pr.  atque  locus:)  Monsp, 
(Smithius  addidit:)  S.  acre  omnino. 

Est  S.  acre  Auctt. 

(5)  annuum  H  [m.  pr.  atque  prope  specimen:)  7^. 

500.  OXALIS. 

(1)  Acetosella  i  (m.  pr.). 

(2)  stricta  44  (m.  pr.  atque:)  €. 

)01.  Agrostemma  Githago  4  (m.  pr.). 

)02.  Lychnis.  ^ 

(1)  Viscaria  5  (m.  pr.). 

(2)  alpina  i  (m.  pr.). 
(3)  dioica  6  (m.  pr.). 

Est  Melandrium  syhestre  Reccnt, 
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(4)  Hermaphrod.  dioica  "6  /3  (m.  pi\). 
Est  Mel.  'pratense^  Recent. 

(5)  Lychnis  apetala  (m.  pr.). 
603.  CeRASTIU3I. 

(4)  semidecandrum  3  (m.  pr.). 
(5)  arvense  5  (iii.  p\\  atque:)  Scania.  (Sniithius 

addidit:)  leaves  puhescent. 

(6)  alpinum  7  (m.  pr.). 
Est  C.  alpini  var.  glabrata. 

(7)  an  Stellaria  cerastoides?  (qi.  Smithiif  ni.  Lia- 
naei  tan  tum:)  L.  69. 

Est  Cerastium  trigynum  Auctt. 
(8)  Stellaria  cerastoides  (m.  Sniithii  atqiie:)  styli  3, 

Eadem  est  species  a  c  prior. 

(9)  (Siiie  nom. 5  m.  pr.  tantum  numerus:)  ö  (et 
locus:)  Lappan. 

Est  C.  alpinum  Auctt. 

(10)  aquaticum  (iii.  pr.). 
Est  Malachium  aquat.  Recent. 

(11)  latifoliuni  13  (iii.  pr.,  alque  m.  aliena:)  Myo- 
sotis  Vol.  3.  pag.  183.  N:o  1.  (post  quod  Sm 

addidit:)   Seguier  Veron,  (atqiie  Linna^ns  no 
men  primum  den  no  scripsit). 

(12)  Cerastium  latifolium  (m.  pr.). 
604.  Spergula. 

(1)  arvensis  1  (m.  pr.). 
(4)  nodosa  3  (m.  pr.). 

Est  Sagina  nodosa  Recent. 

DODECA^DRIA. 

608.  AsAiuM  europaum  1  (ni.  pr.). 

626.  Lytiirl-m. 

(1)  Salicaria  I  (ni.  pr.). 
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1 628.  åoRiMONiA  Eupatoria  i  (m.  pr.). 
629.  Resedä. 

(1)  Luteola  1  (m.  pr.). 
(2)  lutea  7  (m.  pr.  atque  signum:)  €. 

630.  EUPHORBIA. 

(1)  Pe^lus  n  (ni.  pr.). 
(2)  exigua  29  (m.  pr.). 
(3)  (Sine   nom.j   m.  pr.  lantum:)  Lundini  (et:) 

Palm. 

Eadem  est  ac  prior. 

(4)  helioscopia  åO  (ni.  pr.). 
(5)  Esula  48  (m.  pr.). 

(6)  Cyparissias  49  (m.  pr.). 
(7)  palustris  51  (m.  pr.). 

IGOSANDRIA. 

640.  Prunus. 

(1)  Padus  4  (m.  pr.  aeqne  ac  in  pag.  postica:) 
Padus  foliis  ovalibus  ex  Istria  Miller.  (Sniithius 
adscripsit:)  Padus  ruhra  Mill.  Biet.  ic.  496.  f. 

2.  Hah.  in  Armemay  MilL  (et  postea  ni.  aliena:) 
minime, 

(2)  Avium  (ni.  pr.,  et  ante:)  A. 
(3)  insititia  (m.  pr.). 

644.  SoRBUs. 

(1)  Aucuparia  4  (m.  pr.). 
646.  MESPn.us. 

(1)  Cotoneaster  6  (m.  pr.). 
(2)  Cotoneaster  6  (m.  pr.). 

Ambo  sunt  Cotoneast,  vulg.  Audt, 
647.  Pyrus. 

(1)  communis  4  (m.  pr.). 
(2)  Malus  2  (m.  pr.). 
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651.  SvmiEA. 

(1)  Filipendula  9  (m  pr.^ 
(2)  Ulmaria  40  (m.  pr.) 

652.  RosÄ. 

(4)  cinnamomea  i  (m.  pr.  atque:)  H.  U. 
(5)  cinnamomea  (m.  pr.). 
(9)  Rosa  alpina  (m.  pr.). 
(10)  canina  4  (m.  pr.). 

Potissiinum  est  variet.  opaca  Åuctt. 
(11)  du7netorum  E.  Bot.  t.  251  å?  (in.  Sraithii; 

atque  postea  manu,  ut  videtur,  aliena:)  ruhi- 
ginosa  Lindl. 

Omniiio  est  R.  rubiginosa  Auctt. 

653.  RuBus. 

(1)  idoius  1  (m.  pr.). 

(4)  ccesius  4-  (m.  pr.  aeque  ac  locus:)  Sihiria.  (Manu 
aliena,  vel  inventoris,  adscriptum  est:)  Ruhus 
caule  aculeato,  foliis  temat  is  Linn.  h,  Cliff.  1 92. 

Roy.  pr.  21Z. 
(5)  saxatilis  8  (m.  pr.). 
(6)  arcticus  9  (m.  pr.). 
(7)  chamcemorus  40  (m.  pr.). 

654.  Fragaria. 

(1)  vesca  4  (m.  pr.  j  Smithius  adscripsit:)  pra- 
tensis  ? 

Vix  vera  est. 

(2)  (Sine  nom.j  m.  pr.  numerus:)  4. 
(3)  (Sine  nom.  5  m.  pr.  locus  niodo:)  Lundini  Scan, 

Est  F,  elatior  Auctt. 

655.  POTENTILLA. 

(1)  fruticosa  I  (ni.  pr.  axpie  ac  in  pag.  poslica: 
Pentaphijlloides  fruticosa  elatior  niinus  hirsuta. 
Amm.  rhut.  S8.  t.  47.  Sibiria. 

(2)  Anserina  2  (ni.  pr.  atque  signum:)  €. 
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Pentaphylloid.  erectum  J.  B. 

(4)  (Sine  nom.,-  priori  affixaj  atque  eadem  est). 
(5)  argentea  H  (m.  pr.). 

(7)  opaca  (m.  pr.  et  ante:)  A.  (atque  prope  spe- 
cim.:)  heptaphyll.  (Smithius  addidit:)  vera,  Am. 
Ac.  4,274. 

(10)  reptans  47  (m.  pr.). 
(11)  norvegica  49  (m.  pr.). 
(12)  (Sine  nom.,  priori  affixa;  m.  pr.  tantuni:)  €. 

Eadem  est  ac  antecedens. 

(13)  nivea  20  (m.  pr.,  atque  signum:)  gi. 
(14)  (Sine  nom.  priori  afllxaj  m.  pr.  numeri:) 

20  (et:)  68. 
Est  specimen  sterile  ejusdem  speciei. 

656.  TORMENTIIXA. 

(1)  erecta  4  (m.  pr.). 
Est  Potent.  Torment.  Auctt. 

(2)  Torment.  reptans  (m.  pr.). 
Est  P.  procumbens  Auctt. 

657.  Geum. 

(1)  urbanum  2  (m.  pr.  atque:)  Fl.  suec. 
(2)  rivale  5  (m.  pr.). 

658.  Dryas  octopetala  (m.  pr.). 

659.  CoMARUM  palmtre  4  (m.  pr.). 

POLYANDRIA. 

665.  AcMA  spicata  4  (m.  pr.). 

668.  CHELmONIUM. 

(1)  majus  4  (m.  pr.). 
(2)  Glaucium  2  (m.  pr.). 

Est  Glaucium  luteum  Becent. 
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669.  Papaver. 

(1)  Argemone  2  (m.  pr.). 
(2)  nudicaule  4  (rn.  pr.,  atque:)  G. 
(3)  Rhoeas  5  (ni.  pr.). 
(4)  duhium  9  (m.  pr.). 

673.  NYMPHiEA. 

(1)  lutea  4  (ni.  pr.). 
(2)  alba  2  (m.  pr.). 

679.  TiLiA  europcBa  4  (m.  pr.). 
Est  T.  parvifolia  Åuctt. 

689.  CiSTus. 

(1)  Fumana  H  (m.  pr.  seque  ac  iii  pag.  posti- 
ca:)  Hispania.  387.  Loefl, 

Est  Helianthem.  Fumana  Auctt, 

(2 — 6)  (Vide  hujus  enunierat.  partem  priorem). 
(7)  oelandicus  4 A  (m.  pr.  éeque  ac  locus:)  Oeland. 

Est  H.  oelandic.  Åuctt. 

(8)  C.  Helianthemum  26  (m.  pr.). 
Est  Hel.  vulgäre  Åuctt. 

(9)  26,  varietas  (m.  pr.). 
Potissimum  est  prioris  varietas  petrcva  Auct. 

scand. 

694.  Delphinium  Consolida  1  (m.  pr.). 

695.  AcONrruM. 

(1)  lycoctonum  1  (m.  pr.j  Smithius  adscripsit:) 
se  ptentrio  nale  De  Ca  nd. 

Detcrniinatio  Smithiana  omniiio  recta  est. 

699.  Aquilegia  vulgaris  1  (iii.  pr.). 

703.  Stratiotes  Aloides  I  (m.  pr.). 

710.  Anemone. 

(1)  Hepatica  i  (ni.  pr.). 
(2)  vernalis  4  (ni.  pr.).  Est  Pulsat  illa  cern.  Reccnt, 
(3)  Pulsatilla  f)  (ni.  pr.),  b^st  P.  vidgaris  Rec. 
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(4)  pratensis  6  (m.  pr.).   Est  P.  pratensis  Rec. 
(5)  sylvestris  10  (m.  pr.  atque:)  G. 
(6)  nemorosa  45  (m.  pr.). 
(7)  ranunculoides  47  (ni.  pr.). 

713.  Thalictrum. 

(1)  alpinum  4  (m.  pr.). 

(5)  flavum  40  (m.  pr.j  Smithius  adscripsit:)  m- 
gricans  Jacq. 

(6)  simplex  (m.  pr.). 

(7)  simplex  (m.  pr.  seque  ac  prope  unum  spe- 
cim.:)  Wexionia  (et  prope  aliud:)  Hammarby, 

(8)  aquilegifolium  42  (m.  pr.). 
(9)  (Sine   nom.,   priori  affixa  plagula;  m.  pr, 

nu  mer  US:)  42, 

Eaclem  species  est  ac  prior. 

714.  Adonis  vernalis  2  (m.  pr.,  atque:)  HL, 
715.  Ranunculus. 

(1)  Flammula  4  (m.  pr.). 

(2)  reptans  (m.  pr.).    Est  R.  Flammula  var.  re~ 
ptans  Recent. 

(3)  Lingua  5  (m,  pr.). 
(4)  Ficaria  9  (m.  pr.). 
(5)  cassuhicus  40  (m.  pr.  atque  signum:)  G. 
(6)  auricomMS  43  (m.  pr.). 

(7)  sceleralus  45  (m.  pr.  atque:)  O, 
(8)  aconitifolius  46  (m.  pr.). 

Gultum  videtur  specinien. 

(9)  illyricus  47  (m.  pr.). 

(10)  illyricus  (m.   pr.  atque  prope  specimen:) 

filius. 
(11)  glacialis  20  (m.  pr.). 
(12)  nivalis  24  (m.  pr.). 

(13)  (Sine  nom. 5  plagula  priori  affixa;  m.  pr.:) 
24  (atque:)  fgura  addatur.    Est  R,  nivalis. 

(14)  lapponicus  23  (m.  pr.). 



396 

(15)  hederaceus  (m.  pr.  atque  locus:)  islandia, 
(Stnithius  adscripsit:)  h.i/perhoreus  Retzii.  D, 

Afzelius. 
Omnino  est  B.  lii/perboreus  Auclt. 

(16)  bulhosus  $0  (m.  pr.). 
Miiiime  est  B.  bulbosus,  sed  forma  potiiis 

B.  acris  minor;  uniflora. 

(17)  Banunciiius  prafensis  vernus  vulgaris,  flore 
p.avo,  radice  tuberosa  acri.  H.C.  11.  Claijt.  759. 

(m.  pr.  ill  pag.  postica). 
Est  verus  B.  bulbosus  L.  et  Auctt. 

(18)  repens  26  (m.  pr.). 

(19)  pol 't/ a  nth  em  os  ̂ 7  (m.  pr.). 
(20)  acris  28  (m.  pr.). 

(21)  lanuginosus  (m.  pr.  atqae:)  H.L. 
(22)  arvensis  51  (m.  pr.). 

(23)  hederaceus  56  (m.  pr.  et  prope  specimen:^ 
L  iI5.  7. 

(24)  aquatiiis  57  fm.  pr.). 
Est    BatracJiium   heterophyllum  Auctt.  recenf. 

(25)  (Sine  nom.;  m.  pr.  iiumerus  modo:)  57. 
Est  Batr.  circinatu?n  Becent. 

716.  Troli.ius  europa^us  I  (m.  pr.). 

719.  Caltha  palustris  I  (m.  pr.  atque  signum:)  G. 

DIDY_\AMIA. 

721.  Ajuga. 

(1)  pijramidalis  2  (m.  pr.). 
(5)  reptans  i  (m.  pr.  atque:)  C. 

722.  Telcrium. 

(1)  Scorodonia  17  ̂ m.  pr.). 
(2)  Scordium  IS  (m.  pr.). 
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726.  Nepeta  Cataria  /  (m.  pr.). 

730.  Mentha. 

(2)  viridis  (m.  pr.  atque:)  HL\ 
(8)  Mentha  arvensis  (m.  pr.). 

732.  Glechoma  heder acea  1  (m.  pr.). 

733.  Lamium. 

(1)  maculatum  (m.  pr.  atque:)  H.U. 
Flores  desunt;  cetera  L.  maculato  Auctt.  dis- 

simillima  sunt. 

^  (2)  Lam.  album  1  (m.  pr.;  atque  m.  aliena:) 
Lamium  alha  linea  notatum,.  CB.  Pin.  254,  — 

Linea  alba  folia  per  medium  ab  una  parte  divi- 
/  dit,  minus  conspicua  cum  planta  crevit.  Aliud 

exemplar  non  habebam,  quia  plantw  omnes  sero 

jam  defloruerant, 
(3)  Lam,  maculatum  (m.  pr.). 

A  primo  diversum,  verum  videtur. 
(4)  album  1  (m.  pr.). 

(5)  purpureum  2  (m.  pr.). 
(6)  amplexicaule  5  (m.  pr.). 

734.  Galeopsis. 

(1)  Ladanum  ^  (m.  pr.;  Smithius  addidil:)  G. 
intermedia  Villars  ? 

(2)  Tetrahit  1  (m.  pr.). 
(3)  Galeobdolon  4  (m.  pr.  atque:  G. 

Est  Galeobdol,  luteum  Auctt. 

735.  Betonica  officinalis  1  (m.  pr.). 

736.  Stachys. 

(1)  sylvatica  1  (m.  pr.). 
(2)  palustris  2  (m.  pr.). 
(4)  arvensis  (m.  pr.). 

738.  Marrubium  vulgäre  (m.  pr.). 

739.  Leonurus  Cardiaca  1  (m.  pr.). 
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742.  Clinopodium. 

(1)  vulcjai^e  ̂   (in.  pr.  aeque  ac  in  pag.  postica:) 
e  seminibus  canadce.  nostrale  idem,  sed  corolla 
minor  e. 

Gum  scandinavica  planta  hnjus  noniinis 
de  cetero  quidem  con venit,  sed  herba  tota 
rigidiore  et  ramosiore  hiiic  dissimile  est. 

(2)  (Sine  nom.^  priori  affixa  plagulaj  in.  pr. 
numerus  idem:)  ̂   (et  locus:)  AiJier. 

Niliilo  a  CL  vulgari  scandin.  differre  videtur. 

743.  Origanum  vulgäre  7  (ni.  pr.  atque:)  K. 
Ob  caulem  sulFruticosum  et  folia  minora 

ab  O.  vulg,  scandinavico  diversum  videtur. 

744.  Thymus. 

(3)  Acinos  4  (m.  pr.). 

746.  Dracocephalum. 

(1)  Ruyschiana  5  (m.  pr.  ceque  ac  in  pag.  al- 
tera:) Ruyschiana  glahra  foliis  integris.  Amm. 

rhut.  50. 

(2)  thymiflorum  11  (m.  pr.  atque  signum:)  €  (in 
pag.  postica:)  Moldavica  fl.  minimis  Amni. 

751.  SCUTELLARIA. 

(1)  galericulata  4  (m.  pr.). 
(2)  hastata  6  (m.  pr.). 

752.  Prunella. 

(1)  Prunella  vulgaris  (ni.  pr.  atque  prope  speci- 
men :)  e  n  (?).   Granada  Mutis. 

A  vera  vulgari  diversa  videtur. 

(2)  vulgaris  7  j3  (m.  pr.). 
Est  P.  grandi jlora  Auctt^ 

756.  Bartsia  alpina  (m.  pr.). 

758.  Rhinanthus  Crista  gäll  i  5  (m.  pr.). 
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759.  EUPHRASIA. 

(1)  officinalis  4  (ni.  pr.  atque:)  €. 
(2)  odontites  4  (in.  pr.). 

Est  Odontites  ruhra  Recent. 

760.  Melampyrum. 

(1)  cristatum  1  (m.  pr.). 
(2)  arvense  ̂   (ni.  pr.). 
(3)  nemorosum  3  (m.  pr.). 

(4)  pratense  4  (m.  pr.). 
(5)  sylvaticum  5  (m.  pr.). 

761.  Lathr^a  Squamaria  4  (m.  pr.). 

763.  Pedicularis. 

(1)  palustris  4  (m.  pr.). 
(2)  sylvatica  ̂   (m.  pr.). 
(3)  Sceptrum,  4  (m.  pr.). 
(4)  lapponica  12  (m.  pr.). 
(5)  flammea  9  (m.  pr.). 
(6)  hirsuta  10  (m.  pr.). 

767.  Antirrhinum. 

(1)  Elatine  3  (m.  pr.).    Est  Linaria  Elatine  Rec. 
(2)  minus  2^  (m.  pr.).    Est  L.  minor  Rec. 
(3)  Linaria  24  (m.  pr.).    Est  L.  vulgaris  Rec. 
(4)  Peloria  (m.  pr.).  Est  L.  vulg.  var,  Peloria  Rec. 
(5)  Orontium  26  (m.  pr.). 

773.  ScROPHULARIA. 

(1)  nodosa  (m.  pr.). 
(2)  vernalis  7  (m.  pr.). 

775.  Digitalis  purpurea  4  (m.  pr.). 

792.  Linnea  horealis  (m.  pr.). 

794.  LiMOSELLA  aquatica  4  (m.  pr. 
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TETRADYNAMIA. 

819.  Myagrum. 

(t)  sativum  6  (m.  pr.). 
Est  Camelina  sativa  var.  microcarpa  Recent. 

(2)  'paniculatum  7  (m.  pr.). 
EsL  Neslia  panicuL  Recent. 

822.  SUBULARIA. 

(1)  aquatica  (m.  pr.). 
(2)  Subularia  (m.  pr.  sine  nom.  specif.  j  eaJem 

est  a  c  pri  or). 

823.  Draba. 

(1)  alpina  I  (m.  pr.). 
(2)  (Sine  nom.,  priori  afiixa;  m.  pr.  lociis:)  Lapp. 

Ununi   specimen   est   D.   alpina,  alterum 
autem  D.  Wahlenbergii  Harfm. 

(3)  ver  na  2  (ra.  pr.). 
f4)  neniorosa]   ^,  ̂   \  r-  /• 

muralis  1  P^'*  ̂ ^^^^  ̂ ^v  ̂P^'^'-^^^  sponfe. 
Est  D.  muralis. 

(5)  nemorosa   (m.   Sniithii;   m.  pr.  tantum:)  o 

(et:)  Fl.  suec. 
Est  D.  nemorosa. 

(7)  incana  6  (m.  pr.). 
824.  Lepidiu3i. 

(1)  petroium  5  (m.  pr.). 
Est  Hutchinsia  petrcea  Rr. 

(2)  latifolium  8  (m.  pr.). 

(3)  Lepid.  didijmum  (m.  pr.). 
Est  Senebiera  didijma  Recent, 

(4)  ruderale  10  (m.  pr.). 
825.  Thlaspi. 

(1)  arvense  2  (m.  pr.) 

(2)  campestre  7  (m.  pr.). 
Est  Lepidium  camp.  Recent. 
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(3)  perfoUatum  5  (m.  pr.). 
(4)  alpestre  5  (m.  pr.  atque:)  H.U.  (Smithius 

addidit:)  semina  utrinque  flura-inveni  o  vel  4  — - 
videtur  montanum  Huds. 

(5)  Bursa  pastoris  9  (m.  pr.). 
826.  COCHLEARIA. 

(1)  officinalis  4  (m.  pr.). 
(2)  danica  2  (m.  pr.  atque  locus:)  Scania, 

(3)  anglica  5  (m.  pr.j  quod  vero  Smitliius  de- 
levit,  haec  ejus  loco  adscribeiis:)  Groenlandica 

—  original  spec:^. 
Smithiaiia  determiiiatio  rectissima  videtur. 

(4)  Coronopus  5  (m.  pr.). 
Est  Senebiera  Coronop.  RecenL 

(5)  Armoracia  6  (m.  pr.). 

827.  Iberis  nudicaulis  9  (m.  pr.). 
Est  Teesdalia  nudicaulis  Br. 

828.  Alyssum. 

(1)  incanum  5  (m.  pr.).    Est  Farsetia  inc,  Åuctt, 

(2)  alyssoides-calycinum  (m.  pr.). 

832.  LuNARiA  rediviva  4  (m.  pr.  atque:)  -€. 
834.  Dentaria  bulbifera  2  (m.  pr.). 
835.  Cardamine. 

(2)  petra^a  4  (m.  pr.  atque  locus:)  Härnösand, 
(111  pag.  postica  m.  pr.:)  Nasturtium  petrceum. 

Est  Arabis  petrcea  Auctt. 

(4)  impatiens  <9  (m.  pr.). 
(5)  parmflora  (m.  pr.). 
(6)  hirsuta  10  (m.  pr.). 

(7)  (Sine  nom.,*  m.  pr.  vero  numerus:)  iO  (et 
prope  specimen:)  L.  4-87.  a. 

Eadeui  est  ac  prior. 

(8)  pratensis  41  (m.  pr.).  ̂ 
(9)  amara  12  (m.  pr.). 
K.  V.  Akad.  Bandi  1851,  26 
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836.  SlSYMBRTUM. 

(I)  Nasturtium  r  ̂   (nn.  pr.  atque  locus:)  Scania. 
Est  Nasturt,  officinale  Auctt.. 

(3)  amphihium  3  (m.  pr.  atque  iii  pag.  postica':) 
Sisymbrium  siliquis  globosis.  Gmel. 

(4)  sujjinum  4  (in.  pr.). 
(5)  murale  7  (m.  pr.). 

Est  Diplotaxis  muralis  Auctt, 

(8)  Sophia  44  (iii.  pr.). 

(II)  catholicum  (ra.  pr.  aeque  ac  locus,  bis  acl- 
ditus:)  Stockholmia.  (Smitliius  post  nomeii  ad- 
scripsit:)  nequaquam. 

Omnino  est  Diplotaxis  tenuifolia  Auctt.,  per 
errorem  huc  relata. 

837.  Erysimum. 

(1)  officinale  4  (ra.  pr.). 
Est  Sisymbr.  officin.  Auctt, 

(3)  Älliaria  3  (m.  pr.). 
Est  Alliaria  officin.  Recent. 

(4)  cheirantholdes  4  (ni.  pr.), 
842.  Arabis. 

(1)  alpina  (m.  pr.). 
(2)  (Sine  nom.,  priori  allixa;  m.  pr.  tantiim:)  /. 

Eadeni  est  ac  pri  or. 

(3)  thaliana  (m.  pr.). 
843.  TuRRiTis. 

(1)  glabra  4  (m.  pr.). 
(2)  hirsuta  2  (ra.  pr.). 

Est  Arabis  hirs.  Auctt. 

(3)  alpina  2  (m.  pr.;  Smitliius  prope  priiiium 
specimen  adscripsit:)  Mr  DavalTs  hirsuta  J  E.S. 

(et  prope  alterum:)  original  N:o  of  hirsuta. 
Specimen  prius  est  Arabis  hirsuta  typica. 

posteri  US  autera  varietas  ejnsdem  speciei  gla- brata. 
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(4)  alpina  (m.  Sinithii;  m.  pr.  numerus  modo:) 
^  (atque  locus:)  Gotl. 

Est  Arab.  hirsuta  var,  glabrata. 

844.  Brassica. 

(1)  campesti'is  2  (m.  pr.  seque  ac  locus :)  Lappon. 
(2)  campestris  (in.  pr.). 
(3)  Br.  Napus  3  (in.  pr.  atque:)  H.U. 

845.  SiNAPis. 

(1)  arvensis  (m.  pr.). 
(2)  arvensis  4  (m.  pr.). 

Est  S.  arv.  j3  ambigua  Harim.  FL  scand. 

(3)  alba  ̂   (m.  pr.). 

8ii-6.  Raphanus  Baphanistrum  2  (m.  pr.  atque:)  Algir. 
847.  Bunias. 

(1)  orientalis  5  (m.  pr.  5  Smithius  addidit:)  non 

Tournefortii  —  see  my  Crambe  flava  descr.  from 
Herb.  Tourn. 

Vix  nostra  species  est. 

(2)  Turritis  vulgaris  ramosa.  T.  224-  (m.  pr.  in 
pag.  posticaj  Sm.  prope  specimen  adscripsit:) 
Bunias  orientalis  ex  syn,  Tourn.  —  B. 

Eadem  est  ac  B.  orient.  scandinavica, 

(3)  Kakile  å  (m.  pr.). 
Est  Cakile  mar  it.  Auctt. 

848.  IsATis  tinctoria  'Z  (m.  pr.). 

849.  Crambe  maritima  1  (ni.  pi'.). 

MONA  DELPHI  A. 

858.  Geraniuim. 

(1)  cicutarium  21  (m.  pr.). 
Est  Erodium  cicui.  Auctt. 

(2)  macrorhizum  (m.  Linn.  fil.,  atque:)  H.U.  77. 
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(3)  fhcuum  26  (ni.  pr.). 
(4)  sylvaficum  28  (m.  pr.). 

(5)  palustre  (m.  pr.  atque:)  H.U* 
(6)  pmtense  29  (m.  pr.). 
(7)  bohemicwn  (m.  pr.). 
(8)  rohertianum  51  {m.  pr.). 

(9)  Geran.  rohertianum  (m.  pr.  atque  postea  ad- 
ditura:)  51  /3. 

In  specimine  exsiccato  certe  nulla  apparet 
difTereatia  a  priore. 

(10)  lucidum  32  (m.  pr.). 

(15)  dissectum  55,  56  (m.  pr.  atque:)  H.U. 

(20)  sanguineum  (m.  pr.). 

868.  Alth^a  offwimlis  1  (m.  pr.  atque:)  H.U. 

870.  Malva. 

(4)  sylvestris  9  (m.  pr.). 
(5)  Alcea  15  (m.  pr.). 
(6)  moschata  (m.  Linn.  fiL,  atque:)  HU. 

871.  Lavatera   thuringiaca   6   (m.   pr.   atque  si- 

gnum:) C. 

DIADELPHIA. 

881.  FUMARIA. 

(1)  nobilis  (ni.  pr.). 

(4)  officinalis  7  (m.  pr.). 
891.  Spartium. 

(1)  scoparium  7  (ra.  pr.). 
(2)  scoparium  (ni.  pr.) 

Utrunique   specimcn   est   Sarothamn.  scop, 
Recent. 

892.  Genista. 

(1)  tinctoria  (ra.  pv.). 
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(2)  pilosa  5  (ill.  pr.). 
(3)  germanica  å  (m.  pr.). 

897  Anthyi.ijs  vulneraria  2  (iii.  pr.). 

903.  PisuM  maritimum  3  (m.  pr.). 
Est  Lathyrus  marit.  Recent. 

904.  Orobus. 

(1)  vernus  (m.  pr.). 
(2)  tuber osus  5  (ni.  pr.). 

(3)  niger  7  (m.  pr.). 

905.  Lathyrus. 

(1)  tuberosus  15  (m.  pr.). 
(2)  pratensis  16  (m.  pr.). 
(3)  sylvestris  17  (m.  pr.). 
(7)  palustris  (m.  pr.). 
(8)  palustris  2  (m.  pr.  atque:)  H.U. 

A   priore   diversissima   planta,  ad  Vicia?7i 
cassubic.  potissimum  pertinens. 

906.  ViciA. 

(1)  pisiformis  1  (m.  pr.). 

(2)  dumetorum  2  (m,  pr.;  atque  in  diversa  char- 
Lae  parte  manu  aliena:)  Vicia  montana  maxi- 

ma fl.  pulchro  e  rubro  et  albo  variegato;  folio- 
rum pinnis  magnis. 

(3)  sylvatica  3  (m.  pr.). 
(4)  cassubica  (m.  pr.;  postque  m.  Smithii:)  diff. 

specif.  male. 

(5)  cracca  5  (m.  pr.). 
(6)  sativa  10  (m.  pr.). 
(7)  (Si ne  nom.,  priori  affixa;  m.  pr.  numer us:) 

11  (et:)  H.U. 
Est  V.  angustifolia  Auctt, 

(8)  lathyroides  11  (m.  pr.;  Sm.  addidit:)  var,  y 
Huds. 

(9)  sepium  15  (m.  pr.). 
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(10)  (Sine  nom.  m.  pr.  adscripto,  sed  numerus:) 
15.  (Manu  aliena  hcec  adscripta  sunt:)  Yicia 

siliquis  erectis,  foUis  ex  ovatis  ohtuse  decrescen- 
tibus  Hall.  Helv.  599. 

Exacte  eadeni  est  ac  antecedens. 

907.  Ertum. 

(1)  tetraspermum  2  (m.  pr.). 
(2)  hirsutum  5  (m.  pr.). 

915.  Ulex  europceus  1  (m,  pr.;. 

917.  CoRorvTLT.A  Emerus  4  (m.  pr.). 

918.  Ornithopus  perpusillus  4  (m.  pr.). 

921.  Hedysarum  Onohrijcliis  52  (m.  pr.). 

925.  Phaca. 

(1)  alpina  (m.  pr.5  postque  a  Sm.:)  Sp  Pl.  ed. 
2,  —  frigida  Sijs.  Na  t.  X. 

Est  Ph  frigida  Auctt. 

(2)  (Sine  nomine^  m.  pr.  modo  locus:)  Lappl. 
Eadem  est  ac  prior. 

926.  ASTRAGALUS. 

(1)  piYosi/s  4  (m.  pr.;. 
(2)  (Sine  nom.;  m.  pr.  signum  modo:'  g. 

Et  hccc  et  prior  sunt  Oxyfropis  pilosa  Auctt. 

(3)  ghjcyphyllus  15  (m.  pr.\ 

(4)  arenarius  20  (m.  pr.  atque  locus :'  Scania. 
(5)  alpinus  25  (ni.  pr.  alque  locus :^  Lapp. 
(6)  (Sine  nomine;  eadem  est  species.  sed,  te- 

stan te  loco,  ex  Si  bi  r  i  a). 

(10)  campestris  50  (m.  pr.  atque  locus:)  Oelandia. 
Est  Oxljtropis  camp.  Auctt. 

930.  Trifomum. 

(2)  hybridum  il  (m. 

(3)  repens  iO  (m.  pr.  atque:)  virgin. 
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(4)  pratense  48  (m.  pr.). 

(5)  medium  (m.  pr.  j  Smithius  adscripsit:)  flexuo- 
sum  Jacq. 

(6)  alpest  re  (m.  pr.). 
(7)  arvense  23  (m.  pr.,  atque  in  pag.  altera:)  e 

seminibus  virginicis  Kalmii. 

(8)  striatum  28  (m.  pr.  aeque  ac:)  Hispania  565. 
Miiiime  verum  est,  et  ad  nuUam  scandin. 

speciem  pertinet. 
(9)  (Sine  nom.;  m.  pr.  vero  numerus:)  28. 

Est  T.  striatum  L.  et  Auctt. 

(10)  fragiferum  35  (m.  pr.). 
(11)  montanum  29  (m.  pr). 

(15)  spadiceum  37  (m.  pr.  seque  ac:)  Suec. 

931.  Lotus. 

(1)  maritimus  4  (m.  pr.). 
Est  Tetragonolobus  siliqu,  var,  marit.  Recent. 

(2)  tetragonolobus  (m.  pr.  pro  nomine  primum 
scri  pto :)  siliquosus. 

Est  T.  siliqu,  forma  primaria. 
(3)  corniculatus  43  (m.  pr.). 

(4)  Lotus  major  (m.  aliena;  post  quod  m.  Linn.:) 
Rosen.  Lund. 

Est       uliginosus  Recent. 

933.  Medicago. 

(1)  sativa  5  (m.  pr.). 

(2)  falcata  6  (m.  pr.). 

(3)  (Sine   nom.,   priori   affixa;   m.   pr.  nume- 
rus:) 6. 

Eadem  est  ac  prior. 

(4)  lupulina  7  (m.  pr.). 
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POLYADELPHIA. 

943.  Hypericum. 

(3)  perforatum  M  (in.  pr.). 
(4)  humifusum  15  (m.  pr.). 
(5)  montanum  (m.  pr.). 
(6)  hirsutum  46  (m.  pr.). 

SYNGENESIA. 

946.  Tragopogon. 

(1)  pratense  4  (ni.  pr.). 
(2)  poirifolius  5  (m.  pr.). 

947.  ScORZONERA. 

(1)  liumilis  1  (m.  pr.  atque  signum:) 
948.  PicRis. 

(1)  hieracioides  (m.  pr.  alque:)  HU, 
(2)  Picris  hieracioides  (m.  pr.  atque:)  H.U. 

949.  SoNCHus. 

(3)  palustris  2  (m.  pr.)- 
(4)  arvensis  5  (m.  pr.). 
(5)  oleraceus  4  (m.  pr.). 

(6)  (Sine  nom.,  priori  affixa  plagnla;  m.  pr.: 
4  (alque  in  pag.  postica:)  Hispania  598. 

Quoad  forma  m  foliorum,  a  priore  di  ver 
sus  videtur. 

(9)  sibiricus  8  (m.  pr.  atque  signum:)  €. 
(10)  Sonch.  sibiricus  (m.  Linn.  til.  atque:)  Hl 

4118, 

950.  Lactuca. 

(2)  Scariola  5  (ni.  pr.). 

952.  Prenainthes  muralis  4  (m.  pr.). 
953.  Leontodon. 

(1)  Taraxacum  1  (m.  pr.). 
.Ms  t  T  ar  ax.  ofjic.  AucfL 
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(2)  (Sine  nom.;  ni.  pr.  numerus:)  /  (atque  lo- 
cus:)  Gotl. 

Est  Leontod.  autumnalis  L.  et  Auctt, 

(4)  autummle  4  (m.  pr.). 

954.  HiERACIUM. 

(3)  pilosella  5  (m.  pr.  aeque  ac  in  pag.  postica:) 
Hieracium  foliis  ovalihiis,  caule  repente,  scapo 

scepe  nudo  paucifloro  interdum  unifloro.  Gmelin. 
est  Pilosella  vulgaris. 

(9)  aurantiacum  9  (m.  pr.). 

(12)  paludosum  46  (m.  pr.  alque:)  C. 

955.  Crepis. 

(1)  tectorum  40  (m.  pr.). 
(2)  (Sine  nom.,  priori  afRxa;  m.  pr.:)  40. 

Est  forma  pumila  antecedentis  speciei. 

(3)  hiennis  44  (m.  pr.  atque  locus:)  Scania. 

957.  Hyoseris  minima  5  (m.  pr.). 
Est  Arnoseris  pusilla  Auctt, 

959.  Hypoch^ris. 

(1)  maculata  å  (m.  pr.). 
(2)  glabra  5  (ni.  pr.  aeque  ac  in  pag.  postica:) 

Hieracium  minus  dentis  leonis  folio  ohlongo  gla- 
hro.   GB.  secund.  Burseriwi,  sed  vix  est, 

(3)  radicata  6  (m.  pr.  atque  locus:)  Scania, 

960.  Lapsana  communis   4  (m.  pr.  atque  in  pag, 
altera:)  L.  crispa. 

962.  CicHORiUM  Intybus  (m.  pr.  atque:)  Fl.  suec. 

964.  Arctium  Lappa  4  (m.  pr.). 
Est  Lappa  minor  Recent. 

965.  Serratula. 

(1)  tinctoria  ex  Herb.  Leche.  B  (m.  Smithii;  prope 
margiiiem  plagu!c€  superiorem  manu  aliena, 
verisimile  Lecliei:)  Serratula  Linn,  gen.  764, 
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tinctoina  Fl.  Suec.  2.  7 13.  Spec.  fl.  p.  816.  XIX, 

Syngenesia.  L  Polygam.  cequal.  b)  coroll.  tuhi- 
petal.  (atque  deiiique  in  pag.  postica  manu 
Linnaei  definitio  et  synonyma  fere  eadem  ac 
in  Fl.  Suec). 

(2)  tinctoria  ̂   (m.  pr.  ̂   atque  loca  nonnulla  si- 
birica). 

(3)  alpina  ex  H.  Leche.  B.  (m.  Smithii;  supra- 
que  manu  eadem  ac  in  nura.  y.)  Serratula 
Lin.  gen.  76i.  FL  Su.  661  alpina  Fl.  Su.  2. 

7M.  Sp.  pl.  816.  (Manu  Linn.,  in  pag.  po- 
stica, synonyma  atque  liaec:)  Ex  alpibus  la- 

ponic.  attulit  Montinus, 
Est  Saussurea  alp.  Auctt. 

(4)  alpina  2  (m.  pr.). 
Eadem  est  ac  prior. 

(5)  arvensis  74  (m.  pr.). 
Est  Cirsium  arvense  Auctt. 

966.  Cardlus. 

(1)  lanceolatus  3  (m.  pr.).  Est  Cirs.  lanceol.  Auctt. 
(9)  nufans  4  (m.  pr.). 
(3)  acanthoides  5  (m.  pr.  atque  locus:)  Scania. 

(4)  crispus  6  (m.  pr.;  Smithius  observavit:)  in 
Britannia  non  in  venitur. 

(5)  palustris  7  (m.  pr.;  atque  m.  inventoris:) 
drs.  foliis  pinnatifidis,  laciniis  linearibus,  caule 
crispo,  capitulis  7nitibus,  in  vertice  congesfis. 

Est  Cirs.  palustre  Auctt. 

(6)  canus  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Cnicus  (atque  ni. 
inventoris:)  an  Catduus  tuberosus?  Folia  sunt 

semidecurrentia,  pra^sertim  inferiora. 
(7)  Carduus  Linn.  gen.  765.  heterophyllus  Fl.  Su. 

2.  72'!.  (m.  verisimile  Lechei  prope  margi- 

nem  plagvda^  superiorem;  Smithius  adtlidit:^ 
Herh.  Leche.  B.  J.E.S. 

pst  Cirs.  Jictcrophyll.  Auctt. 
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^    (8)  heterophyllus  19  (ni.  pr.  seqne  ac  locus:)  /'r.(An) Caitome  elfstränder. 
Eadem  species  est  ac  aiilecedens. 

(9)  acaulis  (ni.  pr.). 
Pist  Cirs.  acaule  Åuctt. 

967.  Cntcus  oleraceus  ̂   (ni.  pr.). 
Est  Cirs.  olerac.  Auctt. 

968.  Onopordon  Acanthium  (ni,  pr.). 

970.  Cart.ina  vulgaris  5  (ni.  pr.,  atqiie:)  FL  suec. 

975.  BlDENS. 

(1)  tripartita  4  (m.  pr.). 

(2)  cernua  2  (n).  pr.  aeque  ac  in  pa^^  postica:) 
Bidens  foliis  longe  ellipttcis  serratis  indivisis.  Hall. 
140.  Gmel, 

978.  EUPATORIUM. 

(1)  trifoliatum  (ni.  pr. ^  Smithiiis  vero  adclidit:) 
cannabinum  nec  trifoliatum  J.E.S. 

Est  E.  cannahin.  Auctt. 

(2)  cannahinum  40  (ni.  pr.  atque:)  H.U. 

982.  Chrysocoma  Linosyris  4  (m.  pr.). 

987.  Tanacetl"m  vulgäre  7  (ni.  pr.). 
988.  Artemisia. 

(1)  cam pestris  4  (m.  pr.). 
(2)  Artem.  Abrotanum  canrpestre  Gmel.  (in.  pr.  in 

pag.  postica,  atqiie  j)rope  spccinicn:)  4. 
Eadeni  ost  ac  prior. 

(3)  maritima  7  (in.  pr.). 
(4)  Artem.  anglica  marilima  (ni.,  iiescio  an  pr, 

in  pag.  postica). 
Est  A.  mariluua. 

(5)  rv festris  8  (ni.  pr.). 
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(6)  (Sine  nom.  j  priori  aflixa;  m.  pr.  locus:) 

oeland.  (Smilhius  adscripsil:)  forte  veva  A.  ru- 
f estris  J.E.S. 

Est  A,  rupest7'is  optima. 
(7)  Absinthium  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica:) 

Äbsinthium  Matricarice  folio,  odore  inter  Absin-^ 
thium  et  Matricariam  suavi.  (Sm.  post  nom  en 

addiclit-)  ? 
Cum    A.  Absinthio  de  cetero  omnino  con- 

gruit,  folia  vero  sunt  subglabra. 

(8)  vulgaris  45  (m.  pr.). 

989.  Gnaphä^lium. 

(1)  arenarium  49  (m.  pr.). 

(2)  luteo-albwn  (m.  pr.  atque:)  H.U. 
(3)  Gn.  luteo-album  ex  H.B.  J.E.S.  (m.  Smithii). 
(4)  dioicum  4  (m.  pr.). 

(5)  alpinum  (m.  pr.). 

(6)  alpinum  ̂ 9  (m.  pr.,  atque  prope  unum  spe- 
cim.:)  H.U.  (prope  aliud:)  Lapp. 

(7)  sylvaticum  34  (m.  pr.). 
(8)  N:o  28.  Gnaphal.  sylvaticum  Linn.  (m.  igiiota) 

Potius  est  Gn.  norvegicum  Auctt, 

(9)  uliginosum,  30  (m.  pr.). 
994.  Erigeron. 

(1)  acre  6  (m.  pr.). 
(9)  alpinum  7  (m.  pr.,  atque  mauualiena:)  caulis 

ut  plurimum  simplex,  hic  vero  ramosus  juxfa 

Raji  descript.  (post  quod  m.  pr.:)  Asden  vol. 
2.  pag.  209.   N:o  4. 

(3)  (Sine  nom. 5  m.  pr.  tantum:)  S  (atque.) 

Lapp.  7. 
Est  E.  imiflorus  Auctt. 

(4)  uniflorum  8  (m.  pr.  atque  locus:)  Lapp. 
995.  TUSSILAGO. 

(1)  Far  fara  3  (m.  j>r.). 
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(2)  Tussilago  Farfara  4  (m.  aliena  in  pag.  po- 
stica,  postque  m.  alia  ignota:)  Dahl  scripsit. 

(3)  frigida  4  (m.  pr.). 
Tres  plagulae  sequentes  eandem  speciem 

siib  eoclem  iiomine  contineiit. 

(4)  alba  5  (m.  pr.  atque:)  ̂ . 
Specimeu  medium  est  Petasites  alba  Auctt., 

cetera  duo  ad  P.  spuriam  pertinent. 

(5)  alba  5  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica:)  Tussi- 
lago scapo  imbricato,  fl.  spicatis  radiatis,  fol. 

utrinque  glaberrimis.  G  mel.  (Sm.  post  nomen 
addidit:)  Gmel.  n.  426.  Icevigata  Willd.  n.  46, 

Specimen  tam  incompletum  est,  ut  vix 

determinari  possit,-  alba  tamen  non  vide- 
tur esse. 

(6)  alba  5  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica:)  Smo- 
landia.  Häger. 

(7)  alba  (m.  pr.). 
(8)  Petasites  7  (m.  pr.). 

(9)  hybrida  6  (m.  Linn.  fil.  5  Sm.  adscripsit:) 
Petasites  J,E  S. 

Est  Pet.  offlcinalis  Recent,  Hane  plagulas 
duae  aliae  sequuntur,  speciem  et  adscripta 
eadem  continentes. 

(10)  spuria  (m.  Smithii;  m.  pr.  numer us  modet)  6, 
Folium  est  verae  Petas,  spurice  Auctt, 

(11)  Petasites  7  (m.  pr.  atque:)  HU. 
(12)  spuria  Retz.  Obs,  fasc.  4.  29,  t.  2.  (m.  Sm.  5 

m.  pr.  modo:)  g. 

Omnino  est  P,  spuria  Auctt.  Sequentes  pla- 
gulae duae  eandem  quoque  cum  nomine  eo- 

dem,  a  Sm.  adscripto,  continent. 

996.  Senecio. 

(1)  vulgaris  (m.  pr.). 
(2)  viscosus  9  (m.  pr.). 
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(4)  sylvaticus  i  O  (m.  pr.). 
(5)  Jacohcm  49  (m.  pr.  atque:)  FL  suec» 

(6)  Jacobcea  (m.  pr.  iii  pag.  postica,  atque:)  Ha- 
hitat  in  Scania.  (Prope  specimeii  iiumerus :)  19. 

Potissimum  est  S.  aquaticus  Auctt. 

(7)  paludosus  21  (m.  pr.  aeqiie  ac  locus:)  Scania. 
(8)  sarracenicus  25  (ni.  pr.). 

997.  AsTER. 

(1)  Tripolium  4  (ni.  pr.  aeque  ac  in  pag.  po- 
stica:) Tripolium  marit. 

(2)  Tripolium  (ni.  pr.). 

998.  SOLIDAGO. 

(1)  Solid,  virgaurea  9  (ni.  pr.  atque  in  pag.  po- 
stica:) Solidago  caule  erecto,  racemis  alternis 

erectis.    HC.  G  mel. 

(2)  virgaurea  9  (ni.  pr.). 
999.  Inula. 

(1)  Helenium  1  (ra.  pr.  atque:)  €; 
(2)  Inula  Lin.  it.  W.goth.  p.  . .  helenium  Spec.  Pl. 

p.  881.  n.  4.  (ni.  Lechei  prope  iiiargineni 

plag.  superiorem;  Sniithius  addidit:)  ex  HerL 
Leche.  J.E.S. 

Eadeni  est  species  ac  prior. 

(6)  pulicaria  6  (ni.  pr. 5  Sm.  addidit:)  omnino. 
(7)  salicina  7  (ni.  pr.). 

(8)  ensifolia  (m.  pr.). 

1000.  ClNERARlA. 

(6)  palustris  5  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica:) 

Senecio  foliis  caulinis  multis  sinuato-dentatis  am- 

plexicaulibus,  florihus  umhellatis.  Gnielin.  Soli- 
dago Amm.  descr.  219. 

(7)  (Si  ne  nom  i  ne  j  eadeni  est  ac  prior). 

1001.  Arnica. 

(1)  montana  HB.  (m.  Sniithii). 
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1006.  Bellis  hortensis  I  (m.  pr.  5  Sm.  adscripsit:) 
perennis  J.E.S. 

Est  B,  perennis. 

1012.  Chrysanthemum. 

(i)  Leucanthemum  o  (m.  pr.). 
(3)  Chrysanth.  Linn.  gen.  188.  segetum  FL  Su.  2. 

162.  Sp.  Pl.  p,  889  (m.  Lechei  prope  margi- 
iiem  pJagul^e  superiorem 5  Sm.  addidit:)  ex 
Herb.  Leche.  B.  JES. 

1013.  Matricaria. 

(1)  Parthenium  1  (m.  pr.). 

1016.  Anthemis. 

(1)  arvensis  8  (in.  pr.). 
(2)  Anth.  cotula  9  (m.  pr.,  atque:)  €  (et  in  pag. 

postica:)  Chamomilla  9  Cotula  joetida.  Gerb.  Ta- 
naens.  98.  —  Habitat  circa  Graiworon  ab  ur^be 
Bulgrod  usque  in  Ukraniam,  ubique  in  incultis. 
Obs.  Ubi  hcec  planta  crescit,  Bufones  terrestres 
ingenti  copia  habitant,  et  incolarum  molesti  hospites, 

(3)  tinctoria  ̂ 6  (m.  pr.). 
1017.  Achillea. 

(1)  Ptarmica  10  (m.  pr.). 
(2)  Millefoliuin  U  (m.  pr.). 

(3)  U.  purpureo  fl.  (m.  pr.  atque:)  H.U. 
Eadem  est  species  ac  prior. 

(4)  nobilis  (m.  pr.  atque:)  H.U. 
(5)  nobilis  Jacq.  &  HB.  JES.  (m.  Sm.  5  m.  pr. 

tan  tum:)  H.U. 

1026.  C0REOPSIS  Bidens  7  (m.  pr.,  atque:)  C 
Est  Bid.  cernua  radiata. 

1030.  Centaurea. 

(1)  phrijgia  7  (m.  pr.  atque:)  H.U. 
(2)  Cijanus  12  (m.  pr.). 
(3)  Scabiosa  21  (m.  pr.). 
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(4)  nigra  9  (m.  pr.  atque:)  HU. 
(5)  Jacea  2G  (m.  pr.  atque:)  FL  suec. 

1035.  Cale>-dula. 
(1)  arvensis  (m.  pr.,  atque  prope  speciiiieii :)  L. 
(2)  ojjicinalis  7  (m.  pr.). 

Locus  neutri  adscripLus  est. 

104-5.  EcHL\ops  sph.cErocephalus  I  (m.  pr.). 

1050.  Jasio>-e  montam  (m.  pr.). 

1051.  LoBELiA  Dortmanna  5  (m.  pr.). 

1052.  Viola. 

(3)  Viola  palusfris  (m.  pr.,  atque:)  K. 
(7)  mirabilis  15  (ni.  pr.,  atque  in  pag.  postica:) 

Viola  fJoribus  radicalibus  abort ientihus,  caulinis 
apetalis  fructiferis.    HC.  Gmel. 

(8)  biflora  16  (m.  pr.  atque  locus:)  Lappa, 
(9)  tricolor  15  (m,  pr.). 

1053.  biPATiExs  noli  tangere  7  (m.  pr.  atque:)  Ä". 

GY.NA^DRIA. 

1054.  Orchis. 

(1)  bifolia  5  (m.  pr.;  Sm.  addidit:)  Sw.  9. 
Est  Platanthera  bifolia  Recent. 

(2)  pyramidalis  o  (m.  pr.;  Sm.:)  Sw.  21. 
(3)  Morio  (m.  pr.j  Sm.:)  Sw.  2i. 
(4)  mascula   (m.  pr.,  atque  prope  specim.:)  .1. 

2U.  (m.  Sm.:)  Sw.  27. 

(5)  ustulata  9  (m.  pr.,-  Sm.:)  Sw.  29. 
(6)  Jiiilitaris  (m.  pr.;  Sm.:)  Sto.  50. 
(7)  (Siiie  nom.,  priori  aflixa;  m.  pr.:)  10.  (i 

Sm.:)  Siv.  50. 
Etiam  est  O.  militaris. 

(8) 
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(8)  mascula  8  (iii.  pr.  aeque  ac  locus:)  Gotl.  (Sm 
addidil:)  fusca  Siv.  5i. 

Est  specimen  permagnum,  luxurians  Orchi- 
dis  militaris  L.  &  Audt. 

(9)  Orchis  Linn.  gen.  823.  militaris  Fl.  Su.  725. 

Sp,  Pl.  941.  (m.  Lechei  in  summa  plagulac 
paite;  Sm.  adscripsit:)  éx  Herh.  Leche. 

Est  O.  militai^is. 

(10)  O.  militaris  ct  Linn.  &  Scop,  Pl.  Carn.  n. 
4217.  tah.  3L  Hall.  hist.  (m.  iginUa  in  diversa 

charta,  atque  locus:)  sylva  brunsvicensis  (et 
cetera.). 

Eadem  est  ac  prior. 

(11)  Siv.  28.  —  palustris  Jacq.  ic.  rar.  (m.  Sm.; 
ma  nu  inventoris  haec  modo.)  N:o  i8L  Orchis 

—  qualis?  an  nova? 
Est  O.  palustris  Auctt. 

(16)  maculata  12  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Sw.  48. 
(17)  odoratissima  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Siv.  5L 

Est  Gymnadenia  odoratiss.  Auctt. 

(18)  Orchis  Lin.  gen.  825.  Conopsea  FL  Su.  727, 
ed.  ̂ 2.  799  (m.  Lechei;  Sm.  addidit:)  ex  Herh. 

Leche.  (alque:)  Sw.  49. 
Est  Gymnad.  conopsea  Auctt. 

(19)  O.  Conopsea  FL  Su.  2.  799.  (m.  Lechei;  Sm. 
eadem  adscripsit  ac  in  priure). 

Eadem  est  ac  prior. 

(20)  abortiva  47  (m.  pr.,  alque  prope  specimen:) 
m  (forsitan  monspelii) 

Est  Centrosis  abortiva  Auctt.;  primo  specimine 

minore  excepto,  quod  species  Orobanchis  est. 

1055.  Satyrium. 

(1)  viride   2  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Orchis  Sw.  55. 
Esl  Coeloglossum  viride  Hartm. 

K.  V.  Äkad.  Handl.  1851  27 
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(2)  nigrum  3  (m.  pr.  atque  locus:)  Jemtia  (Sm. 
addidit:)  Orchis  Sw,  45. 

Est  Nigritella  angustif.  Auctt. 

(3)  albidum  4  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Orchis  Sw,  59. 
Est  Gymnad.  albida  Recent, 

(4)  repens  (m.  pr.,  atque  prope  unum  specimi- 
niun  locus:)  jena.  (Sm.  adscripsit:)  Neottia 

repens  Sw.  8. 
Est  Goodyera  repens  Recent. 

1056.  Ophrys. 

(1)  Nidus  (m.  pr.,  et  ra.  alieiia:)  Nidus  avis  s. 
Orchis  nudans.  (Sm.  adscripsit:)  Epipactis  Sw.  9. 

(2)  (Sine  nomine;  m.  Sm.:)  Siv.  9. 

(3)  (Etiam  sine  nom.;  Sm.  eadem  addidit). 

Oinnia  tria  ad  Neott,  Nid.  avis  Auctt.  pei- 
tinent. 

(4)  corallorhiza  2  (m.  pr.;  Sm.  addidit:)  Cymbi- 
dium  Sw.  40. 

Est  Corallorhiza  innata  Auctt. 

(5)  (Sine  nom.,  priori  aflixa;  m.  pr.  haec  syno- 
nyma  in  pag.  plagulae  postica:)  Dentaria  ca 

ralloide  radice  Clus.  pan.  450.  fig.  —  Orobanche 
radice  coralloide  minore  alba.   Moris.  III.  p.  504 

s.  12.  t.  46.  f.  2L  —  Dentaria  aphyllos  minor. 
TaberncBmontani.   JB.  2.  183, 

Eadem  est  ac  prior. 

(6)  ovata  5  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Epipactis  Sw.  iO. 
(7)  cordata  6  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Epipactis  Sw.  IL 

Sunt  Listera  ovata  et  L.  cordata  Auctt. 

(12)  Monophyllos  10  (m.  pr,,  atque:)  Bergius. 
(Sm.  addidit:)  Malaxis  Sw.  3. 

Est  Malaxis  monophyU.  Auctt. 

(13)  insectifera  myodes  45  ct  (m.  pr.;  m.  Sm.:) 
O.  rnuscifera. 
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(14)  monorchis  ̂ 11  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica:) 
Fl.  suec.  740. 

Est  Herminium  Monorchis  Åuctt. 

(15)  alinna  42  (m.  pr.). 
Est  Chamceorchis  alp,  Auctt. 

1061.  Cypripedium. 

(1)  Calceolus  1  (m.  pr.  atque:)  -G.  (Sm.  addi- 
dit:)  Sw.  I 

(2)  bulbosum  2  (m.  pr.;  m.  aliena:)  Cypriped. 
Linncei  FL  Lapp.  fr.  tab.  XII.  (Sm.  denique 
adscripsit:)  Limodorum  boreale  Sw.  45. 

Est  Calypso  borealis  Åuctt. 

1070.  Artstolochta.  clematitis  43  (m,  pr.). 

1079.  Arum  maculatum  42  (m.  pr.). 

1081.  Calla  palustris  (m.  pr.). 
Folium  seorsum  adfixum  vix  huc  pertinet. 

1083.  ZosTERA  marina  4  (m.  pr.). 
Potissimum  est  Z.  angustifolia  Recent. 

MONOECIA. 

1085.  Zannichellia  palustris  4  (m.  pr.). 

Specimina  duo  prima  ad  Z.  polycarpam  Be- 
cent.  pertiiient,  tertium  vero  ad  Z.  pedicella- 
tam  Fr. 

1088.  Chara. 

(1)  tomentosa  4  (m.  pr.  atque  prope  specimen:) 
Hartman  (Sm.  addidit:)  Vaill.  Act.  t.  5.  f,  8? 

—  original  specin. 
(2)  vulgär  is  (m.  pr.). 
(3)  vulgaris  2  (m.  pr.). 
(4)  hispida  3  (m.  pr.). 

(5)  flexilis  (m.  pr.). 
Minime  est  Ch.  flexilis,  potius  vulgaris. 
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1093,  Lem>a. 

(1)  trisuica  I  (ra.  pr.). 

(2)  ■//linor  2  '(nj.  pr.). 

1094.  Typha  angustifolia  fm.  pr.). 

Spic«  nimis  tenues  sunt,  ut  baec  ad  T.  an- 
gusfif,  pertineat.    Folia  desideraolur. 

1100.  Carex. 

(1)  dioica  (m.  pr.). 
(5)  arenaria  i  (m.  pr.  alque  locus:)  Scan.  (Sm. 

addidit:)  ex  hoc  specirnine  descr.  in  Flo.  Suec.JES 

(6)  C.  arenaria  4-  (m.  pr.  atque  in  pag.  postica: 

Hi-spania  662.  c.  LoefJ.  (Sm.  addidit:)  divisa.' 
}1W.  hah.  prope  Blakeny. 

Eddem  videtur  ac  prior,  lict-t  junior  e>t. 
v  23^  retnoia   (ni.  pr.;  m.  aliena:)  Carex.  Vol.  i. 

pag,  I2i.   y:o  o.  (postque  nomen:)  Seguier. 

(28)  fJava  1.2  (tu.  pr.). 
(29)  digifata  U  (ra.  pr.). 

(42)  liniosa  2 i  (m.  pr.;  Sra.  prope  piimum  spe- 
cimen  scripsit:;  rar.  paniculatcv. 

Celera  duo  specim.  omnino  ad  verara  limo- 
sara pertinent,  primura  vero  ad  paniculatani, 

(45)  pallescens  23  (m,  pr.). 
(46)  (Sine   nom.;   m.   pr.   numeri  modo:)  527 

(et:)  168. 
Eadeni  est  ac  prior. 

(47)  (Etiam  sine  nom.;  m.  pr.  tantum:)  /5o.  (ni. 
Sm.:)  diversa  sp. 

Specimen  est  junius  C.  Oederi, 

(48)  panicea  29  (ra.  pr.^. 
1109.  Betula. 

(3)  dulecarlica  J.E.S.  (m.  Smilhii;  ra.  pr.  locus 
raodo:)  Fahluncp. 

Est  B.  alba  iwr,  I  ad  nia  t  a  Aucft, 
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(4)  (Siiie  nom.;  sed  ni.  pr.  numeri:)  4  (et;)  3å2, 
Est  B,  nana  Auctt. 

(5)  nana  JES  (m.  Sm.;  m.  pr.  numerus:)  4. 
(6)  Alnus  (m.  pr.,  atque  in  pag.  postica:)  Alnus 

folio  incano.  F.  CB,  (Sm.  adscripsit:)  incana  JES. 
Est  Alnus  incana  Auctt, 

1111.  Urtica. 

(1)  urens  (m.  pr.). 

(2)  dioica  4  (m.  pr.;  Sm.  addidit:)  ?  —  p  mem- 
hranacea. 

Determiiiatio  Smithiana  rectissima  videtur. 

(3)  dioica  JES  (m.  Sm.,-  m.  pr.:)  4.  Fl.  Suec. 
i4-yU,  dioica  Fl.  Su.  2,  863.  (m.  Lecliei). 

11113.  Xanthium  strumarium  4  (m.  pr.). 

ill  17.  Amaranthus  Blitum  6  (m.  pr.). 
1 122.  Ceratophyllum. 

1(1)  C.  demersum  (m.  pr.). 

(2)  suhmersum  (m.  pr.  atque  signum:)  ̂ . 
1123.  Myriophyllum. 

(1)  spicatum  4  (m.  pr.). 
(2)  verticillatum  2  (m.  pr.). 

(3)  Myriophyll.      pennatum  minus  Moris.  (m.  pr. 
in  pag.  postica;  prope  specimen  numerus:)  2. 

Eadem  est  species  ac  anlecedens. 

1124.  Sagittaria  sagittifolia  1  (m.  pr.).  ' 

4127.  PoTERiUM  Sanguisorba   1  (m.  pr.,  atque  in 

pag.  postica:)  Hisip.  673.  Loefl, 

1128.  QuERcus  Robur  42  (m.  pr.  atque:)  K.  (Sm. 
addidit:)  sessiliflora  Sm. 

Est  Qu.  sessiliflora  Auctt. 

1130.  Fagus. 

INullum  specimen  scandinavic.  inter  hujus 
Generis  formas  adest. 
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1131.  Carpinus, 

(1)  (Sine  nom.;  m.  pr.  lantum  numerus:)  i  (al- 

que  locus:)  Smoland, 
Est  C.  Betulus  Auctt. 

1132.  CORYLUS. 

(1)  Avellana  J.E.S.  (m.  Smithii). 

(2)  Avellana  ̂   (m.  pr.  atque:)  K.  (Smithiiis  ad- 
el idi  t:)  C.  rostrata  Mss  B.  C.  rostrata  Soland.  in 

AiL  H,  Keiv.  v.  5.  564. 

Minime   est  C.  Avellana,  qualis  nunc  tem- 
poris deter  minatur. 

1135.  PiNus. 

(1)  Pinus  Linn.  gen.  879,  sylvestris  FL  Su.  2, 
87 S  (m.  Lecbei). 

(2)  (Sine  nomine;  m.  pr.  nnraerus:)  ̂ fO. 
Videtur  forma  monstvosaAbief is  excelscB  Auctt. 

1153.  Bryonia  alba  1  (m.  pr.). 

DIOECIA. 

1156.  Najas   marina   4  (m.   pr.,  teque  ac  locus:) 
Åland. 

1158.  Salix. 

(18)  piirpurea  (m,  pr.  atque  in  pag.  poslica:) 
Salix  Monandra  —  May.  Wilke. 

(19)  (Sine  nomine;  est  prioris  femina). 

(34)  herbacea  14-  (m.  pr.). 
(35)  355  (num.  Fl.  Lapp.  m.  pr.  atque  prope 

specimen:)  9. 
Eadem  est  ac  prior. 

(36)  Salix  herbacea  (m-  P^'-)* 
(37)  359  (m.  pr.  atque  prope  specim.:)  10  (et 

in  pag.  posticaO  Salix  pumila  folio  rotundo. 
J.B.  et  r. 

Est  S.  reticulata  Auctt. 



(38)  reticulata  15  (m.  pr.). 
Plagulae    duae    sequentes    eandem  quoque 

continent. 

(55)  Salix  lånat  a  (m.  pr.). 
(56)  lanata  (m.  Smithii). 

(57)  lanata  49  (m.  pr.,  aeque  ac:)  H.U. 
(76)  Salix  viminalis  (m.  pr.). 
(77)  alba  (m.  pr.). 

1160.  Empetrum  nigrum  2  (m.  pr.). 

1166.  ViscuM  alhum  1  (m.  pr.). 

1168.  HippopHAÉ  Rhamnoides  1  (m.  pi\). 

1169.  Myrica  Gale  (m.  pr.). 

1178.  HuMULUs  Lupulus  (m.  pr.). 
1185.  PopuLUs. 

(1)  alba  i  (m.  pr.  atque:)  €.  (et  in  pag.  postica 
locus  quidam  rossicus). 

(2)  P.  tremula  (m.  pr.). 
(3)  P.  tremula  (m.  pr.). 

FJasc  plagala   flores,  aiitecedeiis  vero  folia 
ejusdem  speciei  continet. 

(4)  nigra  3  (m.  pr.;  Smithius  adscripsit:)  dila- 
tata  omnino  (quae  determinatio  rectior  est). 

1186.  Rhodiola  rosea  i  (m.  pr.). 

1188.  Mercurialis  perennis  1  (m.  pr.). 

1189.  Hydrocharis. 

(1)  Morsus  1  (m.  pr.). 
(2)  H.  Morsus  Rance  Fl.  Su.  2.  9U.  Sp.  Pl.  p. 

4656  (m.  Lechei;  Sm.  addidit:)  ex  Herb.  Leche. 

1198.  Juniperus  communis  (m.  pr.  atque:)  HU. 

il  199.  Taxus  baccata  1  (m.  pr.). 
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POLYGAMIA. 

1212.  HoLcus. 

(1)  lanatus  4  (m.  pr.). 
(2)  Holms  mollis  (ra.  pi\). 

(3)  odoratus  5  (qi.  pr.;  Stn.  prope  prima  Iria 
specimina:)  horealis  Schrad.  (prope  qiiartuiii 
vero  adscripsil:)  australis  Schrad. 

Tria   vSpeciniinum   sunt   HierocJdoa  horealis 
Auctt.,  unum  H.  australis. 

1220.  Parietaria  officinalis  J  (ra.  pr.). 

1221.  Atriplex 

(5)  littoralis  8  (m.  pr.). 

(6)  pedunculata  (ra.  pr.  atque  in  pag.  pcjstica:) 
HafnicB  Tych.  Holm. 

Est  Halimus  peduncul.  Auctt. 
1225.  Acer. 

(1)  flatanoides  5  (ra.  pr.). 
(2)  campestre  7  (m.  pr.). 

CRYPTOGAMIA. 

1241.  Equisetum. 

(1)  sylmticum  i  (ra.  pr.). 
(2)  (Sine  noraine;  idem  est  ac  prius). 
(3)  arvense  2  (ra.  pr.;  Sraithius  addidit;)  ?  (In 

diversa  chartae  parte  raanu  aliena:)  Equisetum 
verticillis  ad  folia  numerosis.  Hall.  Stirp.  Helv. 

iåå.  Equisetum  set  is  ramosis.  Equisetum  sijlva- 

ticum  Tab.  p.  2'o3. 
Pol issi minn  est  E.  sijhaticum  Auctt. 

(4)  palustre  o  (ra.  pr.;  m.  Sm.:)  ?  (et  ra.  allena:) 
N:o  60.  Equisetum  setis  simplicibus.  Equisetum 
minus  terrcstre.   J.IJ.  HL  p.  130. 

Est  E.  pra  t  ense  Recent. 
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(6)  hyemale  (m.  pr.,  alque  prope  specinien:)  ar- 
tific.  (?). 

(7)  (Sine   nom.;  m.  pr.  lantum:)  6  (et:)  Suec. 
Est  E.  scirpoides  Auctt. 

1243.  Opiiioglossum  vulgatum  1  (m.  pr.). 
1244.  OSMUNDA. 

(3)  virginiana  5  (m.  pr.  alque:)  K. 
Est  Botrych.  virginicum  Auctt.;  sed,  testante 

nom.  Kalmii,  specimen  americanum. 

(4)  regalis  (m.  pr.  aeque  ac  in  pag.  postica:)  e 
Smolandia  Rolander, 

(5)  Struthiopteris  (m.  pr.  atque:)  Ard, 
Est  Str.  germamca  Auctt. 

(6)  Spicant  46  (m.  pr.  atque  locus:)  Scania. 
Est  Blechnum  Spicant  Auctt. 

(7)  filiculifolia   H   (m.  pr.;  pro  quo  nom.  Smi- 
thius  adscripsit:)  O.  crispa  J.E.S. 

Est  AUosorus  crispus  Auctt. 

(8)  (Sine  nom.;  m.  pr.  tantum:)  Norvegia  Vahl. 
Eadem  est  species  ac  prior. 

1245.  AcROSTicHUM  ilvense  49  (m.  pr.;  m.  aliena:) 

N:o  51.  Pteris  frondibus  duplicato-pinnatis,  caule 
hirsuto  et  lacinioso,  (Smithius  addidit:)  Hist, 

Lugd.  4221.  f.  5. 
Est  Woodsia  ilvensis  Auctt. 

1246.  Pteris  aquilina  (m.  pr.). 

1250.  ASPT^ENIUM. 

(1)  Scolopendria  5  (m.  pr.;  atque  m.  aliena  idem 
nomen  et  locus  quidam  externus). 

Est  Scolopendrium  Phyllitis  Auctt. 

(2)  Trichomanes  40  (m.  pr.). 
(3)  Buta  muraria  45  (m.  pr.). 

(4)  Adiant.  nigrum  46  (m.  pr.;  et  m.  aliena  lo- 
cus:) Porto,  S.  Ybes. 
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1251.  POLYPODIUM. 

(1)  Lonchitis  fm.  pr.). 
Est  Aspidium  Lonchitis  Auctt, 

(2)  Phegopteris  30  (m.  pr.). 
(3)  cristatum  36  (m.  pr.  atque  in  pag.  poslica:) 

Polyp,  fronde  duplicato-pinnato,  foliolis  obtusis  cre- 

nulatis,  petiolo  sti^igoso.  Hort.  ClifJ.  ?  Gmel. 
Est  Aspid.  cristatum  Auctt. 

(4)  F.  mas  37.  38  (m.  pr.). 
Est  Aspid.  Filix  mas  Auctt. 

(5)  F.  femina  (m.  pr.,  atque:)  H.U, 
Est  Aspid,  Filix  fem.  Auctt. 

(6)  Thelypteris  7  (m.  pr.;  est  specim.  gernianic, 
testa nte  loco  adscripto). 

(7)  fragile  H  (m.  pr.).  Est  Cystopteris  fragil  is  Auctt. 
1253.  Trichomanes. 

(1)  6.  T.  tunbridgensis?  {m.  pr.;  Sm.  prope  unum 

specim.  adscripsit :)  pyxidiferum  HB?  — 
[  Videtur   Hymenophyll.  funhridg.,  eo  tantum 

specim.  excepto,  cui  Sm.  aliud  inscripsit  nomen. 
(2)  T.  tunhridgense  (in.  pr.;  Sm.  addidit:)  HB 

ex  Anglia. 

Est  Hymenophyll.  tunhridgense  Auctt. 

1255.  Pii.ULARiA  glohuUfera  1  (m.  pr.). 

1256.  IsoÉTEs  lacustris  1  (m.  pr.). 
1257.  Lycopodium. 

(1)  clavatum  (m.  pr.;  Sm.  addidit:)  Dill.  H. 
(2)  Selaginoides  6  (m.  pr.;  m.  Sm.:)  Dill.  Herb. 

Est  Selaginella  spinulosa  Auctt. 

(3)  inundatum  8  (m.  pr.  i^que  ac  locus:)  Stcnbrohult. 

(4)  Selago  9  (m.  pr.). 
(5)  alpinum  i5  (m.  pr.  aeque  ac  locus:)  Lappo. 

(6)  complanatum  16  (m.  pr,  atque  in  pag.  altera:) 
e  Germania  Munchhaus. 



Biografi 

ÖFVER 

FREDRIK  SACRLÉIV, 

RIDDARE   AF   KONGL.    NORDSTJERNE-  OCH 
WASA-ORDEN. 

Johan  Fredrik  Sacklén  föddes  den  19  Sept.  1763  i 
Björneborgs  stad,  der  fadren  var  Borgmästare.  Efter 
undervisning  i  föräldrahuset  och  i  Björneborgs  skola, 
inskrefs  han  redan  vid  1  o  års  ålder  vid  Abo  Universi- 

tet, disputerade  pro  exei^citio  år  1 78£  och  begaf  sig 
samma  år  till  Upsala  för  att  begagna  Professorerna 

Acrels,  Sidréns  och  Murrays  undervisning  i  den  veten- 
skap, för  hvilken  han  redan  från  barndomen  yttrat  en 

afgjord  håg:  nemligen  Läkarekonsten.  —  Medico-filo- 
sofiska  examen  absolverades  1783,  Medicinae-Kandidat- 
examen  1785,  Licentiat-examen  1786  och  Gradual- 
disputationen:  (Z)e  usu  inustionum  vario  et  prcecipue 

in  gangrcBna  metastatica)  under  Professor  Murrays  prae- 
sidium  år  1787;  hvarefter  Sacklén  utsågs  till  primus 

vid  Medicinae-Doktors-promotionen  1788,  men  genom 
erhållen  befordran  till  Regements-läkare  vid  Kongl.  Sö- 

dermanlands Regemente,  som  blifvit  beordradt  att  afgå 

till  Finland,  hindrades  han  vid  promotionen  vara  när- 
varande. Han  bevistade  nu  hela  finska  kriget,  och 

hade  specielt  tillfälle  att  ådagalägga  sitt  tjenste-nit  och 
sin  skicklighet  under  affären  vid  Fredrikshamn  den  4 
Augusti  1788  och  den  vid  Keltis  baracker  i  April 

1790.  —  Efter  krigets  slut  återkommen  till  sin  station, 
Nyköping,    befrämjade  han  der  nitfullt  koppympningen, 

JOHAN 

medicin  AL-RÅD, 
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och  införde  sedermera  i  början  af  år  1802  vaccinatio- 
nen derstädes.  Ar  1805  åtföljde  han  en  del  af 

Regementet  till  Pommern;  men  erhöll  följande  året  till- 
stånd att  återvända  till  Sverige;  inrättade  och  före- 

stod år  4809  ett  större  fältsjukhus  i  Nyköping,  samt 

begärde  och  erhöll  samma  år  nådigt  afsked  från  Rege- 
ments-läkare-tjensten ,  hvarefter  han  egnade  sig  åt  en- 

skild praktik  och  vetenskaplig  forskning,  förvärfvande,  ge- 
nom den  förra,  förtroende  såsom  skicklig  och  nitfull  lä- 

kare; —  genom  den  sednare,  anseende  såsom  flitig  och 
upplyst  vetenskapsman. 

Sackléns  förtjenster  ådrogo  sig  uppmärksamhet  och 
föranledde  belöningar.  Ar  1793  erhöll  han  Assessors 

n.  h.  o.  v.;  1817  Kongl.  Wasa-Orden;  1833  Medicinal- 
Råds  n.  h.  o.  v.,  och  1850  utnämndes  han  till  Rid- 

dare af  Kongl.  Nordstjerne^Orden.  '  Valdes  år  1849 
till  Ledamot  af  denna  Akademi. 

Redan  1789  ingick  han  äktenskap  med  Maria 
Elisabeth  Ihlström,  dotter  af  prosten  C;  Ihlström,  och 
hade  den  sällsynta  lyckan,  icke  allenast  att  med  den 
älskade  makan  få  fira  sitt  guldbröllop,  utan  ock  att  i 

nära  '\%  år  derefter  åtnjuta  hennes  sällskap,  och  att 
ännu  vid  sin  dödsbädd  se  henne,  lika  huld  och  mild, 

som  rask  och  oförtruten,  egna  honom  den  ömmaste  om- 
vårdnad. —  Af  de  i  detta  äktenskap  födda  barnen,  öf- 

verlefde  honom  endast  tvenne  döttrar. 

Medicinal-Rådet  Sacklén  hade  en  stark  kropps- 

byggnad och  bibehöll,  intill  sin  död  oförminskad  själs- 
verksamhet,  jemte  en  aldrig  svalnad  håg  for  vetenskap- 

lig sysselsättning.  Efter  sin  promotions-  och  jubel- 
promotions-kamrat  Carlanders  död,  var  han  svenska 
Läkare-corpsens  senior.  Han  afled  i  Nyköping  den 
\2  Mars  1851,  87;  år  gammal. 

Medicinal-Rådet  Sackléns  utgifna  skrifter  äro: 
Sveriges   Läkare-Historia   ifrån  Gustaf  I:s  till  närvarande  tid. 

3:ne  delar.    Nyköping  1822 — 24. 
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Sveriges  Apothekare-Historia.    1  Band.    Nyköping  1833. 
Supplement  till  Sv.  Läk.  Historia.    Nyköping  1835. 

hvarjemte  han  i  manuscript  efterlemnat: 
Förteckning  på  Skrifter  i  Medicin,  Natural-Historia,  Kemi  och 

Naturkunnighet;  samt  med  dessa  vetenskaper  gemenskap 
hafvande  mekaniska  konsterne,  som  här  i  Sverige  eller  af 
Svenska  författare  utrikes,  från  trycket  äro  utgifne  till 
år  1830  och  af  Finska  författare  tifl  1809.  (Skänkt  till 
Sv.  Läk.-Sällsk.) 

Nytt   Supplement  till  Sveriges  Läkare-Historia  t.  o.  m.  1849. 

Sina  Natur-historiska  Samlingar  skänkte  Medicinal-Rådet 
Sagklén  till  det  vid  Strengnäs  Gymnasium  grundade  museum. 





Biografi 
ÖFVER 

GEORG  WAHLEJVBERG, 

MEDICINiE  OCH  BOTANICES  PROFESSOR  VID  KONGL.  UNIVERSITETET 

I    UPSALÄ,   RIDDARE   AF    KONGL.  NORDSTJERNE-ORDEN. 

En  Vetenskaps-Idkares  lefnad  framställer  sällan  någon 
mångfald  i  personliga  förhållanden,  eller  någon  större 

omvexling  af  lefnads-händelser.  Man  måste  derföre  vid 
skildringen  af  hans  lefnad  vanligen  gifva  en  öfversigt 
af  hans  verksamhet  såsom  Författare,  af  hans  arbetens 

syften  samt  af  deras  vetenskapliga  och  praktiska  värde, 
och  då  Wahlenberg  egentligast  verkat  såsom  Författare, 
och  i  sanning  såsom  en  af  Samtidens  mest  storartade 

Författare,  så  synes  det  tjenligast  att  i  hans  biografi 
meddela  en  öfversigt  af  hans  vetenskapliga  resor  och 

af  hans  lärda  arbeten,  till  hvilket  framställnings-sätt 
man  ock  föranledes  deraf,  att  han  sjelf  i  efterlemnade 
anteckningar  om  sin  lefnad  yttrat  en  sådan  åsigt. 

Georg  Wahlenberg  föddes  på  egendomen  Skarp- 
hyttan i  Wermland  den  1  October  år  4780. 

Hans  Föräldrar  voro  Bergs-Braks-ldkaren  Georg 
Alexandersson  Wahlenberg  och  dess  första  Hustru  Ca- 

tharina Carlsdotter,  med  hvilken  denne  ingick  äkten- 

skap år  1776.  Hon  var  då  Enka  efter  Bruks-Patro- 
nen Nils  Hagberg  på  Skarphyttan  och  Dotter  till  Bergs- 

mannen Carl  Larsson  vid  Trösvattnet  i  Carlsskoga 

Bergs-lag.  Sedan  hon  år  1787  aflidit,  ingick  Wah- 

lenberg   ett    nytt    äktenskap    med    Maria   Kjellin  *), 

*)  Hon  var  syster  till  de  allmänt  högaktade  Prostarne  Gu-* 
STAF  Kjellin  i  Glanshammar  och  Nils  Kjellin  i  Carls- 

skoga, samt  uppnådde  den  höga  åldern  af  88  år. 
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hvilken  med  stor  omsorg  vårdade  de  trenne  Sönerna 

ifrån  Mannens  första  ägtenskap:  Gustaf,  Georg  och  Carl  *). 
Fadren,  Georg  Alexandersson  Wahlenberg,  var 

född  i  Askersund,  och  hade  såsom  Braks-Bokhållare 
flyttat  till  Wermland,  hvarest  han  sedermera  anställdes 

såsom  Bruks-Inspektor  vid  Bergs-Rådet  Geyerstams 
Bruks-Egendomar  under  Älquittern.  Genom  sitt  gifter- 

mål med  Enkan  efter  Bruks-Patron  Nils  Hagberg  blef 

han  Disponent  af  Skarphyttan,  hvarest  han  bosatte  sig 

och  qvarblef,  tills  dess  styf-sonen  Olof  Hagberg  vid 
myndiga  år  sjelf  tillträdde  egendomen. 

Denne  Wahlenberg  ansåes  allmänt  vara  en  hö^st 

verksam  och  driftig  man,  och  hade  dels  genom  egen 
omtanka  och  arbetsam.het ,  dels  genom  ett  förmöget 

giftermål  förvärfvat  sig  flera  bergsmans-hemman  samt 
flyttade  år  1787  till  Ga  mm  a  1  -  K  r  op  pa ,  beläget 
vid  sjön  Yngen,  och  af  hvilken  egendom  han  inne- 

hade nära  hälften.  Här  företog  han  större  odlingar, 

aillade  nya  vägar  och  uppförde  talrika  by2;2;nader  på 
de  ställen,  hvilka  han  inköpt.  Han  var  dessutom  en 
man  af  flerfaldig  bildning,  och  särdeles  musikalisk.  Han 

fann  sitt  högsta  nöje  uti  att  på  sitt  klavér  spela  Bell- 

man's  sånger,  och  att  der  vid  låta  sina  trenne^  Söner 
sjunga  dem.  Georg,  den  medlersta  af  dessa  Gossar, 
fattade  dervid  ett  så  stort  behag  för  desamma,  att 
han  under  hela  sina  lefnad,  till  och  med  under  sina 

sista  lefnads-år,  tillbracte  mån2:en  enslis;  aftonstund 

med  att  för  sig  sjelf  sjunga  dem;  ja,  man  hörde  honom 
äfven   stundom    för   de  personer,  såväl   Landsmän  som 

Utländ- 

*)  De  flesta  Ledamöter  af  Wahlenberg'ska  slägten  hafva  va- 
rit Borgare  i  småstäder,  och  vanligen  befunnit  sig  uti 

lyckligare  ekonomiska  förhållanden.  —  Dop-namnet  Gf.org 
har  städse  varit  ett  favorit-namn  innom  Slägten.  —  Prof. 
Wahlenberg  benämnde  sig  vanligen  Göran  i  sina  svenska 
skrifter. 
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UtländningaPj  för  hvilka  han  hyste  förtroende  och  väl- 
vilja, ljudeligen  uppstämma  dessa  af  honom  så  högt 

värderade  sånger  *). 
Georg  Wahlenberg  var,  såsom  man  säger,  sina 

Föräldrars  käraste  barn.  Mycket  öfverlemnad  åt  sig 

sjelf  uppväxte  han  i  stor  frihet,  sjelfrådighet  och  sjelf- 
bildning.  Då  någon  stundom  klagade  öfver  hans  sjelfs- 
våld,  svarade  Fadren  vanligen  endast  skämtande,  »att 

»Göran  läste  sina  bords-böner  såsom  en  Prost,  och 
»Prostar  får  man  ej  aga».  Fadren  tillät  honom  att 

obehindrad  ströfva  omkring  i  aflägsnare  ängar  och  sko- 
gar i  de  ödsliga  nejderna  af  Skarphyttan,  hvars 

närmaste  omgifningar  bestå  af  skarpa  klippor  och  ste- 
nar. —  Gossen  visade  redan  vid  denna  tid  en  stor 

håg  för  naturens  betraktande  i  allmänhet  samt  för 

natur-alstrens  närmare  beskådning. 
Sedan  Fadren  med  sin  Familj  flyttat  till  egendo- 

men Gammal-Kroppa,  så  fägnade  sig  Georg  här  af 
en  vackrare  nejd,  omvexlande  med  skogar  af  Björk  och 

Tallf  höjder,  dälder  och  växtrika  ängar.  Sönerna  er- 
höllo  nu  i  hemmet  enskild  undervisning  genom  infor- 

matorer, ibland  hvilka  den  siste,  sedermera  Provincial- 

Medicus  i  Örebro  Län  D:r  Joh.  Hedenströsi,  sjelf  Na- 
tur-forskare, genom  en  lärorik  undervisning  ingaf 

Georg  en  ännu  större  håg  för  Natural-Historien  och 
särdeles  för  Växt-Kännedomen;  då  Georg  nu  derjemte 
dagligen  såg  de  talrika  Land-Kartor,  hvilka  Fadren 

upphängt  på  skol-kammarens  väggar,  så  fattade  han 
redan  vid  denna  tid  en  särdeles  stor  håg  för  Geogra- 

fien,   en  Vetenskap,    hvilken,   näst  efter  Natural-Histo- 

*)  Efter  Prof.  Wahlenberg's  död  fann  man  uti  hans  inner- 
sta rum  i  en  bords-låda  förvaradt  ett  exemplar  af  Bell- 

man's  arbete:  Fred]vian's  Epistlar,  i  bräddarna  af  Wahlen- 
BERG  fullskrifvet  med  förslager  till  nya  läs-arter  och  med 
åtskilliga  andra  dithörande  anteckningar. 

ÉT.  V.  Akad.  Handl.  1851  28 
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rien,  under  hela  lefnaden  lifligt  interresserade  Wahlen- 
BERG,  och  i  hvilken  han  egde  vidt-omPattande  kun- 

skaper, samt  vid  äldre  år  ofta  rådfrågades  af  sjelfva 
denna  Veienskaps  berömdaste  Idkare. 

Fadren  låt  sedan  Georg  under  tvenne  terminer 

bevista  Carlstads  Trivial-Skola,  men  då  han  ansåg,  att 
Georg  under  denna  tid  ej  vunnit  någon  särdeles  litte- 

rär förkofran,  så  tog  han  honom  åter  hem,  och  låt  ho- 
nom fortsätta  studierna  under    enskild  undervisnins:. D 

I  October  år  \ld2  afskickades  Georg  vid  tolf 

års  ålder  med  sin  yngste  Broder  Carl  till  Upsala,  un- 
der ledning  af  deras  Informator  Hedexström.  Georg 

blef  d.  31  October  år  1792  i  Upsala  inskrifven  till 
Student  i  Wermlands  Nation,  hvarefter  han  tillbragte 

läs-terminerna  i  Upsala  och  mellan-terminerna  i  sin 

hembygd.  Vid  Upsala  såg  han  först  en  mera  mång- 
formig  Vegetation,  än  den  i  Wermlands  bergs-trakter,  och 
han  begynnde  nu  att  vetenskapligen  studera  Växterna,  i 

början  under  ledning  af  Prof.  Liljeblad  och  med  bi- 
träde af  hans  då  nyligen  utgifna  första  upplaga  af 

Svenska  Floran,  ett  arbete,  hvilket  egde  förtjensten  att 
inom  Sverige  åter  väcka  och  lifva  en  allmännare  håg  för 

Växt-Kännedomen,  åt  hvilken  Georg  beslöt  att  egna 
sin  lefnad  och  sina  studier. 

För  att  uppnå  detta  mål  ansåg  han  nödigt  att, 
enligt  då  varande  åsigter  och  bruk,  taga  den  medicinska 

graden,  och  han  studerade  derföre  först  med  alfvar  till 
den  förberedande  filosofiska  examen,  hvilken  måste 

föregå  inträdet  till  de  medicinska  studierna.  Isynnerhet 
interresserade  han  sig  härvid  för  Fysik  och  Kemi,  i 

hvilka  Vetenskaper  han  redan  nu  förvärfvade  sig  vid- 
sträckta kunskaper. 

Enligt  Fadrens  önskan  tog  Georg  under  denna 

tidpunkt  äfven  undervisning  i  Rit-Konsten,  hvilken  kun- 
skap   sedan    blef   honom    till    mycket   gagn    lör  hans 
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botaniska  arbeten,  i  hvilka  han  ock  afritat  ganska 
många  nya  eller  mindre  kända  växter. 

Ynglingens  mera  ensamma  eller  ensliga  lefnad, 

hans  likgiltighet  för  sällskaps-lefnadens  förströelser,  hans 
korta  och  stundom  tvära  svar  på  gjorda  frågor  orsa- 
sakade,  att  Informatorns  kamrater  ofta  yttrade  till  denne: 

»Du  får  sannolikt  aldrig  någon  hugnad  af  dina  lit- 
terära omsorger  för  Göran,  men  Hedenström  svarade 

dem  städse  med  mycken  ifver:  »J  bedragen  eder  höge- 
ligen i  edert  omdöme  härom;  Göran  blifver  säkerligen 

i  framtiden  såsom  Vetenskaps-Idkare  en  ganska  utmärkt 
man,  hvars  namn  och  förtjenster  Natur- Vetenskaperna 
skola  föra  vidt  omkring». 

Genom  Fadrens  vid  45  års  ålder  inträffade  död 

var  Georg  blifven  egare  af  någon  förmögenhet,  hvars 

årliga  ränta  genom  ynglingens  ordentliga  lefnads-sätt 
blef  icke  blott  tillräcklig  för  hans  få  personliga  behof, 

men  ock  derjemte  till  böckers  inköp  samt  till  om- 
kostnader för  talrika  botaniska  resor  innom  Fädernes- 

landet, och  sannolikt  torde  Wablenberg  ibland  svenska 

Naturforskare  ännu  kunna  anses  såsom  den,  hvilken  an- 
ställt de  vidsträcktaste  och  talrikaste  resor  i  nästan  de 

flesta  trakter  af  Sverige. 

Ar  1796  företog  han,  i  sällskap  med  sin  Informa- 
tor, dåvarande  Magister  Hedenström,  sin  första  större 

botaniska  resa  till  Pommern.  Här  studerade  han 

Östersjöns  sydliga  salt-marsch-bildningar,  hafs-stränder 
och  vidsträckta  torf-mossar  samt  den  Vegetation,  hvilken 
bekläder  dessa  nejder. 

Derefter  anställde  Wahlenberg  under  sommaren  år 

1797  en  resa  genom  Wermlands  Elfdal  öfver  Tolf- 
Mils -Skogen  till  Transtrands-Fjellen  i  Dalarna. 
Under  denna  resa  gianskade  han  isynnerhet  den  märk- 

värdiga Moss-Vegetationen  vid  Klar-elfvens  branta  strän- 
der, äfvensom  den  vid  sandstens-branterna  invid  Hälle- 

källe-Grafven    på   Transtrands-Fjellen.     Här  upptäckte 
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han  det  sedermera  af  Swartz  först  beskrifna  Bryum 
elongatum.  Wahlenberg  anmärkte  i  en  sednare  tid, 
att  han  aldrig  på  något  annat  Fjellberg  återfunnit  en 

så  jemn  platå-hk  Sandstens-Lagerbildning,  som  här, 
och  han  antager,  att  deniia  är  orsaken  till  detta  Fjells 

synbara  brist  på  Fjell-Växter,  i  det  han  här  endast  såg 
Arctostaphylos  alpina  ibland  Ljungen. 

Under  sina  många  vandringar  i  Uppland  upptäckte 
han  ock  vid  denna  tidpunkt  sin  Carex  Buxhaumii  och 

Cinclidium  stygium^  hvilken  sistnämnde  Växt  äfven 
blef  af  Swartz  först  beskrifven. 

Ar  '1798  tog  Wahlenberg  sin  filosofiska  exa- 
men för  de  medicinska  studierna,  hvilka  [lan  derefter 

begynnde.  Särdeles  mycket  interresserade  honom  Ana- 
tomien, för  hvars  särskilda  delar  han  vid  repetitioner 

ofta  redogjorde  för  Prof.  Murray,  till  dennes  stora  be-  j 
låtenhet.  Vid  Myologiens  studium  hade  han  till  kam-  , 
rat  Jacob  Berzelius.  > 

Redan    vid    denna    tidpunkt    var   Wahlenberg  en  t 

ibland    Fäderneslandets   mera  kända  Vetenskaps-ldkare, 
och  han  kunde  med  fördel  för  sin  egen  utbildning  och 

för    flera  Natur-Vetenskapers  befrämjande  företaga  vid-  i 
sträck  ta  re  resor.  i 

Han    anställde   ock    år    1799    en  större  och  för  jj 

Natur-Vetenskaperna  ganska  fruktbärande  resa  til!  G  o  1 1-  jl 
land,   en  ö,   så    utmärkt   för   sin  mera  syd-europei- 
ska    Vegetation   än    något   annat   svenskt  landskap,  då  \i 

Öland    undantages.     Han  såg  här  den  lysande  Orchid-  ;- 
Vegetationen,    mest   synbar  uti  Landets  nordligaste  och  i' 
sydligaste    trakter,   och    han    upptäckte    nu  många  för  |. 
Norden   nya  och  märkvärdiga  Växter,  nemligen:  Orchis  < 

laxiflora,   Gymnadenia   conopsea  /3.  densiflora,  Carex  \ 
tomentosa,  hvilken  gaf  gräsvallen  ett  blågrönt  utseende, 

C.   fulva,    speirostachya,    extensa,    paludosa,  ornitho- 
poda,   Blysmus    rufus,    Schedononis   asper ,  Tofjeldia 
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calyculata,  Viola  pratensis  samt  flera  Moss-Arter  och 
Lafvar. 

Wahlenberg  fann  i  allmänhet  Gottlands  Växt- 

Fysiognomi  mager,  och  de  talrika  il^/i-Myrorna  (kär- 
ren af  Cladium  Marisens)  syntes  gifva  landet  ett 

ödsligt,  brunaktigt  och  fult  utseende,  vittnande  om  vin- 
terns svårare  framfart.  Han  tillkännagaf  äfven  i  en  se- 

nare tid,  att  han  fruktade,  att  dessa  Ågh-Kmvs  odling 
ej  torde  medföra  någon  varaktig  förbättring  af  desamma 

till  följe  af  jord-grundens  natur-beskaffenhet,  en  åsigt, 
hvilken  man  stundom  ånyo  hör  uttalas  af  de  natur- 

forskare, hvilka  sednast  undersökt  denna  ö. 

Sedan  Wahlenberg  granskat  jord-grunden  och  Ve- 
getationen i  flera  af  Sveriges  medlersta  och  sydliga 

Landskap,  beslöt  han  att  för  samma  ändamål  be- 
söka Rikets  nordligaste  trakter:  Lappmarkerna,  och  att 

småningom  bearbeta  en  ny  Flora  lapponica. 

Han  begaf  sig  alltså  år  1800,  i  sällskap  med  då- 
varande Studeranden,  sedermera  Prosten  Magir  Forsström, 

hvilken  egentligen  sysselsatte  sig  med  Insekt-Kännedo- 
men, på  sin  första  Lappska  Resa  genom  V^esterbotten 

till  Torne  å-Lappmark  på  båt  uppför  Torneå-  och 
Muonio-Elfvar,  hvilkas  strand-kanters  Vegetation  under- 

söktes. Nu  upptäckte  han  den  nya  Moss-Ärten  Poly- 
trichum  Icevigatum.  \  Enontekis  Prestgård  stadnade 

han  en  längre '  tid  för  att  undersöka  de  i  kärr-markerna 
så  talrika  arter  af  Carex  (StaiT).  Här  anmärkte  han 

de  nya  arterna  C.  microglochin,  tenuijlora,  laxa,  ro- 
tundata,  vaginata,  aquatilis,  livida,  rariflora,  hvilka 
han  sedermera  först  beskref.  På  Fjellen  fann  han 

äfven  den  nya  C.  lagopina.  —  Ifrån  Enontekis 
medföljde  Pastor  Grape,  såsom  Entomolog,  under  det 

öhiga  af  resan.  —  På  de  subalpinska  trakternas 

sand-fläckar  såg  Wahlenberg  först  Hieivchloa  alpina. 
hvars    vällukt   han  fann  öfverträffa  den  hos  alla  andra 
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svenska  gräs.  I  dessa  nejder  egde  han  nu  lillfälie  att 

beundra  det  höga  Nordens  ljusa  sommar-nätter,  då  so- 
len under  flera  veckor  dygnen  om  visar  sig  öfver  ho- 

rizonten.  —  FjeHryggen,  hvilken  han  här  öfverstegj  be- 
fanns vara  flack  och  utan  snö-fläckar  under  som- 

maren. —  I  Norrige  besökte  han  trakterna  omkring 
Lyngenfjord  och  Nordhafvets  kuster,  härvarande  stora 
öFver  snögränsen  belägna  Fjell,  hvilka  egde  en  rik 

alp- vegetation;  särdeles  var  detta  förhållandet  med  Lyn- 
gentind,  på  hvilket  Fjell  han  upptäckte  den  nya  af 
honom  benämnda  Ålsine  ruhella.  Han  undersökte  se- 

dan den  växtrika  Tromsö-trakten,  fann  vid  Nästa  det 

nya  Echinospermum  deflexum,  och  såg  här  först  den 
af  SwARTz  sedermera  beskrifna  Moss-Årten  Conostomum 

horeale.  På  klipporna  vid  Nordhafvet  anträff'ade  han 
talrika  nya  Laf-Arter,  och  ibland  dem  den  sedermera 
af  AcHARius  benämnda  Lecidea  Viahlenbergii,  hvilken 

Wahlenberg  ansåg  vara  den  vackraste  ibland  alla  Laf- 
var.  —  I  denna  Lappmark  upptäckte  han  ock  de 

nya  växt-arterna:  Vahlodea  atropurpurea ,  Calama- 

grostis  lapponica,  Luzula  arcuata  & '  L.  pallescens, 
Salix  phylicifolia  /3.  majalis,  samt  talrika  nya  Moss- 
Arter.  I  Norrska  Nordland  såg  han  den  nya 
hitintills  endast  i  denna  nejd  fundna  Calamagrostis 

strigosa  samt  tio  Moss- Arter,  nya  för  norden.  —  Vid 
åter-resan  ifrån  Lappmarken  anmärktes  på  stränderna 
i  Westerbotten  de  nya  af  Wahlenberg  först  beskrifna 
växt-arterna  Aira  bottnica  och  Juncus  Gerardi  Loisel. 

(J.  hottnicus  Wahlenb.)  samt  vid  Torneå  Moss-Arten 
Weisia  rosea.  —  Om  de  uti  Lappmarks-floderna  så 
farliga  forssarna  gifver  Waiilenberg  uti  sina  efterlem- 
nade  anteckningar  flerfaldiga  lärorika  underrättelser. 

Efter  återkomsten  ifrån  denna  resa  utnämndes 

Waulenherg  d.  53  Mars  1801  af  Akademiens  Kanzler, 

Hans    Exc.  Grefve  Axel  v.  Fersen,  genom  Prof.  Tuun- 
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berg's  förord,  till  ÄQianuens  vid  Upsala  Akademis  Na- 
tural-Samlingar,  i  ledigheten  efter  D:r  Conrad  Quensel. 

Ar  1802  företog  Wahlenberg  sin  andra  och  vid- 

sträcktaste Lappska  Resa  till  Kemi- Lappmark 
och  Norrska  Finmarkerna  med  penning-understöd 

ifrån  Kongl.  Vetenskaps-Akademien.  Han  reste  på  vin- 
ter-föret allt  upp  till  Kautokeino  öfver  Fjell-ryg- 

gen,  hvilken  resa  ingen  Botanicus  under  vinter-tiden 
verkställt  före  honom. 

1  Norr  i  ge  vistades  han  först  vid  Påsekow  (Bos- 
sekop?)  i  hela  Maj  månad,  undersökte  Lafvarna 

på  klipporna  och  Ålgerna  i  det  här  alltid  is-fria 
Nord-Hafvet,  i  synnerhet  omkring  Alten  och  Hammer- 
fest.  Han  såg  nu  Norriges  yttersta  Öar  Måsö  och  Ma- 

gerö,  kringseglade  Nord-Cap  d.  2-1  Juni,  undersökte 
nejderna  vid  Rebvog,  Kistrand,  Porsanger-Fjorden  och 
Hopseidet,  hvarest  den  märkvärdiga  Växt-Arten  Vera- 
trum  album  j3.  Lohelianum  har  sitt  stam-tillhåll  och 
här  begagnas  i  stället  för  Tobak.  Wahlenberg  ansåg 

ock,  att  detta  Veratrum  genom  sina  anti-rheumatiska 
egenskaper  väl  kunde  i  gagn  öfverträffa  Tobaken.  Många 
trakter  i  östra  och  vestra  Finnmarkerna  blefvo  nu 

botaniskt  undersökta.  På  Fjellet  Rastekaise  upptäckte 

han  den  för  Skandinavien  då  nya  Phippsia  algida, 

ett  ibland  jordens  minsta  Gräs.  Han  begaf  sig  slut- 
ligen åter  till  Kemi  Lappmark,  hvars  trenne  sock- 

nar han  särdeles  i  geografiskt  och  ekonomiskt  hän- 
seende undersökte  för  att  sedermera  om  denna  Lapp- 

mark utgifva  en  beskrifning,  och  han  affattade  dervid 
äfven  landet  på  en  af  honom  uppritad  karta.  Denna 
Lappmark,  och  i  synnerhet  Ena  re  socken,  är  på  en 
gång  den  ödsHgaste  och  i  allmänhet  den  magraste  och 
fattigaste  trakt  i  Norden.  Folket  nödo;as  här  nästan 

jemnt  begagna  Tall-Safvan  torkad  och  söndermalen  till 
beredning  af  en  välling  med  inblandning  af  Rfien-Laf  (Cla- 

donia   rhangiferinaj.   —   Han    granskade    här  de  tal- 
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rika  P//-Arlerna,  hvilka  i  dessa  trakter  utbilda  sis 

till  otroligt  stora  former.  —  Under  denna  resa  upp- 
täckte han  inom  svenska  Lappmarken  såsom  nya  för 

Vaxt-Systemet :  Mentlia  lapponica.  Gnaphalium  pilu- 
lare,  Carex  ustulata,  Salix  polaris,  och  för  öfrigt  så- 

som nya  för  Sverige:  Primida  strida,  Nuphar  pumi- 
Jum.  Innom  Norrige  anmärktes  såsom  nya  arter: 
Carex  salina,  Salix  pmnctata,  dessutom  Ranunculus 

sulphureus  Phipps,  Carex  rupestris  All.,  jerate  flera 
nya  Moss- Arter  och  Lafvar. 

Redan  efter  återkomsten  ifrån  sin  första  lappska 

rosa  hade  Wahlenberg  börjat  att  bearbeta  en  mono- 
grafi öfver  a !  terna  af  slä.gtet  Carex,  och  han  fort- 
satte densamma  efter  återkomsten  ifrån  den  andra 

resan  samt  inlemnade  Afhandlingen  till  Kongl.  Veten- 
skaps-Akademien, hvilken  införde  den  uti  sina  Handlingar 

för  åren  1802  och  1803.  I  detta  arbete  granskade 
han  Carex-AnevuQs  särskilda  delar  och  bestämde  dem 

genom  en  mera  no.sgran  terminologi  än  den.  som  förut 
funnits,  upplysande  desamma  genom  bifogade  figurer,  samt 
beskref  såväl  sina  nya  nordiska  arter,  som  ock  andra 

ifrån  flerfaldiga  trakter  af  jorden.  1  art-kännemärkena 
upptogos  nu  flera  utmärkande  delar,  hvilka  man  förut 
ej  härvid  begagnat.  Han  bestämde  \  ii  arter,  ibland 
hvilka  30  voro  nya  för  systemet  och  25  ibland  dem 

nya  för  ̂ 'ordens  Flora,  och  han  gaf  derjemte  äfven  en 
förbättrad  systematisk  indelning  af  arterna. 

För  de  nya  Lafvar,  hvilka  Wahlenberg  under 

sina  tvenne  Lappmarks-resor  upptäckt,  meddelade  han 
kännemärken,  hvilka  af  Acharius  infördes  i  dess  år 

4  803  utgifna  »Supplementum  ad  Methodum  Lichenum» 

(S:c.  Trettio  nya  ailer  blefvo  här  af  Wahlenberg  be- 
nämnda och  bestämda. 

Ar  1804  utgaf  Waiilenberg  sitt  med  stor  omsorg 

bearbetade  verk :  »Geografisk  och  Ekonomisk  Beskrif- 

ning  om  Kemi-Lappmark))  med  den  af  honom  författade 
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karta  öfver  densamma.  I  detta  arbete  afhandlar  han 

Landets  Geografi  och  Geologi,  omtalar  dess  märkvärdi- 
gaste natur-alster,  samt  beskrifver  innevånarnes  hus- 

hållning och  lefnads-sätt. 
Derefter  införde  han  i  Kongl.  Vetenskaps-Aka- 

demiens Handlingar  for  åren  1805  och  1806  sitt:  »Ut- 
kast till  Gottlands  Flora».  Här  gaf  han  först  en  öfver- 

sigt  af  Landets  geologiska  beskaffenhet  och  af  dess  ve- 

getations-olikheter på  särskilda  trakter  af  ön,  samt  slut- 

ligen en  förteckning  öfver  ön's  växter  med  beskrifnin- 
gar  öfver  nya  eller  mindre  kända  arter  samt  figurer  af 

Artemisia  maritima  och  af  flera  nya  Moss- Arter  och  Laf- 
var.  Han  anmärker,  att  Gott  land  synes  hafva  erhållit 

sina  mänga  sällsyntare  växter  ifrån  Schweitz,  emedan  väx- 
terna på  dessa  Central-Alper  mest  af  alla  europeiska  ut- 

bredt  sig  i  Europa's  flesta  länder,  och  att  orsakerna,  hvar- 
före  dessa  växter  stadnat  innom  Gott  land  och  Oland 

och  ej  framgått  längre,  må  sökas  dels  i  de  för  dem  här 

gynnsamma  vidsträckta  kalkstens-öfvergångs-berg,  hvilka 
föröka  värman,  samt  dels  i  den  härvarande  längre  som- 

marens värma  utan  betydliga  omvexlingar,  och  en  senare 

höst  utan  tidiga  frost-nätter,  hvarigenom  växterna  här  äf- 
ven  kunna  få  sina  frön  mognade. 

Wählenberg  hade  emedlertid  under  dessa  år  äfven 

med  ifver  fortsatt  sina  medicinska  studier,  och  d.  2^ 

Maj  år  1805  tog  han  sin  theoretiska  eller  Medicinen 

Kandidat-Examen,  samt  d.  19  Febr.  år  1806  sin  prak- 
tiska eller  Medicinae  Licentiat-Examen. 
Under  de  senaste  åren  1803 — 1806  hade  Wäh- 

lenberg med  största  håg  studerat  Växternas  Anatomi 

och  Fysiologi,  anställt  talrika  undersökningar  om  väx- 
ternas byggnad,  samt  för  detta  ändamål  mer  än  an- 

dra Växt-Anatomer  undersökt  Nordens  träd  och  buskar, 
för  att  i  deras  äldre  delar  se  de  i  dem  afsatta  växt- 

ämnen, och  då  han  under  flera  somrar  besökte  sin  hem- 

byggd,  gick  han  ofta  dagarna  igenom  med  yxan  i  hand* 



442 

i  Wermlands  skogar  för  att  nedhugga  träd  och  buskar 
af  olika  åldrar  till  undersökning  af  deras  byggnad  och 

af  deras  växt-ämnen.  Sedermera  granskade  han  de 
ofTicinella  ved-arterna^  äfvensom  ock  de  ved-arter,  hvilka 
Thunberg,  Swartz  och  Ad.  Afzelius  hemfört  ifrån  deras 

resor  i  tropiska  länder,  alla  dessa  undersökningar  verk- 
ställdes till  största  delen  genom  begagnande  af  ett  af  de 

yppersta  mikroskop,  som  man  vid  denna  tid  egde.  Re- 
sultaten af  dessa  undersökningar  framställde  Waclenberg 

i  sin  afhandling  »Tractatio  anatomica  de  sedibus  ma- 
teriarum immediatarum  in  Plantis»,  för  hvars  första  del, 

utgifven  pro  Gradu  medico,  Prof:r  Tiiunberg  praesiderade, 

och  för  de  öfriga,  ̂ :dra,  3:dje  och  4:de  Delarna,  pre- 
siderade Wahlenberg  sjelf  under  åren  1806  och  1807. 

I  detta  arbete  meddelar  han  först  en  öfversigt  af 

Växt-Anatomien,  enligt  egna  forskningar,  med  be- 
skrifningar  öfver  växternas  och  deras  särskilda  delars 

byggnad,  hvarefter  han  gifver  beskrifningar  öfver  växt- 

ämnena *). 
Det  var  om  detta  arbete,  som  Friherre  Berzelius 

yttrad-e  :  »att  Wahlenbergs  Afhandling  »Dé  sedibus  ma- 
teriarum immediatarum  in  Plantis»  (Ups.  1806 — 1807) 

skall  göra  epok  i  Växt-Chemien»  **). 
Det  var  ock  om  samma  verk,  som  Kemie  Pro- 

fessorn JoH.  Afzelius  afgaf  följande  yttrande  i  Filoso- 
fiska Fakulteten  i  Upsala  d,  26  Maj  1810  vid  För- 
slags uppsättande  till  Byzantinsk  Stipendiat:  »att  Doctor 

Wahlenberg    förvärfvat  sig  en  sällsam  (sällsynt)  öfning 

*)  Om  munga  ibland  de  författare,  hvilka  utgifvit  arbeten  i 
Växt-Anatomi  och  Växt-Fysiologi,  sade  WAHi.EXBr.RG,  att 
han  tydeligen  sag,  att  de  aldrig  »salt  knif  på  växt». 

*)  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  llandl:r  för  år  1812.  s.  52. 
Gilbeut's  Annalen  der  Physik.  Xlllrr  Bd.  ss.  77: 

»und  dessen  Abhandlung  ode  sedibus  materiaruin  imme- 
diatarum in  Plantis»,  Upsala  1806,  Epoche  in  den  Pflan- 

zenchemie  zu  machen  vordient». 
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och  erfarenhet  uti  den  kemiska  analysen,  och  derpå 

aflagt  ett  ypperligt  bevis  uti  sin  ryktbara  Afhandling  om 

växternas  grund-ämnen». 
Sedan  Wahlenberg  utgifvit  sin  gradual-afhandling 

promoverades  han  i  Upsala  af  Prof:r  Thunberg  d.  \  3 
Juni  1806  till  Medicinae  Doctor. 

Hans  skrift  »de  sedibus  materiarum  immediatarum 

in  Plantis»  blef  derefter  af  honom  öfversatt  på  svenska, 

och  införd  i  de  under  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens 
inseende  utgifna  »Ekonomiska  Annaler»  för  år  1808. 

Sedan  de  flesta  af  förenämnda  arbeten  voro  ut- 

gifna, företog  Wahlenberg  år  1807  sin  tredje  Lapp- 
ska Resa,  och  denna  gång  till  Luleå-Lapp- 

marks högsta  trakter  och  öfver  Fjell-ryggen  till 
Norska  Nordland.  Denna  resa  var  den  vigtigaste 
så  väl  med  hänseende  till  de  botaniska  upptäckterna,  som 

i  synnerhet  i  anseende  till  hans  undersökningar  af  Sve- 

rige's  högsta  Alp-Berg  Sulitelma  och  bestämmandet 
af  dess  och  talrika  andra  Alpers  höjd  öfver  hafvet,  samt 

genom  granskningen  af  Glaciererna  på  Fjell-ryggen 
och  i  dess  grannskap. 

Till  denna  resa  erhöll  Wahlenberg  penning-under- 
stöd ifrån  Kongl.  Vetenskaps- Akademien  (etthundrade 

R:dr  B:ko),  och  blef  derjemte  af  Akademien  försedd 
med  en  mindre  Bordaisk  Cercle  repétiteur  af  Lenoir  för 

trigonometriska  mätningar.  Friherre  Hermelin  medde- 
lade ock  ett  enskildt  understöd  samt  2:ne  Dollonds 

rese-barometrar  med  rörlig  nivå. 

Afven  nu  begaf  sig  Wahlenberg  på  vinter-föret 
genom  Norrland  till  Luleå-Lappmark,  öfver  Jock- 
mock,  passerade  det  för  sin  natur-skönhet  så  bekanta 

Quickjock,  och  fortsatte  med  rhen-skjuts  resan  för- 

bi sjön  Virihjaur,  gående  öfver  Fjell-ryggen 
vid  Lilla  Gautilis  ned  till  Ler  fjorden  i  Sörfolden  i 

Norrige,  dit  han  ankom  i  början  af  Maj.  Denna  våd- 
liga färd  öfver  Fjell-ryggen  i  Glacier-trakterna,  utföre 



444 

fjell-sidor  af  70^  stupning  från  horizontal-linien,  hade 
ingen  försökt  före  Wahlenberg.  Derefter  vistades  han 

under  en  månads  tid  på  Kjaeringön  för  att  under- 
söka Alger  och  Lafvar.  Sedermera  granskade  han 

Rörstads-Nejden,  Dale  i  Sörfolds-Botten  och  Salten,  hvars 
vatten-byggd  han  anser  vara  »den  skönaste  inom  Nor- 
riges  fjordar,  och  analog  med  dé  Schweitziska  Al- 

pernas sjö-trakter  nedom  dem»,  ehuru  med  högst  oHk- 
artad  vegetation.  Schweitzer-Alpernas  inferalpinska  sjöar 
omgifvas  af  ståtliga  ̂ oÄ-Skogar,  hvaremot  de  Lappska 
infer-  och  sub- alpinska  sjöarna  omgifvas  af  låga  Björk- 
Skogar. 

Derefter  begaf  sig  Wahlexberg  öfver  Fjell-ryggen 
åter  till  Luleå-Fjellen,  och  afmätte  nu  Sulitelm. a  tri- 
gonometriskt,  sannolikt  den  förste  svenske  Naturforskare, 
som  med  säkerhet  bestämt  höjden  af  detta  Fjell,  hvilket 
skedde  d.   l4  Juli  år  1807. 

Wahlenberg  iakttog  först,  att  Sulitelraa  är  en 

benämning  för  en  hel  Fjell-sträcka,  eller  för  en  hög  och 
vidsträckt  basis  med  många  Fjell-toppar. 

Han  fann,  att  Sulitelma  utgör  en  Glacier  af 

första  dassen,  enligt  Saussure's  indelning  af  Gla- 
ciererna.  Wahle>-berg  anställde  ock  talrika  Barometer- 

Höjd-Mätningar  af  de  på  Riks-Gränsen  i  Luleå-Lapp- 
mark och  omkring  Virihjaur  belägna  Fjell. 

Derjemte  är  Wahlenberg  den  förste  svenske  Na- 
turforskare, som  undersökt  och  beskrifvit  Sveriges  G 1  a- 

cierer,  om  hvilka  han  framställt  sina  åsigter. 
Wahlenberg  fann  luften  på  Sulitelma  skarp,  och 

ansåg,  att  detta  troligen  mera  än  höjden  orsakar  illamå- 
endet på  höga  berg,  hvilket  synes  rätta  sig  efter  »den 

öfver-glacieriska  belägenheten,  men  ej  efter  den  absoluta 
höjden  öfver  hafvet». 

Dä  Wahlenberg  efter  sina  mätningar  å  nyo  begaf 

sig  till  Norrige  för  att  proviantera,  upptäckte  han  vid 
Dale    den   vackra    och   välluktande  vä\l-arten  Galium 
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triflorum  Mich.  (G.  suaveolens  Wahlenb.).  Här  upp- 
täcktes ock  Encalypta  rhaptocarpa  Schwaegr. 

Efter  återkomsten  stadnade  han  under  någon  tid 
vid  Sirkaloakt  för  att  undersöka  vegetationen  på  de 
vackra  och  gräsrika  Fjellen  i  nejderna  omkring  sjön 
Virihjaur,  h vilken  trakt  af  Wahlenberg  ansågs  såsom 

»den  skönaste,  bästa  och  växtrikaste  i  hela  Lapp- 
land», derjemnte  ock  tillika  den,  hvilken  utgör  den  tjen- 

ligaste  station  för  dem,  hvilka  vilja  undersöka  Fjellen  och 
deras  vegetation.  Här  upptäckte  Wahlenberg  de  för 

växt-systemet  nya  Oxytropis  lapponica,  Draha  lap- 
ponica och  Leskea  pulvinata  samt  de  för  Sveriges 

Flora  nya:  Veronica  saxatilis,  Kohresia  scirpina,  Poa 
laxa  &  glauca,  Gentiana  tenella,  Astragalus  oroboides 
och  Aspidium  montanum. 

Han  återvände  slutHgen  till  Quickjock,  beläget 

vid  pass  1010  fot  öfver  hafvet.  Fjeli-trakterna  i  denna 

nejd  undersöktes,  dervid  han  upptäckte  Alopecurus  pra- 
tensis  /3.  alpinus  och  Weissia  Seligeri,  h varefter  han 

begaf  sig  till  Piteå -Lappmark  för  att  granska  ve- 
getationen i  dess  vidsträckta  sjö-trakter,  hvilka  nedskjuta 

långt  i  skogs-landet.  Här  vistades  han  ifrån  d.  28 
Augusti  tills  emot  medlet  af  September,  egentligast  sys- 

selsatt att  undersöka  vatten-växterna  och  PiY-Arterna. 

Då  han  d.  12  Sept.  återkom  till  Quickjock,  fann 
han  Fjellen  betäckta  med  ny  snö,  hvarföre  han  å  nyo 
lemnade  Quickjock  och  öfver  Jockmock  återvände  till 

Wester botten  och  hembygden,  efter  5  månaders  vistande 

i  Lappmarken. 

Ar  1808  utgaf  Wahlenberg  sitt  lärorika  arbete: 

»Berättelse  om  Lappska  Fjällens  höjd  och  temperatur  vid 
67  Graders  Polhöjd»,  hvilket  verk  alt  hitintills  är  den 
enda  svenska  skrift,  hvilken  framställer  en  beskrifning 
öfver  Sveriges  Glacierer.  Detta  verk  åtföljdes  af  en 

af  honom  författad  Karta  öfver  Luleå -Lappmark, 
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samt  trenne  utsigter  af  Fjell-trakter  och  förnämligast 
af  Sulitelma. 

Uti  detta  verk  anförer  Wahlenberg  de  af  honom 

verkställda  talrika  höjdmätningar  så  väl  på  svenska  som 

norrska  sidan  af  Fjell-ryggen,  de  flesta  gjorda  med  Ba- 
rometer, samt  afhandlar  utförligt  den  trigonometriska 

uppmätningen  af  Sulitelma. 

Derefter  beskrifver  han  på  ett  högst  lärorikt  sätt 

Glaciererna,  i  flerfaldigt  hänseende  betraktade. 

Sedan  gifver  Wahlenberg  i  detta  arbete  en  ka- 

rakteristik öfver  Växt-Regionerna  i  Lappmarken. 
Han  anmärker,  att  i  samma  mån  som  Snö-gränsen 
höjer  eller  sänker  sig,  stiga  äfven  växterna  högre 
eller  lägre,  så  att  alltid  ett  lika  afstånd  iakttages  dem 
emellan.  Han  anser  derföre  redigast  att  bestämma  olika 

växters  förhållande  efter  deras  afstånd  ifrån  snö-gränsen. 

Enligt  den  för  Lappmarkerna  och  för  deras 

fjell  af  Wahlenberg  anmärkta  temperatur  intager  Sve- 
rige den  mildaste  trakten  vid  norra  Pol-Cirkeln. 
Sist  framställer  Wahlenberg  här  eri  öfversigt  af 

Polar-Trakternas  och  Alp-Bergens  natur-beskafTenhet 

med  uppgifter  om  höjd  öfver  hafvet  för  jordens  märk- 
värdigaste berg. 

Under  dessa  senaste  år  '1806 — 1809  hade  Wah- 

lenberg äfven  med  stor  håg  studerat  Väx  t- G  eogra- 
fi en.  Han  anmärkte,  att  denna  lära  framställer  ett 

lands  naturliga  fjuktbarhet,  så  vida  denna  består  i  väx- 
ternas beskaffenhet  och  mängd.  Han  ansåg,  att  denna 

vetenskap  alltså  utgör  en  betydlig  del  af  theorien  eller 

läro-grunden  för  ett  lands  jordbruk,  och  att  den  leder 
till  kännedomen  om  luftstreckets  beskaffenhet,  af  hvilket 

växternas  förhållanden  äro  en  naturlig  och  säker  följd. 
Den  namnkunnige  Geologen  Leopold  von  Buch  hade 

omkring  år  1808  anmärkt,  att  spring-källor,  hvilka  året 
om  i  det  närmaste  ega  samma  temperatur,  utvisa  jordens 
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ungefärliga  temperatur,  emedan  deras  vatten  kommer 
ifrån  ett  större  djup. 

Då  nu  Wahlenberg  insåg,  att  jordens  medel-tem- 
peratur inflyter  på  Växternas  beskafTenhet  och  mängd, 

så  fann  han  ock,  att  man  lättast  lärer  att  känna  ett 

lands  klimat  af  dess  inverkan  på  växterna,  och  att  man 

genom  rön  om  växt-rikets  förhållanden  i  olika  länder  kan 
jemföra  deras  klimater. 

Han  anmärkte  äfven,  att  den  lämpligaste  och  lät- 
taste måttstock  för  klimaterna,  och  som  derjemte  står  i 

närmaste  samband  med  växterna,  måste  finnas  uti  jor- 

dens temperatui',  »hvilken  kan  anses  såsom  en  mel- 
lan-länk  emellan  växt-lifvets  egna  temperatur  och  luf- 

tens», och  antog,  att  förenade  observationer  på  växt- 
rikets förhållanden  och  på  jordens  temperatur  borde  öm- 

sesidigt stödja  och  moderera  hvarandra  till  vinnande  af  en 
säker  kunskap  om  olika  länders  klimat.  Han  ansåg  således, 

att  man  genom  jord-temperaturen  kunde  bestämma  huf- 
vud-punkterna  för  en  karta  öfver  landets  klimat,  och 
att  växt-rikets  förhållanden  borde  utgöra  de  speciella 
detaljerna  emellan  dem. 

Wahlenberg  begynnde  derföre  anställa  talrika  under- 
sökningar af  spring-källor  i  afsigt  att  utröna  särskilda 

orters  jord-temperatur  och  han  beslöt  att  för  detta  än- 
damål undersöka  Sveriges  särskilda  trakter  ifrån  sydli- 

gaste Bleking  allt  intill  snö-gränsen  på  fjellen. 
Den  thermometer,  hvilken  han  för  sina  undersök- 

ningar begagnade,  var  af  hononi  sjelf  med  noggranhet 
graderad,  och  han  fann,  att  den,  nedlagd  i  källan,  efter 
tre  qvarts  timma  antog  källans  temperatur.  Han  erfor, 

att  källor  med  djupare  språng,  alltid  i  samma  trakt  vi- 
sade samma  beständiga  jord-temperatur.  Han  anställde 

sina  första  försök  vid  Upsala,  hvarest  han  fann  jord- 

temperaturen vara  +6°7  therm.  centigr.  och  i  Wermland 

vid  sjön  Yngens  södra  ända  befanns  den  vara  +5''.  Han 
förenade  med  dessa  försök  äfven  iakttagelser  om  Väx- 



448 

ternas  sydligaste  och  nordligaste  gränser  eller  de  orter, 
vid  hvilka  sydligare  växter  upphöra  emot  norr,  och  de 
orter,  vid  hvilka  nordligare  växter  upphöra  emot  söder. 

Ar  1809  meddelade  han  till  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien  härom  sin  första  afhandling:  »Försök  att  ge- 

nom spring-källors  undersökning  utforska  temperaturs- 
graden  för  växterna  vid  Upsala  och  vid  sjön  Yngen  i 

Wermland».  (Kongl.  Vetensk:s-Akad:s  Handhr  för  år 

4  809  SS.  205—2^1)*). 
Denna  afhandling  väckte  hos  samtidens  naturfor- 

skare en  stor  uppmärksamhet;  den  öfversattes  snart  uti 
flera  tyska  Journaler  och  Leopold  von  Buch  yttrade  sig 

  "  pä 
*)  Wahlenberg  har  uti  Kongl.  Vetensk:s-Akad:s  Handl:r  för  år 

1809  beskrifvit  graderings-sättet  för  den  af  honom  begag- 
nade thermometer.  Den  var  graderad  efter  kropps-värman. 

Han  förde  thermometer-kulan  i  munnen  under  tungan,  tillslöt 
munnen  samt  iakttog  qvicksilfrets  stigande  med  en  kon- 

kav spegel.  Han  fann  vid  försök  om  morgonen,  efter  7 
till  8  timmars  sömn,  »att  qvicksilfret  inom  en  fjerdedels 

timmas  tid  stadnar  vid  en  punkt,  som  är.  +36^,87,  hvil- 
ket,  enligt  många  försök,  icke  felar  på  mer  än  en  eller 
annan  tiondedel.  En  timma  efter  middags-måltiden  visar 
den  +37*^,4,  som  är  det  högsta,  och  om  aftonen  efter  en 
kort  hvila  +36°,4,  som  är  det  lägsta»,  då  man  nemligen 
undantager,  att  varm  mat  för  en  stund  kan  åstadkomma 
+  37^9,  samt  kall  mat  +37^2. 

Vid  sina  käll-försök  hade  Wahlenberg  beklädt  ther- 
mometer-kulan med  en  påse  af  tredubbelt  tjockt  kläde. 

Thermometer-Röret  hvilade  emot  en  skifva  af  ben,  som 
graderades. 

Wahlenberg  indelade  spring-  eller  kall-källorna 
uti  4  slag:  l:o  De  sämsta,  som  tillfrysa  under  vintern, 
och  förändras  af  hastigare  väderleks-omskiften.  —  2:o  De 
sämre,  som  afvika  +6° — 4°  ifrån  medel-tem.peraturen, 
och  uttorka  vanligen  under  torra  somrar.  —  3:o  De 
bättre,  som  afvika  blott  +3*^ — 1°  ifrån  medel-tempera- 

turen. —  4:0  De  bästa,  som  äro  oföränderliga. 
»Längre  norr  ut  tillfrysa  äfven  de  bättre  källorna, 

och  längre  i  söder  tlyta  också  de  sämsta  under  vintern». 
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på  följande  sätt  om  värdet  af  denna  och  af  en  följande 
afhandling  i  samma  ämne:  »Herr  Wahlenberg  hat  in 

ihnen  die  Erdtemperatur  in  nördlichen  Schweden  mit 
Besonnenheit  und  Kenntniss  nicht  als  eine  Curiosität, 
sondern  als  eine  physikalische  Erscheinung  behandelt, 

welche  in  die  ganze  physikalische  Betrachtung  der  Erde 
eingreift». 

Wahlenberg  fortsatte  dessa  undersökningar  vid  Up- 
sala  under  åren  1809  och  1810. 

Resultaten  af  forskningarna,  med  vidgade  åsigter 
i  anledning  af  hans  iakttagelser,  meddelades  till  Kongl. 
Vetensk:s  Akad:n  uti  en  senare  afhandling  år  1810: 

»Rön  om  Springkällors  temperatur  vid  Upsala  år  1810». 

Han  fann  af  den  för  Upsala  anmärkta  jord-tempera- 

tur (+6°,?),  att  denna  var  en  grad  högre  än  stäl- 
lets medel-luft-temperatur  +5°,5,  som  man  iakttagit 

under  de  senaste  trettio  åren  (1780 — 1810),  och  han 
tillade,  att  iakttagelser  i  det  sydligare  Europa,  t.  ex.  i 

Paris,  bestyrkt,  att  äfven  derstädes  är  jordens  tempera- 

tur högre  än  luftens,  men  att  deremot,  enligt  Humboldt's 
iakttagelser,  i  Amerika  finnes  en  lägre  jord- temperatur 
jemförelsevis  emot  luftens.  Öfver  alla  dessa  förhållanden 
söker  han  att  gifva  en  förklaring. 

Wahlenberg  anmärkte,  såsom  ett  ibland  resultaten 

af  sina  undersökningar,  att  det  är  sommar-värmans  stad- 

gande till  en  viss  medel-höjd  under  några  få  månader, 
som  hos  oss  nästan  ensamt  åstadkommer  landets  al- 

strande förmåga,  och  att  man  finner,  att  vinter-köldens 
I  stränghet  har  föga  inflytande  på  växtligheten  i  det  hela. 

Han  anförer  utförligt  flera  lärorika  exempel  härom. 

Ar  1809  utnämndes  Wahlenberg  till  Adjunkt  vid 

Kongl.  Vetenskaps-Societeten  i  Upsala  i  ledigheten  efter 
Lector  Hällström.  Här  var  hans  pligt  den  att  vårda 

Societetens  Bibliothek  och  Natural-Samlingar. 

K.  V.  Akad.  Handl  1851.  29 

\ 
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Är  1810  företog  Wahlenberg  sin  Fjerde  och  sista 

Lappska  Resa,  den  till  Umeå  Lappmark,  egent- 
ligast för  att  bestämma  klimatet  och  Växternas  förhål- 

landen i  geografiskt  hanseende.  Han  hade  härtill  af 

Kongl.  Vetenskaps-Akademien  erhållit  ett  penning-under- 
stöd (150  R:dr  B:ko),  och  afreste  ifrån  Upsala  i  början 

af  Juni  till  Rikets  nordligare  Landskap,  genom  Uppland, 
Gestrikland,  Helsingland,  Ångermanland,  Westerbotten  till 

Umeå  och  sedan  in  uti  Umeå-Lappmark  allt  intill  dess 
högre  Fjell-trakter,  allestädes  undersökande  Jord-Tem- 

peraturen och  anställande  iakttagelser  om  Växternas  nord- 
ligare och  sydligare  gränser.  Han  fann  under  denna 

resa,  att  jord-temperaturen  i  norra  Sverige  blef  allt 
lägre,  att  sydligare  växter  med  detsamma  förminskades 

i  antal,  och  att  t.  ex.  redan  i  Gestrikland  vid  Dal- 
Elfvens  utlopp,  och  med  Ekens  upphörande  straxt  norr 

om  Gefle  på  holmarna  i  Tostebo-å,  försvann  en  ansenlig 
mängd  af  sydligare  växter,  men  endast  få  nordligare 
tillkommo,  hvarföre  också  vegetationen  i  Norrland  är 

så  enformig  och  fattig,  och  det  är  först  inom  Lapp- 
markerna, som  Fjell-Växterna  begynna  visa  sig.  Han 

anmärker,  att  man  kan  aldrig  finna  en  mera  ordentligt 

aftagande  vegetation  än  under  en  resa  uppefter  Norr- 
bottens kust.  Han  iakttog,  att  under  en  resa  ifrån 

Upsala  till  Lappmarken  förlorar  man  h varannan  Växt  ur 

sigte,  men  får  endast  hvar  femte  ny,  ehuru  förändrin- 
gen sker  gradvis. 

Wahlenberg  inkom  uti  Umeå- Lappmark  vid  Lyck- 
selC;  hvarest  han  granskade  Skogs- Växterna  och  de  tal- 

rika Pt7-Ärterna,  ibland  hvilka  han  upptäckte  den  nya 

Salix  versifolia,  och  flera  sällsyntare  Moss-Xrier  1. 

ex.  Neckera  oligocarpa  Bruch.  (A^.  pumila  Wahlenb., 
non  Hedw.).  Derefter  begaf  han  sig  till  Gransele  och 
Sorsele,  öfver  sjön  Stora  Vindelen  till  Gillesnöle  och  till 

Fjellet  Givorten,  hvilket  noggrant  undersöktes.  Här  till- 
kännagaf  Cassiope  hypnoides,  att  detta  Fjell  uppnådde 
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halfva  höjden  till  snö-gränsen.  Derefter  återvände  han 
till  Lycksele  och  besökte  nejderna  omkring  Örträsk, 
lemnade  Lappmarken  d.  4  Augusti  och  återvände  till 

Upsala. 
Resultaten  af  sina  undersökningar  öfverlemnade  han 

till  Kongl.  Vetensk:s-Akad:n  i  en  afhandling:  »Kön  om 
spring-källors  temperatur  och  Växternas  förhållande  uti 
Rikets  Norra  Provinser,  anställda  i  afsigt  att  bestämma 

klimatet».  (Kongl.  Vetensk:s-Akad:s  Handhr  för  år  '181  I . 
Ss.  19 — 54).  Denna  afhandling  åtföljdes  af  en  tabell 

öfver  särskilda  orters  Jord-Temperatur  och  öfver  Växter- 
nas gränser  i  de  af  honom  under  denna  resa  be- 
sökta trakter.  Han  anförer  här  sina  undersökningar  för 

mångfaldiga  ställen  under  både  bort-  och  hem-resan, 
och  hans  iakttagelser  äro  lärorika,  såsom  allestädes  i 

hans  arbeten.  Högst  märklig  är  jord-temperaturens  be- 
ständiga förminskning,  och  sydligare  växters  försvinnande 

emot  norr  och  emot  Fjellen.  Så  fann  han  t.  ex.  jord- 

temperaturen vid  Gefle  vara  +5^,5;  vid  Hudiksvall  +4°,6; 
vid  Sundsvall  +4°.  Han  erfor  nu,  att  här  är  den  nordli- 

gaste trakt,  hvarest  Apple-Träden  gifva  mogen  frukt.  — 
Vid  Angerman-Elfvens  utlopp  var  jord-temperaturen 

+3°,7.  Här  anmärkte  han,  att  halfva  antalet  af  Upplands 
allmänna  växter  upphört,  och  att  den  härvarande  ve- 

getationen blifvit  derigenom  högst  enformig.  »All  marken 
skiftar  i  en  besynnerlig  blandning  af  de  hvitblommiga 

Cornus  suecica  och  Polygonum  viviparum  samt  den 
svartborstiga  Phleum  alpinum)).  Han  fann,  att  den  jord, 
som  framalstrar  en  så  fattig  vegetation,  var  ock  i  hög 

grad  kall,  +2*^,2,  och  Nybyggarne  klagade  äfven  öfver 
de  kalla  källorna  såsom  en  lands-plåga.  Allt  intill  Gran- 

sele mognar  stundom  Rågen.  —  Vid  Sorsele  +2°  jord- 
temperatur. Derstädes  mognar  ännu  Kornet.  Vid  Ris- 

näs var  jord-temperaturen  +1°,8.  Detta  var  det  enda 
ställe  vid  Stora  Vindelen,  hvarest  Wahlenberg  fann 

/Torn-odling.    Uti  källan  vid  Ris  näs  stod  Banunmlus 
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nivalis  i  fiodig  växt  och  längre  ned  i  vatten-rännilen 
äfven  Xardosniia  frigida.  Detta  var  första  gången, 

som  ̂ yAHLE^BERG  under  sina  lappska  resor  sett  full- 
komligare växter  blommjande  uti  ett  vatten  af  så  lag 

temperatur.  Hitintills  hade  han  endast  funnit  Juuger- 

mannier  satta  frukt  uti  källor  af  +3^'  ten:iperatur,  men 
Lafvar  Jer.  hvarest  temperaturen  blott  är  öfver  frys- 

punkten. Pä  Gi\ ort-Fjellets  rygg  visade  en  källa  en 

jord-temperatur  af  -fl". 

Till  iolje  af  dessa  iakttagelser  drager  Wahle>-berg 
den  slutsats,  att  jord-temperaturen  vid  snö-gränsen  måste 

vara  jemt  0'\  hvarföre  han  anser,  »att  detta  så  antag- 
liga förhållande  gifver  det  aldrasäkraste  stöd  för  beräk- 

nui^en  af  lordens  kliniatoDx  och  han  tillä^ser,  »att  det 

är  angenämt  att  se.  huru  den  säkraste  stödje-punkt  på 
vår  Thermometer  så  ̂ äl  instämmer  med  den  bestämdaste 

gräns  i  Naturen.  Hkasom  hade  Instrumentet  ifrån  början 
varit  egentligen  ämnadt  till  måttstock  för  klimaterna  och 
med  detsamma  för  hela  den  litagande  Naturen».  »Att 

bestämma  —  säger  han  —  ett  Lands  Teniperatur  är  ju 
snart  sagdt  att  räkna  dess  lifs-grader,  eller  att  mäta 
qvantiteten  af  lif.  som  tinnes  deruti». 

Under  slutet  af  sommaren  år  1810  samt  å  nyo 

under  våren  år  1811  besökte  \\'ahlexberg  äfven  Rikets 
sydliga  Landskap  lor  att  bestämma  deras  klimat  genom 

fortsatt  undersökning  af  jord-temperaturen  och  Växternas 
geografiska  förhållanden,  och  afgaf  till  Kongl.  Veten- 

skaps-Akademien år  1811  en  afhandling  om  resultaten 
af  dessa  resor:  »Rön  om  Spring-Källors  Temperatur  i 
Rikets  Södra  Provinser,  anställda  i  afsigt  att  bestämma 

klimatet».  (Kongl.  Vetensk:s-Akad:s  Handhr  för  år  1811, 

SS.   198— ^207\' 
Han  anmärker  här.  »att  då  sommarens  temperatur 

nästan  ensamt  bestämmer  ett  Lands  fruktbarhet,  så  bör 

jordens  temperatur  utvisa  Landets  växtlighet  nogare  än 
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Luftens  medel-temperatur  kan  göra  det».  Han  erinrar 
derom,  »att  luftens  temperatur  verkar  sent  på  jordens, 

och  att  jordens  nuvarande  temperatur  kan  bero  af  luft- 
temperaturen under  en  lång  följd  af  år  tillbaka». 

Hans  resa  sträckte  sig  genom  Södermanland, 

Östergöthland,  Calmar-Län  samt  Bleking,  och 

han  såg  här,  huru  jord-temperaturen  tilltog  emot  söder, 

så  t.  ex.  vid  Norrby  Säteri  i  Södermanland  var  den  4-7°. 
Vid  S:t  Ragnilds  källa  invid  Söderköping  i  Östergöthland 

+7°,7-  Här  ansåg  han  vara  den  nordligaste  ort,  hvarest 
Vahiöts-Trädets  {Juglans  regia)  frukt  stundom  mog- 

nat. Emellertid  inträffar  detta  likväl,  under  varma 
somrar,  äfven  vid  Stockholm,  t.  ex.  under  åren  1834 

och  1852.  Wärnaby-källa  i  Bleking  utvisade  en  jord- 

temperatur af  +8°,4.  Här  inträffar  gränsen,  hvarest 
Boken  upphör  att  växa  vid  hafs-slranden ,  fastän  län- 

gre i  norr  detta  Träd  synes  vid  Ryssby.  —  Vid 
Värnanäs  börjar  Boken  att  bilda  större  skogar,  likväl 
ännu  blott  vid  hafs-kusten,  men  in  i  Landet  ser 

man  Boken  först  bildande  skogar  vid  Jämsjö  i  Ble- 

king. —  Den  sydligaste  källa,  hvilken  Waiilenbeug  un- 
dersökte, var  den  vid  Lyckeby  |  mil  norr  om  Carls- 

krona, och  han  fann  den  visa  vid  pass  +8^,5,  den 
högsta  jord-temperatur,  som  hitintills  blifvit  anmärkt  i 
Sverige. 

Under  de  somrar,  då  Wahlenberg  ej  företog  vid- 
sträcktare resor,  besökte  han  vanligen  sina  bröder, 

boende  på  det  för  honom  städse  kärblifna  föräldra-hem- 
met  Gammal-Kroppa.  Det  var  under  ett  af  dessa 
besök,  som  han  i  Juli  är  1 809  upptäckte  såsom  svensk 

växt  Moss-arten  Tetraphis  ovata  i  de  mörka  klyf- 
torna af  Brattberget.  Han  ansåg,  att  denna  var  en  af 

de  mest  utbildade  Moss-arter,  som  finnas,  och  försedd 

med  de  största  per istom- tänder,  ellei-  lika  stora  med 
hela  den  öfriga  kapseln.  Denna  växt  är  sedermera  för- 

gäfves  återsökt  af  Mykin.     Den  föi"ekom  inblandad  med 
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Tetraphis  pellucida.  —  Wahlenberg  sade  städse,  att 

han  anså^  Tet  I' aphis  ovata  såsom  ett  »Rosen- m  i  n  n  e» 
ifrån  det  fordna  hemmet.  —  Hans  bröder  försålde  se- 

dermera Gammal-Kroppa  år  '1813  under  Wahlexberg's 
vistelse  på  Carpatherna,  och  derefter  återsåg  han  ej  mer 
detsamma,  men  ett  kärt  och  angenämt  minne  af  detta 

hans  fordna  hem  qvarblef  hos  honom  för  lifstiden. 

Ar  1809  inlemnade  Wahle^berg  till  Upsala  Aka- 
demies  Kanzler,  H.  Exc.  Grefve  Xx.  v.  Fersex.  en  ansök- 

ning om  rättighet  att  beräkna  så  kallade  akademiska 

merit-år  ifrån  den  dag,  då  han  erhöll  Kanzlerens  Kon- 
stitutorial  att  vara  Amanuens  vid  Upsala  Akademies 

Natural-Samlingar,  och  denna  ansökning  beviljades  ho- 

nom personligen  genom  Kanzlers-skrifvelse  af  d.  26 
Nov.  1809. 

Ar  1810  ingaf  Wahlenberg  till  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien  en  afhandling:  »Anmärkningar  om  Lappska 

Vegetationen  med  beskrifning  om  3Jyosotis  dejJexa 

[Echinospermum  deflexum  Lehm.),  ett  nytt  Förgät- 
mig-ej  ifrån  Lappland».  (Kongl.  Vet.-Akad.  Handl.  för  år 
1  8  1  O  SS.  106—11  4.  Tab.  IV).  Han  visar  här,  att  förän- 

dringarna i  vegetation  i  Lappland  ske  med  mångdub- 
belt större  hastighet  än  i  mera  tempererade  länder. 

Lappska  Vegetationen  går,  säger  han,  alltintill  snö-grän- 
sen, eller  yttersta  gränsen  för  organiska  varelser;  hvarje 

minskning  i  temperatur  åstadkommer  här  en  synbar 
förändrins:  af  växter;  en  enda  srads  afta2;ande  beröfvar 

landet  all  skog,  och  gifver  slutligen  Vegetationen  ett 

moss-artadt  utseende;  och  ännu  en  grads  minskning 
borttager  slutligen  äfven  de  ofullkomliga  växterna,  hvar- 
efter  den  beständiga  snön  återstår.  Han  erinrar  dervid, 
att  till  så  märkliga  förändringar  erfordras  pj  varma 

klimaters  berg  tre  gånger  större  förändringar  i  tempe- 
ratur. Han  anmärker,  att  i  Lappland  lida  träd  och 

buskar  tvång  af  kölden,  hvarföre  de  ock  ega  en  tjoc- 
kare bark  än  i  mildare  länder,  men  hvaraf  vegetationen 
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i  veden  blifver  försvagad;  de  kunna  ej  framalstra  yp- 
pigare blad  och  blommor;  fröen  blifva  ofta  fina  såsom 

pulfver,  och  kärn-frukterna  t.  ex.  f^ägg,  Rönn  och 
Törnrosor  {Rosa  cinnamomea)  utbilda  ej  frön.  Or- 
terna  (den  ettåriga  Vegetationen)  uppväxa  hastigt  till 
betydlig  storlek,  och  Gräsen  ernå  en  ansenlig  höjd 

på  korrt  tid,  men  Vegetationen  är  förhastad,  vatten- 
aklig,  i  saknad  af  kraftigare  bestånds-delar.  Växterna 

bilda  här  inga  mjölhaltiga  rötter  och  frön,  men  Hjor- 
tronen  [Ruhus  Chamcemorus),  »de  mest  närande  af  alla 

bär»,  mogna  ännu  nära  snö-gränsen.  Endast  de  nöd- 
vändigaste växt-ämnen  alstras  hos  de  Lappska  Väx- 

terna, hos  hvilka  '  saknas  alla  hettande  Oljor,  Hart- 
zer  och  nerfdöfvande  ämnen. 

De  Nafvel-lika  Lafvarna  [Lichenes  umbilicati) 
växa  bäst  vid  den  låga  temperaturen  i  dessa  högre 
trakter,  arter  af  Umbilicaria,  hvilkas  täta  väfnad  är 

afpassad  för  en  långsam  och  jemn  vegetation,  den  enda, 

som  förmår  utbilda  kraftigare  växt-ämnen.  Här  beklä- 

das klipporna  alltså  af  de  mest  närande  Lafvar,  sam- 
mansatta af  stärkelse-  och  lim-ämnen-  Umbilicaria 

proboscidea,  cy lindrica  och  hyperborea  jemte  Islands- 
Lafven  [Cetraria  tslandica),  och  de  större  och  mera 

närande  Algerna  äro  ymniga  vid  Nordhafvets  strän- 
der. Wahlenberg  erinrar  derom^  att  dessa  ofullkomli- 

gare växter  uppfylla  alltså  i  Lappland  en  högre  be- 
stämmelse än  de  fullkomligare  derstädes  kunna  göra, 

och  han  anmärker  slutligen:  »Träd-arterna  föda  de  var- 
maste länder  med  sina  frukter,  örterna  lemna  de  tem- 

perade  både  ätliga  frön  och  rötter,  men  i  kallaste  nor- 
den förvandlas  mossan  till  ett  närings-ämne.  Se  der 

Vegetationens  sista  förädling  vid  yttersta  gränsen  för 
naturen». 

Wahlenberg  önskade  nu  att  få  besöka  det  mel- 

lersta   Europas   alper    för   alt   jemföra    desamma  med 
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dem  i  norden  af  Europa,  och  han  var  dertill  tillräck- 

ligt förberedd.  Lyckligtvis  för  både  Natur-Vetenska- 
perna och  för  honom  sjelf  blef  denna  önskan  uppfylld. 

Det  stora  Byzantinska  stipendium,  stiftadt  af  Envoyéen 
VON  Asp,  skulle  nu  för  första  gången  bortgifvas  vid 

Upsala  Akademi,  af  de  studerande  nationernas  Senio- 
rer. —  Filosofiska  Fakulteten,  hos  hvilken  stipendium 

sökes,  då  det  i  Upsala  bortgifves,  hade  på  förslag  upp- 
fört: 'l:o  Juris  Docenten  Mag.  Myréen.  2:o  Doct.  Wah- 

LENBERG,  hvilkeu  senare  vid  omröstning  d.  I  Juni  1810 

utvaldes  till  stipendiat  med  7 1  röster  af  79  väljande, 

(enligt  Protocolls-Utdraget),  således  med  en  i  hög  grad 
hedrande  plurahtet. 

I  Maj  månad  år  181  1  afreste  Wahlenberg  ifrån 

Upsala,  och  anställde  härvid  de  redan  omnämnda  un- 
dersökningarna om  sydligare  Sveriges  jord-temperatur. 

Ifrån  Ystad  afseglade  han  till  Tyskland,  samt  ankom 
till  Berlin  i  Juni  med  afsigt  att  derstädes  låta  trycka 
sin  Flora  lapponica.  Här  emottogs  han  med  största 

välvilja  af  Natur-Vetenskapernas  Idkare.  —  Willdexow, 
Hayne  och  Kunth  voro  de,  hvilka  han  mest  besökte. 

WiLLDENOw's  Herbarium  och  Bibliothek  voro  för  honom 
städse  tillgängliga,  och  i  sällskap  med  Kunth  anställde 
han  talrika  botaniska  excursioner  i  nejderna  af  Beilin 

alltintill  Riidersdorffs  Kalkberg.  I  den  botaniska  träd- 

gården vid  Schöneberg  var  han  hos  Gaiten-lnspektor 
Fredu.  Otto  en  städse  välkommen  gäst,  och  af  Otto 

erhöll  han  exemplar  af  alla  de  växter,  hvilka  han  ön- 
skade för  sitt  Herbarium.  Lika  stor  välvilja  erfor  han 

vid  de  Kongl.  Lust-slotten  och  vid  de  närmai'e  eller 
aflägsnare  belägna  Parkerna  och  Träd-plantagerna  vid 
Tegel,  Pritzhagen,  Falkenhagen,  »Berlins  mest  omtyckta 

botaniser-ställe»,  Stolpe,  von  Buchska  familjens  hufvud- 
gods  och  oftast  bebodda  landt-ställe,  Freienwaldes  hälso- 

brunn samt  hos  mänga  konst-trädgårdsmästare  i  Berlin. 
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1  sina  efterlemnade  Anteckningar  har  Wahlen- 
BERG  sökt  att  förklara  orsaken,  Ij varför  Berlin  blifvit 

anlagd  på  en  så  stor  sand-slätt,  och  hvaröfver  så  ofta 
förundran  blifvit  framställd.  Han  visar,  att  detta  sand- 

fält har  en  central-bassin-artad  beskaffenhet,  emedan 
hvar  helst  man  gräfver,  sä  får  man  det  bästa  käll- 

vatten, genom  hvilket  detta  sand-fält  blifver  »makalöst 
fruktbart».  Han  anser,  att  Berlins  omgifningar  äro 
rika  på  förträffliga  lokaler  för  plantager,  och  öfverallt 
fann  han  »sanden  fruktbar  till  följe  af  det  underliggande 

vatten-lagret»,  »hvilket  liksom  siphoneras  upp  på  det 
underbaraste  sätt  genom  naturens  egna  artesiska  borr- 

ningar t.  ex.  vid  Wedding».  För  öfrigt  antager  han, 

att  man  äfven  afsett  »detta  läges  centrala  politiska  för- 
hållanden». 

Under  Wahlenberg's  vistelse  i  Berlin  trycktes  uti 
Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar  det  af  Fri- 

herre Berzelius  författade  namnkunniga  arbete:  »Försök 

till  en  chemisk  Nomenclatur»  (Kongl.  Vet.-Akad.  Handl. 

för  år  '1812,  ss.  ̂ 8  —  74.)  För  detta  arbete  hade 
Friherre  Berzelius  anmodat  Wahlenberg  att  meddela  ett 

»Förslag  till  en  systematisk  uppställning  af  Växt-äm- 
nena», (I.  c.  SS.  6^  —  61).  Här  upptog  Wahlenberg 

förnämligast  de  Växt-ämnen,  hvilka  äro  föremål  för 
Medicin  och  Farmaci. 

Denna  Afhandling  ansågs  af  Naturforskarne  så- 
som ett  mästerst^^cke.  En  så  systematisk  och  enligt 

botanisk  method  kritiskt  bestämd  karakteristik  af  Växt- 

ämnena hade  ingen  Författare  före  Wahlenberg  fram- 
ställt, och  var  då  nästan  endast  möjlig  för  honom,  som 

-  bearbetat  den  förut  omnämnda  Afhandlingen  »de  Sedibus 
materiarum  immediatarum  in  Plantis». 

Under  hösten  år  4  811  och  vintern  år  1812  full- 

bordade  och    utgaf   Wahlenberg    i    Beilin   sin  »Flora 
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lapponica»,  ett  arbete,  hvilket  af  Botanister  och  Veten- 
skaps-älskare i  alla  civiliserade  länder  emottogs  med 

det  största  bifall  och  med  en  allmän  högaktning  för  dess 
författare. 

I  detta  verk  framställde  Wahlenberg:  '1:o  en  lä- 

rorik Växt-Geo2;rafi  öfver  Lappmarken,  Norrska  Nord- 
land och  de  bada  Fitimarkerna,  hvilkas  växters  olik- 

artade ursprung  och  utbredning'  öfver  landet  först  af- 
handlas.  2:o  En  Historia  öfver  Flora  lapponica,  eller 
en  öfversigt  af  särskilda  Forskares  botaniska  upptäckter 
i  Lappmarken  ifrån  Ol.  Rudbecks  d.  y.  och  v.  Linnés 
d.  ä.  tider  intill  Wahlenberg,  hvilken  här  framställer 

en  berättelse  om  sina  fyra  Lappska  resor  och  om  sina 
upptäckter.  3:o  En  indelning  af  Lappmarken  i  sex 

särskilda  växt-regioner  efter  olika  höjder,  och  efter  de 
förnämsta  särskilda  Träds-  och  Busk-arters  samt  slutli- 

gen de  egentliga  örternas  förhållanden  i  olika  Regioner, 

eller  en  karakteristik  af  desamma.  4:o  Lappska  jor- 
dens höjd  öfver  hafvet.  5:o  Luft-temperaturen  uti 

Lappmarken,  med  en  särskild  Luft-temperaturs-tabell. 
Wahlenberg  anmärker,  att  klimatet  vid  fjell-ryggen  i 
svenska  Lappmarken  är  sibiriskt,  hvaremot  hafs-klima- 
tet  i  Norska  Nordland  och  i  Finmarkerna  är  isländskt. 

6:0  Jord-temperaturen  i  Lappmarken,  och  jemförelser 
emellan  ställenas  Luft-temperatur  och  Jord -temperatur. 
7:o  Lappska  klimatet  och  dess  växt-kraft.  —  8:0  Växt- 

familjerna i  Lappmarken  och  växt-arternas  antal  uti  de 
särskilda  Familjerna. 

På  en  egen  tabell  framställas  växt-regionerna 

med  uppgifter  om  deras  höjd  öfver  hafvet,  jord-tempe- 
ratur och  viixternas  öfre  och  nedre  gränser  i  resionerna. 

Snö-gränsen  inträffar  vid  3300  pariser-fot  öfver  hafvet. 

Flora  lapponica  tillegnade  han  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien,  hvilken  meddelat  understöd  till  de  trenne 

sista  af  hans  lappska  resor. 
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Detta  arbete  åtföljes  af  en  af  Wahlenberg  upp- 
ritad geografisk  karta  öfver  Lappmarken  och  nordliga 

Norrige,  med  olika  färger  för  de  särskilda  växt-regio- 
nerna. Sist  bifogas  en  luft-temperaturs-tabell  för  Enon- 

tekis  samt  trettio  plancher,  på  hvilka  37  nya  eller 
mindre  kända  växter  äro  af  Wahlenberg  afritade  och  i 

svart  framställda.  Ifrån  Kongl,  Vetenskaps-Societeten  i 
Upsala  erhöll  han  för  sin  Flora  lapponica  och  för  sina 

botaniska  upptäckter  år  181^  det  Linné'iska  prae- 
mium  (100  R:dr  B:co),  hvilket  då  för  första  gången 
utdelades. 

Wahlenberg  har  anmärkt,  att  den  beständiga  da- 

gern, förenad  med  den  betydliga  sol-värman,  nästan  fri 
ifrån  ymniga  regn,  och  så  gynnsam  för  vissa  växter, 

är  å  andra  sidan  den  största  orsaken  till  Lappmar- 
kens ofruktbarhet,  isynnerhet  uti  den  trakt,  som  är  så 

högt  belägen,  att  den  eger  få  eller  inga  skogar  och 

saknar  högre  berg,  hvilka  bibehålla  snö,  nemligen  Re- 

gio  subalpina  i  T  o  r  n  e  å-  och  Kemi-Lappmar- 
ker, hvilka  lida  af  en  stor  torka  på  sina  konvexa 

och  skarpa  fält  under  sin  korta  sommar.  Han  anser 
ock,  att  luften  i  och  för  sig  är  ganska  torr  i  högsta 
norden.  Härutaf  förmodar  han,  att  det  inträffar,  att 

största  delen  af  den  lappska  jorden  är  allenast  beklädd 

af  Bhen-Lafven  {Cladonia  rhangiferina)^  hvilken  under 
sommaren  så  uttorkar,  att  den  nästan  bränner  den  re- 

sandes fötter,  som  om  han  reste  i  afrikanska  öknarnas 

sand.  Då  är  lappska  jorden  mest  utsatt  för  eldens 

faror  (skogs-eldar  i  vissa  trakter)  Han  antager,  att 
till  följe  af  alla  dessa  förhållanden  inträffar,  att  Lapp- 

marken nästan  endast  betäckes  af  de  torraste  Lj  u  n  g- 
hedar  och  af  kärr,  samt  att  betesmarker  blott 

finnas  vid  kärr-  och  sjö-kanter,  och  dessa  kärr  äro 

dyiga,  uppfyllda  af  sträfva  Carecr-arter,  så  att  om  den 

med  en  sådan  sommar  saknade  Björkar^  och  arter  af 
Pil,    skulle    den    förvandlas  i  en  fullkomlig  öken.  A 
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en  annan  sida  gynnar  denna  torrhet,  icke  litet  Sades- 
arternas  odling,  så  att  Kornet,  mycket  rättande  si^^  ef- 

ter sommarens  korthet,  stundom  odlas  ofvan  om  Gran- 

gränsen på  subalpina  ställen. 

Waolenberg  gaf  uti  ett  af  sina  arbeten  en  teck- 
ning af  ändamålet  med  en  Naturforskares  granskning  af 

Lappmarken,  och  denna  teckning  må  på  en  gång  tjena 
till  ett  bevis  på  det  upphöjda  och  ädla  i  hans  tankar 
och  åsigter  och  derjemte  äfven  såsom  ett  prof  af  den 
vårdade  och  värdiga  stil,  hvilken  utmärkte  hans  skrifsätt: 

»Om  man  äfven  skulle  medgifva,  att  Lappmarkens 
stela  och  snöbetäckta  fjällar  samt  mosslupna  fält  kanske 
alltid  skola  blifva  nästan  lika  folkfattiga,  som  de  nu  äro, 

så  äga  de  visst  i  andra  afseenden  nog  rätt  till  upp- 
märksamhet och  äfven  till  beundran.  De  lemna  fristad 

åt  ett  folk,  som,  i  uråldriga  tider  hela  Sveiiges  be- 

byggare,  ännu  tillbringar  en  verklig  herde-lefnad  i  en 
trakt,  der  ofruktbarheten  hindrar  egennyttan  att  vidare 

tränga  det.  Sjelfva  Fjällens  vildhet,  deras  stela  utse- 
ende gör  dem  utmärkta,  och  väcker  hos  åskådaren  de 

mest  främmande  känslor.  Der  finner  den' Naturkunnige 
besynnerliga  föremål  för  sin  undersökning  och  anledning 
till  de  angenämaste  betraktelser.  Der  granskar  han 

med  förtjusning  den  ovanliga  form,  hvilken  Naturen  an- 
tagit på  gränsen  till  upphörandet  af  all  Vegetation  och 

af  all  beboelighet  för  Djur-Bikets  innevånare;  der  tror 

lian  sig  inse  de  förundransvärda  utvägar,  hvilka  Natu- 

ren nyttjai"  lör  att  i  möjligaste  mån  förena  fruktbarhet 
och  beboelighet  med  grannskapet  af  Polen,  eller  med 
det  stora  ändamålet:  verldens  förseende  med  vatten  till 

den  torrare  åi's-tidens  behof;  och  då  luin  der  äfven 
ger  noga  akt  på  Naturens  yttersta  bemödande  att  med 

minsta  möjliga  värma  frambringa  lefvande  varelser.  — 
då  hämtar  han  någon  gång  styrka  mot  sina  tiyckande 

mödoi'  af  ho()pet  att  der\id  komma  på  spåren  till  några 
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dess  lagar,  h vilkas  kiinnerlom  måhända  en  dag  kan  gagna 
äfven  mildare  Länder,  Med  dessa  och  flera  märkvär- 

digheter förenar  Lappmarken  äfven  den  att  vara  Euro- 
pas nordligaste  del:  och  man  erinrar  sig  med  nöje,  att 

den  nordligaste  trakten  af  den  lyckligaste  Verlds-Delen 
är  äfven  den  mildaste  innom  Pol-Cirkeln,  är  äfven  den, 
som  af  alla  odlade  Land  nalkas  Polen  närmast». 

»Men  ännu  ett  kraftigare  skäl  ådrager  den  isyn- 
nerhet Svenskars  uppmärksamhet:  äfven  denna  trakt  är 

en  del  af  Fäderneslandet;  och  då  Sverige  är  ett  ut- 
märkt bevis,  huru  en  stor  Nation  kan  lefva  lycklig  i 

Pol-Cirkelns  grannskap,  så  lemnar  Lappmarken  det 

största  exemplet  på  sjelfva  Pol-kretsens  beboelighet:  på 
dess  ej  alldeles  obetydliga  folkmängd». 

Under  sitt  vistande  i  Berlin  bearbetade  Wahlen- 

BERG  på  tyska  språket  tvenne  Afhandlingar,  h vilka  han 
meddelade  till  dervarande  »Gesellschaft  Naturforschender 

Freunde».  Båda  dessa  Afhandlingar  äro  lärorika  genom 
de  allmännare  åsigter,  hvilka  de  innehålla. 

Den  första  Afhandlingen  utgör  en:  »Beskrifning  öf- 
ver  Kamtschadaliska  Löf-Mossor  [Musci  frondosi)  och 
Lefver-Mossor  {Hepatic(e),  hvilka  Tilesius  medfört  ifrån 
sin  upptäckts-resa. 

Waiilenberg  gifver  här  först  en  öfversigt  af  kli- 
maternas  inflytande  på  Växterna.  Han  erinrar  derom,  att 

Vegetationen  hufvudsakligen  bestämmes  af  sommar-tem- 
peraturen; att  modifikationer  af  klimatet  föranleda  till  stora 

olikheter  i  modifikationerna  hos  Vegetationen,  hvilken  alltså 
beror  af  ett  lands  klimatiska  konstitution.  De  fullkom- 

ligare Växterna  eller  Fanerogamcrna  rätta  sig  mest  efter 

sommarens  beskaffenhet.  De  ofullkomligare  eller  Kryp- 
togamerna, t.  ex.  Mossorna,  vegetera  bäst  under  höst 

och  vår.  I  Norrige  t.  ex.  finnas  långt  flera  och  an- 

dra Mossor,  än  på  den  svenska  sidan  af  Lappska  Fjel- 
len.  Norriges  fuktigare  och  längre  höstar  äro  orsaker 

härtill,    men    Kärr- Mossorna   trifvas    doremot  biist  j)å 
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svenska  sidan  under  dess  varmare  somrar.  Ett  Kon- 

tinent a  ]- k  1  i  m  a  t  är  för  Vegetationen  i  allmänhet 
förmånligare  än  ett  kust-klimat,  ehuru  grannska- 

pet af  Verlds-Hafvet  ej  medgifver  stora  olikheter  i 
års-tidernas  väderlek:  men  ju  mer  man  aflägsnar  sig 
ifrån  Hafvet,  desto  mer  ohkartad  blifver  temperaturen  i 
de  varmaste  och  kallaste  månaderna;  i  synnerhet  i 

midten  af  en  Kontinent.  Här  begagnar  Växt-Riket  de 
ljusa  och  varma  somrarna  att  utveckla  sin  prakt,  t. 

ex.  i  medlersta  Asien  visar  sig  den  österländska  prak- 
ten i  stora  blommor  med  bländande  färger,  hvaremot 

Kust-Ländernas  Vegetatioiis-form  kontrasterar  genom  den 

obestämda  sommar-temperaturen  och  den  ofta  svåra  vä- 
derleken, under  h vilka  växterna  växa  svagt,  ehuru  stun- 

dom under  hela  åi^et;  men  Växterna  få  här  derjemte 
oftast  en  märkbar  smalbladighet  med  obetydligare  blom- 

mor, ofta  med  fler-klufna  kronblad,  och  sakna  städse 

dei]  utbreddhet  i  former  af  blad  och  blommor,  som  sy- 
nes i  det  inre  af  en  Kontinent.  Så  t.  ex.  kan  man 

äfven  ibland  ̂ lossonia  antaga  kontinenlal-former  t.  ex. 

Splachnu7n  luteum  &  ruhriim,  hvaremot  arter  af  Po- 
lytrichum  framställa  kust-former  ibland  Mossorna. 

Ka  mtscha  tka's  Moss-Vegetation  liknar,  enligt 
Wahlexberg,  mera  den  lappskt-svenska.  än  den  vid 
Nord-Cap.  Ibland  de  40  här  anförda  Kamtschadaliska 
Mossor  äro  36  äfven  lappska.  Tvenne  arter  och  en 

varietet  voro  nya:  Splachnum  luteum  var.  melanocau- 
lon,  Trichostomum  corniculatum  Schwsegr.  {Encalypta 
corniculata  Wbg.)  och  Fimbriaria  saccata. 

Ka  mtscha  t kas  Mossor,  säger  Wahlexberg,  an- 
lyda  ett  föränderligt  klimat.  Detta  Land  förenar  flera 
trakters  egenheter.  Det  sibiriska  Kontinental-klimatet 
Står  här  i  strid  med  stilla  Oceanens  hafs-luft.  Dertill 
komma  de  härvarande  kolossala  Vulkanerna  med  sina 

häftiga  regn-byar,  hvilka  förmå  att  i  det  oändliga 
förändra    väderleken.     Alla  dessa  omständigheter  hindra 
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här  odlandet  af  nyttiga  växter,  men  det  synes  sannolikt, 
att  de  orsaka  en  mångsidighet  hos  den  härvarande 
vilda  Vegetationen. 

Den  andra  Afhandhngen,  hvilken  Wahlenberg 
meddelade  till  Gesellschaft  Naturforschender  Freunde, 

var  en:  »Närmare  bestämning  af  begreppet  och  benäm- 
ningen af  några  växt-kärl,  med  afseende  på  hans  skrift: 

De  sedibus  materiarum  immediatarum  in  Plantis».  (Ma- 
gazin  der  Gesellsch.  Naturforsch.  Freunde  &c.  VI  Band. 

SS.  25—36). 
Sedan  Wahlenberg  under  våren  år  \8\^  utgifvit 

sin  Flora  lapponica,  afreste  han  ifrån  Berlin,  och 
besökte  först  Göttingen,  hvarest  Schraber  och  Meyer 

för  honom  bevisade  deras  vänskap  och  högaktning  på 
flerfaldigt  sätt. 

Vid  det  besök,  hvilket  han  härefter  anställde  till 

Hartzberget,  erhöll  han  först  ett  begrepp  om  den  tyska 
Naturens  stora  olikhet  emot  den  svenska,  hvilket  för- 

höjde hans  lifliga  önskan  att  se  Schweitz» 
Öfver  Frankfurt  am  Mayn,  Baden  och  Stuttgart 

ankom  han  till  Schweitz,  ett  land  hvilket  redan  un- 

der hans  ungdoms-tid  varit  ett  föremål  för  hans  läng- 
tan. Han  beslöt  att  här  egentligen  undersöka  klimatet 

och  Vegetationen  i  det  Norra,  så  kallade  tyska  eller 
protestantiska  Schweitz  emellan  floderna  Rhen 

och  Aar,  och  han  gladde  sig  att  nu  sjelf  såsom  Na- 
turforskare få  beskåda  och  granska  det  namnkunniga 

och  af  alla  Schweitzer-Besande  så  beprisade  Berner- 

Oberland.  Han  tog  sin  hufvud-station  i  Ziirich, 
hvilken  stad  i  det  närmaste  är  central-ort  i  norra 
Schweitz. 

Vid  denna  tid  (1812)  voro  ock  i  Ziirich  bo- 
satta flera  af  Natur- Vetenskaperna  högt  förtjenta  Män: 

Botanisten  Prof.  J.  J.  Roemer,  Physicus  och  Astrono- 
men Horner,  Geografen  D:r  Ebel,  Geologen  Conrad 

Escher    och   Physicus    Casper  Escher,  hvilka  alla  med 
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stor  välvilja  emottogo  honom  och  befordrade  på  mång- 
faldigt sätt  hans  undersökningar  i  Naturforskningens 

särskilda  delar. 

Vid  sina  forskningar  bemödade  han  sig  städse  att 

jem föra  S c h  w  e i  t z e r --  A  1  p e r  n a  med  Sveriges  Al- 
per, och  han  ansåg,  att  detta  ändamål  bäst  kunde  vin- 

nas derigenom,  att  han  flera  gånger  vid  olika  års-tider 
besökte  samma  Alper.  Alltså  undersökte  han  först  de 

yttre  Alperna:  S:t  Gotthard  och  dess  nejder  tre  gån- 

ger, Engelsbergs-Trakten,  Appenzell  med  Mons 
Lunse,  loggen  b  urg  och  Entlibuch  två  gånger 

samt  Glomes- A  Iperna  en  gång. 
Under  sommaren  besökte  han  derföre  en  stor  mängd 

af  alper,  bestämde  deras  höjd  genom  barometer-mätnin- 
gar, deras  jord-temperatur  och  vegetation,  samt  anförde 

utförligt  resultaten   häraf  uti  sitt   arbete  om  Schweitz. 

De  Nord-Schweitziska  Alperna  utmärka  sig, 
enligt  Wahlexbergs  iakttagelser,  äfven  under  sommaren, 

genom  en  fuktig  luft,  genom  nästan  beständiga  snö- 
fall, hagel,  stormar,  ihållande  åsk-väder  och  vatten- 

meteorer, men  också  genom  en  likare  vegetation,  och 

genom  sina  ofta  högt  upp  belägna  vidsträckta,  fuktiga 

och  växt-rika  betesmarker,  hvilka  medgifva  Boskaps- 
Skötsel  eller  Sennwirtschaften  och  bostäder  högt  upp  på 

Alperna,  hvaremot  på  Lappska  Fjellen  under  som- 
maren råder  en  torr  luft,  med  milda  och  varma  dagar 

och  med  ljusa  sommar-nätter  utan  alla  snö-fall,  utan  stor- 
mar, åsk-väder  och  vatten-meteorer,  men  Landet  eger  en 

fattigare  vegetation  och  saknar  dessa  rika  betesmarker 

och  all  egentlig  boskaps-skötsel,  genom  hvilka  Schweit- 
zer -Alper na  blifva  så  utmärkt  gagneliga  för  Landets 
Innevånare. 

Det  öfi'iga  af  hösten  år  181:2  och  vintern  år  18  I  3 
tillbragte  Wahlenberg  i  Zurich  med  författandet  och 

tryckningen  af  sitt  bekanta   verk:  »De  Vegetatione  et 
Cl  i  mate 
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Climate  in  Helvetia  septentrionali  &c.  Tentamen)).  Det 

var  tillegnadt  de  Lärare  och  Studerande,  genom  hvilkas 

röster  han  vid  Stipendiat- valet  i  Upsala  år  '1810  er- 

höll Byzantinska  Stipendium  *). 
I  detta  verk  afhandlar  Wahlenberg  i  Inledningen 

följande  ämnen  med  hänseende  till  Norra  Schweitz: 

1.  Bergens  och  särskilda  bergs-toppars  höjd  öfver  hafvet 
till  följe  af  hans  egna  allestädes  på  Alperna  anställda 

barometer-observationer,  bergens  geologiska  beskaffen- 
het och  märkvärdis;aste  Växter.  —  2.  Växt-Reeionerna 

och  deras  benämning,  träd-gränserna,  vissa  bergs  vege- 
tation, med  en  tabell,  som  framsläller  bergens  höjd 

öfver  hafvet,  Växternas  nedre  och  öfre  gränser.  —  3. 

Olikheterna  emellan  Norra  Scliweitz's  och  Lappmarkens 
vegetation.  —  4.  Skillnaderna  emellan  Växterna  i  Norra 
Schweitz  och  i  Sverisje  i  anseende  till  Växt-Famil- 

jer,  hvilka  här  granskas,  och  i  anseende  till  jord-grun- 
den. —  6.  Luft-temperaturen  i  Schweitz,  med  2:ne  ta- 

*)  Under  vistelsen  i  Schweitz  interresserade  det  Wahlenberg 
att  erfara,  huru  man  i  en  gammal  republikansk  Stat 
i  flerfaldigt  hänseende  iakttog  och  vårdade  den  med- 

borgerliga jemnlikheten,  och  han  egde  tillfälle  att 
både  i  stort  och  i  smått  se,  huru  här,  likasåväl  som  an- 

norstädes, ofta  nog  börden  och  förmögenheten  uttogo  deras 
vanliga  brors-lott.  Ibland  smärre  bevis  härpå  omtalade 
han,  att  under  vintern  roade  sig  Zurich's  Ungdom  att 
ifrån  en  höjd  i  Staden  åka  kälke.  Tidigt  på  eftermidda- 

garna infann  sig  till  detta  nöje  först  de  lägre  och  mindre 
bemedlade  Folk-klassernas  Ungdom,  men  vid  afton-skym- 

ningen såg  man  ifrån  alla  sidor  bloss-  och  ljus-bärare 
nalkas  banan.  Det  var  de  högre  klassernas  Ungdom,  hvil- 
ken  nu  infann  sig,  och  tillkännagaf,  visserligen  höfligt,  men 
åtgörande,  att  den  ämnade  begagna  banan,  och  planterade 
derföre  på  ömse  sidor  af  densamma  ljus  i  snön,  ett 
tecken,   som   angaf,  att  en  annan  och  högre  personal  nu 

-  uppträdt  på  skåde-platsen. 

K.  V.  Akad.  Handl.  1851.  30 
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heller  öfver  densamma  på  olika  ställen  i  Landet.  — 

7.  Jord-temperaturen  enligt  hans  egna  talrika  iaktta- 
gelser. —  8.  Den  direkta  sol- värman.  —  9.  Meteorerna, 

jem förda  med  de  lappska.  1  detta  verk  förekomma 
ock  iakttagelser  om  flera  svenska  växter;  om  arter  af 

Luzula,  Tofjeldia,  Cerastium,  Draha,  Androsace  sep- 
lentrionalis ,  Heliantliemum  oelandicum,  Pedicularis 

flammea. 

Wahlexberg  har  anm.ärkt,  att  luften  på  de  Norra 

S ch  wei  t  zer- A  1  pe r  n  a  erhåller  ifrån  de  lägre  trak- 
terna en  ymnig  fuktighet,  hvilken  samlas  vid  bergs- 

topparna och  allestädes  fälles  under  åsk-dunder;  till  följe 
häraf  erhåller  Norra  Sch  wei  tz  sina  feta,  fruktbara 

Alp-betesmarker,  hvilkas  likar  intet  annat  land  fram- 

ställer; Wahle>-beug  anser,  att  orsaken,  hvarföre  Sädes- 
Arterna  ej  så  väl  fortkomma  i  Norra  Schweitz,  är 

Alp-nejdernas  ocli  dalarnas  fuktighet,  hvilken  förorsakar, 
att  Sädes-Arterna  här  mera  yppigt  växa  i  strå  och 
i  blad,  men  knappast  gifva  hårdare  frö,  åtminstone  på 

de  emot  norr  liggande  berg.  Sädes-Arterna  uppstiga 
också  här  föga  högt.  Södra  Schweitzs  Alper  äro, 

enligt  Wahlexberg,  torrare,  och  Sädes-Arterna  odlas  här 
högre  upp  på  Alperna.  Det  är  ock  på  dessa  emot 
Italien  liggande  torrare  Alper,  som  Marmoterna  eller 

Murmel-Djurcn  (Marmota  alpina)  vistas  och  anställa 
sina  vidsträckta  uppgräfningar  af  jorden.  Här  råder  ock 

den  .varma  vinden  Föhn,  hvilken  anses  vara  sista  fläg- 
ten  af  Afrikas  Sirocco- vind. 

Ifrån  Sch  wei  tz  begaf  sig  ̂ YAHLE^•BERG  i  Maj  år 
4  813  till  Wien,  med  afsigt  att  under  sommaren  un- 

dersöka Carpatherna  och  jemföra  de  samma  med  de 
Schweitziska  och  Lappska  Alperna. 

I  Wien  sökte  han  att  om  Carpatherna  förskafla 

sig  förberedande  underrättelser,  hvilka  ock  med  stor  väl- 

vilja bereddes  honom  af  de  namnkunniga  Botaniccs  Pro- 
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fessorerna  Jacquin  Fader  och  Son,  af  Hrr  Host,  Trat- 
TiNNiCK  och  särdeles  af  D:r  Franz  von  Portenschlag, 

hvilken  sjelf  besökt  de  Liptowska  Carpatherna.  Till  be- 

fordran af  Wahlenberg's  vetenskapliga  resa  erhöll  han 
i  Wien  genom  sina  gynnares  omsorger  rekommenda- 

tioner till  ungerska  Auktoriteter,  hvarefter  han  afreste 

i  Maj  ifrån  Wien.  Under  resan  besökte  han  i  Ungern 

Botanisten  Rochel,  hvilken  ock  meddelade  honom  upp- 
gifter om  de  Liptowska  Carpatherna. 

Wahlenberg  ankom  till  Tatra  d.  6  Juni  1813,  och 

beslöt  att  flera  gånger  vid  olika  tider  af  sommaren  be- 
söka samma  Alper  for  en  fullständigare  kännedom  om 

desamma.  Han  fann,  att  de  yttre  Carpatherna  voro 

kalkberg,  liksom  de  yttre  Alperna  i  Schweitz.  Han  un- 
dersökte sedermera  äfven  Central-Carpatherna,  och  alle- 

städt^s  anställde  han  barometer-mätningar,  iakttagelser  om 
klimatet,  om  jord-temperaturen  och  vegetationen.  Carpa- 

therna hinna  ej  uppora  snö-gränsen,  hvarföre  på  dem  ej 
bildas  några  egentliga  glacierer,  men  Wahlenberg  fann, 

att  uppstigandet  på  dervarande  bergs-spetsar,  t.  ex.  på 
den  högsta  ibland  dem,  Lomnitzer-Spitze,  var  ojem- 
förligt  svårare  än  att  uppstiga  på  de  Lappska  Fjällens 

och  på  Schweitzer-Alpernas  toppar.  Carpathernas  bergs- 
sidor äro  branta  eller  stupande,  och  topparna  hafva  taf- 

fel-form.  Man  kan  endast  vid  den  torraste  väderlek 

uppstiga  på  dem,  och  ett  regn-dusk  under  vistandet  på 
dem  skulle  göra  nedstigandet  omöjligt.  Också  hade  före 
Wahlenberg  blott  en  enda  litterat  person,  Engelsmannen 

TowNSON,  uppstigit  på  Lomnitzer-Spitze. 

Man  ser  på  Carpathernas  bergs-sidor  flerstädes  per- 
pendikulära  randningar,  hvilka  äro  raviner  efter  bergs- 

strömmar, som  likt  skyfall  strömmat  nedför  bergs-sidorna. 
De  benämnas  Weisse  Wand  och  Weisse  Rand,  och 

uppkommo  vid  öfversvämningen  år  1728,  samt  utgöras 
af  en  mängd  större  stenar. 
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Den  öfverallt  på  Carpatherna  växande  Dverg-Tallen, 
Krummholz  benämnd  (Pinus  Mughus),  orsakar  enligt 

Wahlenberg's  iakttagelser  Carpathernas  ofruktbarhet  och 
obeboelighet.  Detta  lågväxta  buskformiga  träd  inta- 

ger alla  lägre  Alper  uppom  den  egentliga  skogs-gränsen 
till  vid  pass  ett  tusende  fots  bredd.  Det  bildar 

öfver  marken  en  väfnad,  i  det  att  dess  långa  till  jor- 
den liggande  grenar  allestädes  korssa  hvarandra,  sär- 

deles ju  längre  man  inkommer  i  bergs-trakterna,  och 
denna  väfnad  eger  ofta  ända  till  två  alnars  djuplek.  Den 

gör  jorden  otillgänglig  för  sol  och  för  varma  vindar;  jord- 
månen blifver  härigenom  torf-artad,  fuktig,  kall  och  ofrukt- 

bar, samt  gifver  blott  på-  få  ställen  ett  svagt  bete  för 
fåren  under  en  kort  tid  af  sommaren.  Ingen  wSenn- 
wirthschaft  kan  således  finnas  på  dessa  Alper,  och  först 

på  en  mils  afstånd  ifrån  Carpatherna  träffas  de  första 
boningarna. 

Det,  som  i  så  hög  grad  utmärker  Carpatherna,  är 
den  ofta  förekommande  förstörande  nederbörden  af  vat- 

ten-meteorerna, genom  de  under  flera  dagars  tid  fort- 
farande regnen,  och  den  ymniga  snön  under  nätterna, 

hvarigenom  våldsamma  öfversvämningar  uppkomma,  med- 
förande stundom  massor  af  söndergrusade  stenar  ifrån 

bergen.  Wahlenberg  var  år  '1813  vittne  till  en  sådan 
öfversvämning,  hvars  like  man  ej  under  hundrade  före- 

gående år  erfarit.  Den  1 9  Augusti  begynnde  på  dessa 

Alper  ett  stort  regn-fall,  som  fortfor  under  flera  dagar 
med  snö-fall  under  nätterna,  och  d.  ii  Augusti  började 
en  förstörande  öfversvämning,  spridande  sig  vidt  nedom 
Carpatherna.  Folket  i  de  omgifvande  nejderna  hyste 
den  vidskepliga  tron,  att  de  små  sjöarna  på  bergen  voro 

så  kallade  verlds-ögon,  hvilka  stodo  i  gemenskap  med 
vcrlds-hafvet,  och,  när  de  retades,  afgåfvo  en  stor  mängd 
vatten.  Då  Wahlenberg  nu  sänkte  sin  thermometer  i 

källorna,  ansåg  folket,  att  han  dermed  retade  verlds- 
ögonen  till  öfversvämningar  för  att  få  bergen  sönderkros- 
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sade  och  kunna  åtkomma  deras  guld.  Han  måste  der- 
före  på  flera  ställen  skyndsamt  begifva  sig  undan  ifrån 

det  uppretade  folket. -— Till  följe  af  dessa  ofta  förstörande 
vatten-meteorer  är  ock  Vegetationen  i  många  trakter  af 
de  öfre  Carpatherna  fattig,  och  flera  växter  få  till 

sina  delar  ett  smalbladigt  barrlikt  utseende,  t.  ex.  Saus- 
surea  pygmcea. 

Den  4  2  Oktober  afreste  Wahlenberg  ifrån  dessa 

nejder,  och  besökte  flera  trakter  af  Ungern.  I  Leut- 
schov  såg  han  hos  D:r  Genersich  dess  ungerska  herba- 
rier;  i  Ofen  erhöll  han  af  Pacquich  de  af  honom  an- 

tecknade barometer-  och  thermometer-observationer,  och 
i  Pesth  besökte  han  Prof:r  Kitaibel  för  att  äfven  se 

hans  ungerska  växt-samlingar.  Derefter  begaf  Wah- 
lenberg sig  till  Wien,  hvarest  han  tillbragte  det  öf- 

riga  af  hösten  år  1813  och  vintern  1814  med  att  ut- 
arbeta sin  Flora  Carpathorum,  och  att  jemföra  sina  car- 

pathiska  växter  med  dem  i  Wiener-herbarierna  hos  Hrr 
JaCQUIN,     HoST,     TrATTINNICK     och     VON     PORTENSGHLAG.  I 

Maj  år  1814  afreste  Wahlenberg  till  Göttingen  för  att 
derstädes  låta  trycka  sitt  ofvannämnda  arbete. 

Emot  hösten  utkom  ock  hans  Flora  Carpato- 
rum,  ett  verk  af  högt  och  allmänt  erkändt  värde. 

I  företalet  redogör  han  för  sin  res~tur.  ,  Derefter  följer 
en  inledning,  benämnd  »Tractatus  de  altitudine,  vege- 
tationCj  temperatura  et  meteoris  Carpatorum  in  genere». 

Uti  särskilda  afdelningar  afhandlas:  I.  Barometerns  oscil- 
lationer  i  allmänhet,  och  särdeles  på  Carpatherna,  samt 
det  deraf  beroende  sättet  att  beräkna  Ofens,  Wiens 

&c.  höjd  öfver  hafvet.  H.  Carpathernas  höjd  öfver  haf- 

vet   och    deras   samt   omgifvande  nejds  beskaffenhet  *). 

*)  Fatra  benämnes  i  allmänhet  den  första  långa  yttre  ryg- 
gen eller,  de  yttre  Carpatherna  med  sina  många  bergs- 

toppar. Tatra  kallas  de  Centrala  eller  egentligaste  Car- 
patherna. 
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111.  Carpathernas  Geologi  och  jord-grund  samt  dess  in- 
verkan på  vegetationen.  —  IV.  Vegetationens  regioner 

ocli  gränser:  1.  Vegetationens  förändringar  efter  höjden. 
2.  Vegetationens  olikhet  i  anseende  till  ställenas  olika 

afstånd  ifrån  Central-Carpatherna.  3.  Vegetationens  olik- 
het enligt  ännu  njera  lokala  förhållanden.  —  V.  Car- 

pathernas växt-familjer  &c.  —  VI,  Carpathiska  Växter- 
nas olikhet  i  hänseende  till  ställe  och  jord-grund  samt 

yttre  utseende.  —  VII.  Luft-temperaturen.  —  VIII. 
Jord-temperaturen.  —  IX.  Luftens  och  vindarnas  torr- 

het. Här  beskrifves  dessas  inflytande  på  Menniskorna,  på 

djuren  och  växterna  på  ett  högst  lärorikt  sätt.  —  Slut- 
ligen meteorerna  och  öfversvämningen  år  1813.  —  Ar- 

-    betet  var  tillegnadt  K.  Vet:s  Societeten  i  Upsala. 

Nya  arter  i  denna  Flora  voro  Antennaria  car- 
pathica  Wbg.,  Cineraria  capitata  Wbg.  (C.  aurantiaca 
Hopp.  jS.  discoidea  Koch.)  och  Dicranum  contortum 

Wbg.  1  en  senare  tid  fann  man,  att  äfven  några  an- 

dra af  hans  arter  voro  nya,  nemligen  Saxifraga  Wah- 
lenbergii  T.  Bali.  (S.  ajuga^folia  Wbs:.,  .non  Linn.  & 

Lapeyr.)  och  S.  carpathica  Reichenb.  (S.  sibirica  Wah- 
lenb.,  non  Linn.  sec.  T.  Bali.).  Här  upplyste  ock  Wah- 
LENBERG,  att  dcu  af  honom  i  Flora  lapponica  benämnda 

Encahjpta  streptocarpa  ej  är  den  verkliga,  utan  E. 
rhaptocarpa  Schwcegr. 

Arbetet  åtföljes  af  fyra  tabeller  nemli.^en  en  af 

Wahlenberg  uppritad  karta  öfver  Carpatherna;  en  fram- 
ställning af  Carpathernas  \  äxt-regioner  och  af  växternas 

uppstigande  på  Carpathiska  Alperna:  en  figur  af  Ån- 
tennaria  carpathica  Wbg.  samt  en  figur  af  Dicranum 
contortum  W:b.g. 

Sedan  Flora  Carpathorum  blifvit  utgifven,  afreste 
Wahlenberg  till  Sverige  vid  höstens  slut  år  18li. 

Emellertid  hade  Wahlenberg  af  Upsala-Universitets 
tillförordnade    Kanzler    H.    Exc.    Grefve    M.   F.  Brahe 
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blifvit  d.  26  Januari  1814  utnämnd  till  Botanices  De- 

monstrator,  men  utan  lön,  hvilken  innehades  af  Prof:r 
Adam  Afzelius. 

Såsom  yngste  Adjunkt  i  Medicinska  Fakulteten  öf- 

vertog  Wahlenberg  Notarii-befattningen  vid  Fakulteten. 
Derjemte  tillhörde  det  honom  att  examinera  i  Materia 

medica  och  Botanik  i  den  så  kallade  Fältläkare-examen, 
hvilken  de  studerande  Medici  då  måste  undergå,  innan 

de  fingo  taga  Medicinae  Kandidat-examen. 

Han  började  derjemte  att  år  1814  anställa  bota- 
niska exkursioner  till  tjenst  för  de  Studerande,  hvilka 

tahnkt  åtföljde  honom,  och  dessa  exkursioner  fortsatte 

han  äfven  nästan  hvarje  vår  under  hela  sin  återstå- 
ende lefnad. 

Under  hans  medel-ålders  tid  voro  dessa  ex- 

kursioner i  högsta  grad  undervisaode.  Då  examinerade 

han  de  förekommande  Växterna,  beskref  deras  sär- 

skilda delar,  omtalade  deras  egenheter  och  deras  hi- 
storia, afhandlade  deras  geografiska  utbredning.  Emel- 

lanåt höll  han  föredras;  i  Geologien,  så  väl  den  all- 

männa  som  Sveriges,  och  visade  ute  i  naturen  det  ur- 
åldriga Gneis-bergets  särskilda  bestånds-delar;  gaf 

en  lättfattlig  skildring  af  Alp -nejders  största  under: 
glaciererna  med  deras  morräner;  framställde  en 

teckning  af  Växt-Geografien  för  vissa  zoner  eller 
för  vissa  länder;  beskref  sina  resor  och  sina  vandrin- 

gar på  de  under  det  beständiga  sommar-ljuset  så  milda 
Lappska  Fjellen,  eller  på  de  storartade  och  snö- 

digra Sch weitzer -Alp erna,  eller  på  de  af  vatten- 
meteorer och  stormar  så  fruktansvärdt  sköflade  Car- 

patherna.  Stundom  hörde  man  honom  till  och  med 
gifva  en  karakteristik  af  särskilda  folkslag  och  af 

deras  hushållning,  af  Lapparna  med  deras  Rhen- 
skötsel,  af  Schweitzer-folket  med  deras  Senn- 

wirthschaften,  af  Ung  ra  me  med  deras  V  i  n  -  o  d- 
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ling.  Så  omvexlande  lärorika  voro  dessa  i  hans  sällskap 
städse  oförgätliga  timmar. 

Ar  1815  bearbetade  Wahlenberg  en  afhandling  om 

en  af  honom  föreslagen  och  bestämd  ny  växt-familj, 
ibland  Kryptogamerna,  kallad  Tetradidijmce  och  ut^ 
märkt  af  4  frön  i  de  två-skaliga  frö-hasenr  Slägtet 
Lycopodium  var  egentligen  det  mest  karakteristiska 
i  familjen,  till  hvilken  han  för  öfrigt  genom  en  art 

af  analogi  äfven  hänförde  Psilotum,  Tmesipteris,  Equi- 
setum,  Ophioglossum,  Botrychium,  Isoetes,  Salvinia, 
Pilularia,  Marsilea,  flera  af  dessa  likväl  med  någon 

tvekan.  Han  gaf  derjemte  en  uppställning  af  Filices, 
för  att  visa  gränserna  emellan  dem  och  Tetradidymce, 

Denna  växt-familj  har  likväl  icke  blifvit  af  Botanisterna 
antagen;  emellertid  blefvo  frörednings-delarna  hos  dessa 
växter  bättre  beskrifna  och  noggrannare  kända,  än  de 

hitintills  varit.  (Nov.  Act.  Reg.  Soc.  Scientiar.  Upsal. 

VII.  pp.  163-187). 

Efter  sin  återkomst  till  fäderneslandet  begynnde 

Wahlenberg  att  studera  Sveriges  Geologi,  och  han  an- 
ställde under  flera  somrar  resor  för  detta '  ändamål  till 

undersökning  om  svenska  petrifikaterna,  jemte  det  han 

granskade  svenska  växterna  samt  deras  geografiska  ut- 
bredning i  särskilda  trakter  af  riket. 

Ar  1818  utgaf  han  i  Tidskriften  Svea  (Häft.  I.  ss. 

\ — 77)  sin  afhandling  om  »Svenska  Jordens  bildning», 
ett  arbete,  som,  sakrikt  och  lärorikt,  ådrog  sig  en  all- 

män uppmärksamhet  och  ett  lifligt  intresse.  Han  gaf 
här  en  öfversigt  af  Geologien  och  afhandlade  derefter 
Sveriges  jordbiljJning  först  i  allmänhet  och  sedan  i  de 
särskilda  landskapen. 

Detta  arbete  utgafs  åter  i  en  ny  upplaga  af  l:sta 
Häftet  af  Svea  år  18^24,  äfvensom  ett  särskildt  aftryck 

med  tillägg  då  utkom.  Nu  hade  Nilsson  under  tiden  i 

Skåne   äfven    upptäckt    och    beskrifvit  v  ä  x  t  -  p  e  t  r  i  f  i- 
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katePj  och  Prof:r  Adolph  Bhongniart  och  Hisinger  hade 

ock  meddeladt  vidare  upplysningar  om  flerstädes  i  Sve- 

rige funna  växt-petrifikater.  WAiiLENuiiUG  tillade  sina 
åsigter  om  desamma. 

Då  Sekretariatet  vid  Kongl.  Vetenskaps-Akademien 

genom  Profir  Svvartz's  död  d.  1 9  Sept.  ar  1818  blef 
ledigt,  kom  äfven  D:r  Wahlenberg  dervid  i  fråga,  eliuru 

Prof:r  Berzelius  kunde  anses  sjelfskrifven  derlill.  Aka- 
demiens då  varande  Pra3ses,  Medicinal-Rådet  Trafven- 

FELT,  underrättade  Berzelius,  som  vistades  i  Paris,  att 

Akademien  ville  åt  honom  anföitro  Sekreterare-platsen. 
Berzelius  svarade,  att  han  visserligen  med  tacksamhet 
emottog  Akademiens  förtroende,  men  bad,  att  man  först 
mätte  underrätta  sig,  om  Wahlenberg  önskade  denna  plats, 

i  hvilken  händelse  Berzelius  af  högaktning  för  den  sist- 
nämnde nedlade  sin  egen  önskan.  Wahlenberg  svarade 

snart  derefter,  att  han  beslutat  qvarblifva  i  Upsala. 

Ar  1818  framställde  Wahlenberg  en  ansökning  hos 

Akademiens  Kanzler  fl.  K.  H.  Kronprinsen  om  erhål- 
lande af  lön  såsom  Botanices  Demonstiator.  Denna 

anhållan  understöddes  af  lians  Kongl.  Höghet  och  genom 

Kongl.  Skrifvelse  af  dfMi  IG  Dec/']8i8  tillades  Wah- 
lenberg ett  löne-anslag  af  fyrtio  tunnor  spanntnål  och 

200  B:dr  B:ko  årligen,  till  dess  han  kunde  erhålla  De- 
monstralors-lönen,  hvilken  ännu  innehades  af  Prof:r  Ad. 
Afzelujs. 

Ar  1820  utgaf  W^\hlenberg  till  de  Studei-andes 

tjenst  sin  »Floi^a  upsalionsis)),  ett  af  honom  länge  för- 
beredt  arbete,  ålföljdt  af  en  af  honom  up[)rattad  karta 

öfver  Upsala-nejden.  Detta  arbetes  värde  är  tillräckligt 
kändt,  af  Vetenskapens  Idkare. 

Sedan  Wahlenberg  i  Rikets  säiskilda  trakter  un- 
dersökt Svenska  Pe  t  r  i  f  i  k  a  t  o  r  n  a  ,  bearbetade  och 

utgaf  han  år  1821  sin  afhandling  om  desamma  (Petrili- 
cata  Telluris  suecatiie  examinata,  Nov.  Act.   Ups.  Vol. 
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VIII.  Ph.  1—116  &  293—296.  Tab.  1— IV  (k  VII. 

f.  4 — 6).  Här  meddelade  han  först  en  historisk  öfver- 

sigt  af  Petrifikat-Lärans  framsteg  i  Sverige  samt  af  de 
svenska  petrifikat-samlingar,  som  finnas  i  Stockholm, 
Upsala,  Lund  och  Fahlun.  Derefter  följer  en  gransk- 

ning af  Öfvergångs-  och  Flötz-formationerna  samt  af 

deras  Petrifikater  i  allmänhet,  hvarefter  han  beski-ifver 
^  de  svenska  petrifikaterna  af  insekter  och  mask-djur. 

För  denna  afhandlings  fullständiga  bearbetning  hade 

Wahlenberg  är  1817  af  Vetenskaps-Societeten  i  Upsala 
erhållit  ett  understöd  af  100  R:dr  B:ko. 

Ar  1821  utgaf  han  en  afhandling  om.  de  af  Stu- 
deranden J.  P.  Rosén  under  åren  1816.  1817  och 

'1818  pä  Got  ti  and  funna  sällsyntare  växter.  Detta 
var  ett  betydligt  tillägg  till  dess  Flora.  Efter  en  öf- 
versigt  af  Gottlands  geologiska  beskaffenhet  och  af  den- 

sammas  inflytande  på  vegetationen,  följer  här  en  för- 
teckning öfver  de  senast  dorstädes  funna  arter.  För 

Sveriges  Flora  voro  följande  ibland  dem  nya:  Eli/mus 
europceiis,  Galium  rotundifolium,  Pimpinella  magna, 
Årenaria  cilicita  /3.  multicaulis ,  Euphorhia  exigua 

j3.,  Coronopus  dichjina ,  Iniila  ensifolia.'  Sist  med- 
delade Förf.  botaniska  iakttagelser  och  beskrifningnr  öf- 

ver mindre  kända  arter.  (Xov.  Act.  Ups.  Vol.  VIII. 

Pp.  203—257). 
Det  höga  värde,  som  allnuint  tillerkändes  den  af 

WAnLENDERG  ut^ifua  »Afhandlins;  om  Svenska  Jor- 

dens  bildning»,  föranledde  äfven  Svenska  Akade- 
mien att  för  detta  arbete  tilldela  Författaren  det  Lind- 

BLAT)'sKA  priset  för  den  under  året  1818  utkomna 
mest  förtjenta  skrift,  och  den  skrifvelse  af  d.  24  Febr. 
•1820,  i  hvilken  Akademiens  Sekreterare.  Stats-Sekre- 

teraren för  Eoclesiostik-Arenderna,  Landshöfdingen  von 
RosENSTEiN  derom  underrättade  Wahlenberg.  vittnar  om 

den  högaktning,  som  von  Rosenstein  för  \\'aii  len- 
berg \id  alla   tilHallcn  öppet    ådagalade.      Denna  skrif- 
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velse  förtjenar  liiir  en  plats  *).  Oen  hedrar  nästan  lika 
mycket  Författaren,  som  den  var  hedrande  för  Emotta- 

*)  »Högädle   Herr  Doctor! 
Professorer!  i  Lund  Doctor  Johan  Lundblad  stiftade  i 

Konung  Gustaf  d.  ni:s  tid  ett  pris  af  50  R:dr  B:co, 
hvilket,  enligt  Konungens  föreskrift  och  stiftarens  afsigt, 
bör  vid  hvarje  års  början  tilldelas  någon  förtjent  Vitter- 

hets- och  Lärdoms-Idkare,  som  under  loppet  af  det  före- 
gående året  utgifvit  någon  skrift,  den  Academien  funnit 

värdig  att  genom  en  sådan  belöning  utmärkas.  Det  är 
naturligt,  att  Academien  egentligen  fäst  sig  vid  Vitterhets- 
Idkare  i  obunden  eller  bunden  stil,  såsom  närmast  hö- 

rande till  hennes  föremål;  men  hon  har  äfven  någon 
gång  trott  sig  böra  gä  utom  denna  krets  af  Författare, 
och  har  t.  ex.  en  gång  lemnat  detta  pris  åt  Bergs-Rådet 
Broling.  Denna  gång  har  Academien  med  sitt  val  stad- 
nat  på  Herr  Doctorn  och  Adjuncten,  hvars  »ailiandling 
om  svenska  Jordens  bildning»,  införd  i  Tidskrif- 

ten Svea,  både  till  stil,  uppfinning  och  vetenskapligt 
värde,  ej  kunnat  annat  än  väcka  hennes  uppmärksamhet. 
Men  det  är  icke  endast  detta  arbete,  som  föranledt  Aca- 
demiens  beslut.  Hon  känner  Herr  Doclorns  skapande 
snille,  öfriga  skrifter  och  stora  förtjensler  af  Natural-Hi- 
storien  och  Naturkunnigheten,  och  erfar  ett  nöje  att  lemna 
ett  i  anseende  till  summan  obetydligt,  men  genom  afsig- 
ten  och  bruket  hedrande  pris  åt  en  man,  som  både  inom 
och  utom  Riket  gör  Fäderneslandet  heder.  Allt,  hvad 
som  ökar  svenskarnes  namnkunnighet  i  den  Lärda  Verl- 
den,  är  för  Academien  icke  ett  främmande  utan  ett  kärt 
ämne.  Hvad  nöje  jag  känner  att  denna  gång  vara  Aca- 
demiens  Tolk,  torde  lätt  kunna  slutas  af  de  tänkesätt, 
jag  alltid  för  Herr  Doctorn  hyst  och,  i  den  lilla  mon  det 
af  mig  berott,  sökt  visa.  Om  Herr  Doctorn  täcktes  sända 
mig  ett  efter  inneliggande  formulaire  stiliseradt  quiltence, 
skola    penningarne  genast  i  recommenderadt  bref  sändas. 

Jag  har  den  äran  att  med  utmärkt  högaktning  fram- 
härda 

Herr  Doctorns  och  Adjunctcns 

Slockkolm  d.  24  Ödmjuke  Tjenare 
Febr.  1820.  Nils  von  Rosensti:;in, 

Svenska  Acadeniiciis 
Sccrctcrare». 
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garen,  helst  då  man  erinrar  sig,  att  von  Rosenstein  i 

allmänhet  icke  ansågs  vara  någon  beskyddare  af  Na- 

tural-Historien  *). 
Ar  i  822  anställde  Wahlenberg  i  sällskap  med  nu 

varande  Prosten  L.  L.  L^estadius  en  vidstiäckt  resa 

i  särskilda  trakter  af  Skåne,  och  besökte  äfven  under 

densamma  flera  nejder  af  Småland  och  Öland. 

1  5:te  häftet  af  Tidskriften  Svea  (ss.  69 — 130) 
införde  Wahlenberg,  år  4  822  en  afhandling:  »Linné  och 

hans  Vetenskap».  Här  utvecklade  Wahlenberg  sina  åsig- 

ter  om  Linné's  bearbetning  af  Botanikens  särskilda  de- 
lar och  af  hans  förtjenster  om  desamma,  hvarjemte 

Wahlenberg  visade  sättet  att  i  samma  riktning,  som 

Linné  gifvit  åt  Vetenskapen,  äfven  framgent  bearbeta 
densamma.  Denna  afhandling  skall  alltid  läsas  med 
både  gagn  och  nöje. 

I  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar  för  år 
1821  (ss.  305  —  319)  meddelade  Wahlenberg  en  uppsats: 
»Ytterligare  anmärkningar  om  Ölands  natur»,  såsom  en 
inledning  till  Prosten  Ahlqvists  afhandling  »om  Ölands 

Vegetation».  Wahlenbehg  framställde  här  en  öfver- 
sigt  af  öns  geologiska  beskaffenhet^  och  ansåg,  att  den 

såsom  en  varmare  kalk-trakt  framalstrar  på  sina  lägre 

nejder  sin  yppiga  vegetation.  —  1  samma  Handlingar 
för  år  1822  (ss.  290  —  29  4)  lemnade  \Vahlenbe!{g  äfven 
en  afhandling:  »Anmärkningar  vid  Cardamine  parviflorcD), 

innehållande  en  öfversigt  af  denna  växt-arts  geogra- 
fiska utbredning  så  väl  i  allmänhet  som  särskildt  inom 

Sverige. 
Sedan  Stats-verket  af  Kammarrätts-Rådet  Billberg 

inköpt    förlaget    och    utgifnings-rälten    till   det  bekanta 

Då  iiägon  i  Landshöfding  v.  Rosenstkin's  närvaro  en  gång 
yttrade,  »alt  det  otvifvelakligt  måste  vara  en  högst  ange- 

näm sysselsättning  att  dagligen  studera  Växterna  och 
att  lelva  ibland  dem,  svarade  von  Hosi;nstkin  :  »Nalural- 
Ilislorien  i   all  respek!,  jag  umgås  helst  med  mOnniskor». 
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verket  »Svensk  Botanik»,  och  öfverlemnat  dess  utgif- 

vande  till  Kongl.  Vetenskaps-Akademien,  så  anmodade 
densamma  Wahlenberg  att  år  1822  åtaga  sig  tex- 

tens författande  och  inseendet  öfver  växt-figurernas  rit- 
ning och  gravering.  Han  öfvertog  detta  bestyr  och 

fortfor  dermed  till  dess  att  ökade  göromål  slutligen  år 

1830  nödgade  honom  att  afsäga  sig  detsamima.  Han 
hade  bearbetat  Nionde  Bandet  ifrån  Tab.  595  —  648, 
Tionde  Bandet:  Tab.  649—720  och  Elfte  Bandets 

1 — 3  Häften,  Tab.  721—738. 
Sedan  Wahlenberg  mer  än  någon  annan  svensk 

Botanicus  undersökt  Vegetationen  i  de  flesta  af  Sveri- 

ges Landskap,  begynnde  han  att  ordna  sina  anteck- 
ningar till  ett  systematiskt  verk,  och  utgaf  under  åren 

1824  och  1826  i  två  Tomer  Första  Upplagan  af  sin 

»Flora  Suecica»,  ett  verk  af  det  högsta  värde  för  kän- 
nedomen om  Noriens  Vegetation,  och  med  tillit  och 

högaktning  ansedt  af  växt-forskare  i  hela  den  odlade 
verlden.  Det  kan  ock  med  rätta  betraktas  såsom  ett 

ibland  de  arbeten,  hvilka  i  alla  tider  bibehålla  ett  högt 

vetenskapligt  värde,  och  alltid  komma  att  rådfrågas  af 
dem,   som    i  framtiden  ånyo  bearbeta  en  svensk  Flora. 

Wahlenberg  meddelade  i  inledningen  en  fram- 
ställning af  grunderna  for  sitt  bearbetnings-sätt  af  denna 

Flora.  Derefter  följer  en  förträfflig  öfversigt  af  Sve- 
riaes  Växt-Geosrafi,  hvarvid  Förf.  betraktar  Landets 
gränser,  dess  transversella  och  longitudinella  zoner  med 

dessas  växt-regioner,  jord-grundens  olikhet  i  särskildta 
landskap,  samt  växt-antalet  uti  desamma,  slutligen 
granskas  Vegetationen  efter  dess  Växt-Familjer  med 
anförande  af  deras  slägten  och  dessas  art-antal.  —  I 
den  första  upplagan  upptog  och  beskref  Förf.  2334 
arter,  af  hvilka  1165  voro  Fanerogamer  och  1169 

Kryptogamer. 

Den  andra  upplagan  af  Flora  Suecica  utkom  un- 
der åren  1831   och  1833  med  flerfaldiga  tillökningar. 
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Den  öfversigt,  hvilken  Förf.  i  sjelfva  Floran  gifvit 
af  arternas  geografiska  utbredning,  utgör  ett  af  arbetets 

största  förtjenster,  och  är  i  hög  grad  lärorik.  Den  bil- 

dar ett  växt-geografiskt  nät,  som  sammanbinder  hela 
landets  vegetation. 

Enligt  framställning  af  Biskop  ägärdh  tilldelades 

Wahlenberg  för  detta  arbete  af  Kongl.  Yet.-Akad.  d. 
31  Mars  18^7  den  öfver  Linné  af  Tessix  slagna 

Minnes-penningen  i  guld  *). 
Då  Prosten  D:r  Berggren  återkom  ifrån  sin  Resa 

i  Österländerna,  meddelade  han  Wahlenberg  en  växt- 

samling  ifrån  nejderna  af  Constantinopel  och  ifrån  Sy- 
rien med  önskan,  att  Wahlenberg  måtte  utarbeta  en 

öfversigt  af  samlingen.  Han  åtog  sig  detta,  och  D:r 
Berggren  införde  denna  Afhandling  i  2:dra  delen  af  sitt 
verk  »Resor  i  Europa  och  Österländerne».  (Stockiiolm 

4  826.  8:o.  Bihang  SS.  4 — 70).  I  inledningen  gaf  Wah- 
lenberg en  framställning  så  väl  af  det  Thraciska  Bergs- 

näsets som  af  Syriens  Geologi,  klimat  och  vegetation, 

samt  derefter  en  förteckning  öfver  de  hemförda  väx- 
terna, ibland  hvilka  1 5  arter  voro  nya  och  blefvo 

här    af    Wahlenberg    upptagna   med  sina  kännemärken. 

Den  21  Juli  år  1826  utnämndes  Wahlenberg  till 

Professor  regius,  och  erhöll  under  hösten  förordnande 
att  ega  säte  och  stämma  i  Medicinska  Fakulteten  med 
skyldighet  att  föreläsa  och  examinera  i  Pharmacia 

organ  ica. 

*)  Man  berättade,  att  denna  ärebetygelse  af  Wahlenperg 
värderades  sä  högt,  att  han  vanligen  bar  minnes-pennin- 

gen hos  sig.  Måhända  var  äfven  penningens  bild,  Linne, 
för  honom  dyrbar. 

Ifrån  Wahlenberg's  sterb-hus  erbjöds  minnes-penningen 
sedermera  till  inlösning  åt  Kongl.  Vet.-Äkad.,  hvilken 
ock  inlöste  densamma  d.  29  Dec.  1Ö51  med  135  R:dr 
16  sk.  B;ko. 
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Efter  Professor  Thunbergs  död  år  1828  förestod 

Wahlenberg  den  lediga  Professionen  och  utnämndes  d. 

29  Sept.  år  1829  till  Medicinae  och  Botanices  Pro- 
fessor vid  Upsala  Universitet.  Han  studerade  nu  med 

ännu  mera  omsorg  de  honom  äfven  tillhöriga  läro-äranen: 
Materia  medica  och  den  allmänna  Sundhets-läran  eller 

Diaetetiken,  men  ej  med  den  begränsning,  hvilken  alla 
hans  företrädare  iakttagit.  Han  ansåg  sig  nemligen  ej 
blott  vara  Professor  i  Botanik  utan  äfven  i  Medicin,  och 

han  trodde  sig  derföre  äfven  vara  förpligtad  att  hålla 
en  art  af  medicinska  föreläsningar  i  dessa  vetenskaper, 

samt  att  för  desamma  utvälja  och  framställa  ett  egent- 
ligen medicinskt  system.  Ehuru  van  att  i  sina  natu- 

ral-historiska  studier  städse  söka  och  i  naturen  finna, 
samt  att  efter  denna  ledning  äfven  gifva  förklaringar  till 
företeelserna,  hade  han  likväl  derjemte  en  böjelse  för 

förslags-meningar,  särdeles  i  de  vetenskaper,  vid  hvil- 
kas  afhandiande  man  stundom  sett  någon  osäkerket 

och  omväxling  råda  i  valet  af  system,  och  då  han  nu 

vid  äldre  år  lärde  känna  Hahnemann's  homöopatiska 
system,  så  trodde  han  sig  i  detsamma,  i  anseende  till 

bote-medlens  val  och  doses,  se  ett  enklare  och  natur- 
enligare  system  än  alla  andra  i  dessa  studier,  och  han 

antog  derföre  detsamma,  samt  kallade  det  någon  gång 
den  »enklare  Medicinen»  eller  den  Linnéiskt-Rosen- 

STEINSKA  Medicinen,  liksom  ej  viljande  se,  hurudana 

Rosenstein's  och  Linné's  medicinska  formler  och  recep- ter  voro  beskafTade.  Han  fattade  nu  för  detsamma  en 

så  liflig  tillgifvenhet,  att  han  i  senare  åren  förnämli- 
gast sysselsatte  sig  med  studium  af  denna  lära  och  af 

dess  användande  för  praktiskt  ändamål. 
Sjelf  yttrar  han  sig  härom  pä  följande  sätt:  »Den 

medicinska  verksamheten  blef  en  följd  både  af  hans 
kollegiala  skyldigheter  och  af  hans  personliga  behof,  och 

det  var  således  icke  utan  nödvändighet,  som  han  ka- 
stade  sig   in  uti  opposition  mot  det  antagna  konserva- 
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tiva,  som  annars  så  mycket  af  honom  omfattades.  Det 

var  hans  skyldighet  att  hålla  föreläsningar  och  exami- 
nera uti  Materia  medica  och  alimentaris  samt  i  Disete- 

tiken, d.  v.  s.  i  hela  Sundhets-läran.  Att  göra  detta 
utan  åsigt  af  medlens  egenskaper,  krafter  och  använd- 

ning, hade  icke  varit  öfverensstämmande  med  hans  ni- 

tiska begrepp  om  sina  skyldigheter,  men  enligt  nuva- 
rande förhållanden  kastade  det  honom  in  i  hela  den 

praktiska  Medicinen  och  satte  honom  i  en  viss  antago- 
nism deremot». 

Han  förskafTade  sig  ett  högst  fullständigt  Apothek 

af  de  simplicia  och  praeparata,  hvilka  enligt  detta  sy- 
stems åsigter  böra  i  sjukdomar  såsom  botemedel  begag- 
nas. Han  kom  till  följe  af  denna  nya  sludii-krets  i 

kännedom  om  sanningen  af  det  gamla  bekanta  ordsprå- 
ket: »andra  göromål  tilldraga  sig  en  annan  kärlek»,  och 

han  upphörde  med  sin  för  Naturforskningen  så 

gagnande  och  för  sig  sjelf  så  hedrande  verksamhet  så- 
som  varande  en  ibland  samtidens  förnämsta  Författare. 

Sedan  han  år  1834  utgaf  andra  delen  af  andra 

upplagan  af  sin  »Flora  Suecica»  har  man  ifrån  hans 

hand  endast  några  få  och  mindre  betydande  afhandlin- 

gar.  Nu  framställde  också  Priessnitz's  sin  berömda 
Lära  om  vatten-kuren,  och  Wahlenberg  omfattade  äf- 
ven  den  med  en  utmärkt  förkärlek,  samt  ansåg  sig 

hafva  på  fleifaldigt  sätt  utvidgat  kännedomen  om  den- 
samma. 

Sjelf  syntes  han  likväl  stundom,  enligt  trovärdiga 
personers  uppgifter,  genom  sina  yttranden  tillkännagifva, 

att  han  ogillade  den  "riktning,  hvilken  han  nu  nästan 
uteslutande  gifvit  sina  studier.  Men  han  hade  en  gång 
beträdt  den  nya  banan,  och,  såsom  uthållande  i  alla 
sina  lärda  forskningar,  ansåg  han  sig  ej  mer  böra  eller 
kunna  återgå  till  den  förra.    Man  kan  alltså  med  rätta 

anse, 
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anse,  att  Wahlenberg  egentligen  med  den  andra  uppla- 
gan af  sin  Flora  Suecica  slutade  sin  lysande  bana  så- 
som författare,  och  den  kunde  i  sanning  ej  slutas  på 

ett  mera  hedrande  sätt  än  med  detta  verk,  hvilket  ut- 
gör en  pålitlig  grundval  för  kännedomen  om  svenska 

växterna,  och  hvilket  i  alla  tider  skall  bibehålla  ett 

högt  värde,  såsom  meddelande  en  med  mästare-hand 
utförd  både  växt-geografisk  och  botanisk  framställning 
af  nordens  vegetation. 

Såsom  ordinarie  Professor  praesiderade  Wahlenberg 
för  flera  akademiska  dissertationer,  utgifna  så  väl  pro 
exercilio  som  pro  gradu  medico,  men  dessa  voro  alla 
författade  af  respondenterna.  Endast  hans  fyra  första 
dissertationer  »de  sedibus  materiarum  immediatarum  in 

Plantis»  voro  hans  egna. 

Ar  1832  utnämndes  Wahlenberg  till  Riddare  af 

Kongl.  Nordstjerne-Orden,  och  emottog  densamma  af 

H.  K.  H.  Kronprinsen  på  samma  dag,  som  grunden  la- 
des till  Gustaf  Adolfs  Obelisk  i  Odinslund. 

Under  sin  Professors-tid  var  Wahlenberg  tvenne 

gånger  Universitetets  Rector  magnificus,  och  utgaf  der- 
under  trenne  akademiska  programmer:  tvenne  vid  Rek- 

tors-ombytena och  ett  till  högtiden  vid  Talet,  som  hölls 
med  anledning  af  E.  K.  H.  Hertigens  af  Dalarne  fö- 

delse; ett  program  utgaf  han  äfven  vid  Medicinse-Dok- 
tors-Promotionen  i  Upsala  år  1835.  —  Då  de  Skan- 

dinaviska Natur  fors  k  arne  voro  församlade  i  Stock- 
holm år  1842,  var  Wahlenberg  Universitetets  Rektor, 

och  såsom  sådan  undertecknade  han  inbjudningen  till 
N  a  tu  r  fo  rs  k  a  r  n  e  att  besöka  Upsala. 

Vv''ahlenberg's  bemödanden  att  ändamåls-enligt  in- 
rätta och  ordna  alla  till  Museum,  till  den  Botaniska 

Trädgården  och  till  dess  växt-hus  hörande  inrättningar 
föranledde  ganska  ofta  omkostnader,  hvilka  Consistorium 

K.  V.  Akad.  Handl.  1851. 
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academicum  ansåg,  att  Akademiens  tillgångar  icke  med- 
gåfvo  att  betala.  Det  var  vid  sådana  tillfällen,  som 
Wahlenberg  sjelf  ifrån  sin  egen  kasssa  bekostade  dessa 
talrika  utgifter.  Det  var  ock  i  anledning  af  dessa 

penning-uppoffringar,  som  Akademiens  Kanzler  H.  K. 
H.  Kronprinsen,  genom  en  särskildt  utfärdad  Kanz- 
lers-skrifvelse  af  d.  10  Sept.  1835,  på  H.  M.  Ko- 

nung Carl  XIV:s  vägnar  förklarade  Wahlexberg  Ko- 
nungens välbehag  för  hans  välvilja  emot  Akademien 

genom  gjorda  penning-uppoffringar  för  Botaniska  Träd- 

gården. 

Ar  1 837  utgaf  Wahlenberg  en  »Historisk  un- 
derrättelse om  Upsala  Universitets  Botaniska  Träd- 

gård».   (Skandia.  lX:de  Bandet,  ss.  51 — 74). 

Under  Wahlenbergs  förestånderskap  verkställdes 

talrika  förbättringar  så  väl  i  Trädgården,  som  i  Oran- 
gerierna  och  i  Museum. 

Ar  1848  försökte  Wahlenberg  att  besvara  föl- 

jande fråga:  »Huruledes  och  huruvida  synes  Sverige  af 
naturen  vara  dömdt  att  förblifva  ett  fattigt  land»? 

(Palmblad's  Läsning  för  bildning  och  nöje  1848. 
Afsigten  med  denna  afhandling  var  den  att  be- 
visa, att  utländska  jordbruknings-sätt  med  täckta  diken 

och  ett  sådant  växel-bruk,  att  boskapen  under  hela  året 
skulle  kunna  stallfordras,  icke  är  tjenligt  i  Sverige. 

Jord-grundens  beskaffenhet  med  sin  styfva  och  hårda 
lerjord  förbjuder  i  Sverige  utländska  odlings-metho- 
der,  enligt  hans  åsigt  endast  användbara  i  de  sydli- 

gare utländska,  yngre,  lösare  och  varmare  jord-bildnin- 
garna. —  1  Sverige  bör  man,  enligt  hans  tanka,  be- 

fria jorden  ifrån  det  kylande  vattnet,  och  utsätta  den- 
samma för  den  uppvärmande  solen,  bemöda  sig  om  en 

djupare  plöjning,  eller  om  djupare  gräfnings-arbeten, 
samt  om  tillfälle  gifves,  äfven  genom  andra  jord-arters 
tillblandning  befordra  jordens  flerfaldiga  förbättring.  Han 
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anser  ock,  att  det  utländska  bruknings-sättet,  som  ̂ isyf- 

tar  att  göra  jorden  möjligast  jemn  för  en  friare  plöj- 
ning, är  otjenligt  för  Sveriges  tunga  lerjord,  samt  att 

tvertom  jordens  ojemnhet  utgör  dess  möjligaste  befrielse 
ifrån  det  kylande  vattnet. 

Äfven  en  annan  fråga  bemödade  sig  Wahlenberg 

att  vid  samma  tillfälle  besvara:  »Sverige  —  ett  fat- 
tigt land?  såsom  grunden  för  svenska  representationen»? 

{Palmblad's  Läsning  för  Bildning  och  Nöje.  1848.  ss. 
512—515.). 

En  tredje  af  Wahlenberg  författad  afhandling  in- 

fördes äfven  i  Palmblad's  Läsning  för  Bildning  och  Nöje 
(andra  årgången,  nionde  häftet,  ss.  574 — 578):  Om* 
svenska  Angs-skötseln  såsom  svenska  Åkerbrukets  mo- 

der. —  Bihang  till  uppsatsen:  »Sverige  —  ett  fat- 
tigt land»? 

I  sina  efterlemnade  biografiska  anteckningar  har 
Wahlenberg  framställt  sina  åsigter  om  det  Naturliga 

Växt-Systemet.  Att  begynna  uppställningen  med 
de  enklaste  eller  Kryptogamiska  Växterna  förbjöd  de- 

ras obetydlighet.  Det  blef  derföre  fråga  om,  hvilka 

af  de  dikotyledoniska  växterna  borde  såsom  de  full- 
komligaste begynna  systemet.  Han  ansåg  orätt  att  som 

De  Candolle  börja  med  de  thalamifloriska  växterna, 

derföre,  att  dessa  hafva  de  »förbytligaste  och  obestäm- 
daste delarna,  i  det  att  felande  partier  och  omskif- 
tande partier  mest  förekomma,  och  emedan  hos  dem 

Embryo  vanligast  är  ganska  liten».  —  Då  de  mest  di- 
kotyledoniska växterna  hafva  den  bäst  slutna  ved-ring, 

så  ansåg  han,  »att  de  monopetahnska  växterna  böra  be- 
gynna systemet  och  först  de,  som  hafva  den  monope- 

talinska  blomman  fri  ifrån  calyx  och  frukt-ämnet,  hvar- 
före  de  corollifloriska  växterna  böra  få  första  platsen, 
och  ibland  dem  de,  som  ega  den  mest  symmetriska  frukt, 

den    regulieraste    blomma,   den   största    embryo^  med 
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radicula  som  mest  combinerad  med  pistillen  eller  mesta 

sexualiteten)).  Han  säger,  »att  i  allmänhet  börja  isyn- 
nerhet de  dikotyledoniska  växterna  med  att  i  analogi  med 

de  alternerande  bladen  bilda  alternerande  bractece,  som 

gradvis  förena  sig  till  kretsar  och  sedan  sammanflyta 
till  enbladiga  blomkronor  samt  vidare  i  pipform  och 

slutligen  för  en  gemensam  sexualitets  skull  blifva  ca- 
lypterande  samt  aldraöfverst  få  en  fornicat  bildning  så- 

som hos  de  högsta  A  speri  foliee.  Der  denna  högsta 
masculinska  sexual-bildnins  förenar  sis  m.ed  den  hössta 

femininska  sexualitet,  bestående  i  direkt  dependentia  a  stig- 
mate  med  största  embryon-utbildning,  der  sätta  vi  höj- 

den af  växtriket,  ty  vi  anse  alltid  naturens  höjd  vara 
så  många  ändamåls  vinnande  som  möjligt».  Wahlenberg 

begynnde  alltså  sitt  naturliga  växt-system  med  Asperi- 
folice  och  ansåg,  att  slägtet  Cynoglossum  eller  Otnpha- 
lodes  borde  förekomma  först.  Derefter  följa  Hydro- 
phyllece,  Labiatce,  Verbenacece,  Selaginece;  så  komma 
familjerna  af  FructiflorcB  {Germiniflorce),  CalyciflorcF. 

Monoclilamydecp  [lncompletiflora>\.  Han  granskar  skälen 
för  sin  uppställning  af  de  dikotyledoniska  växt-familjerna, 
och  sedan  för  de  monokotyledoniska,  h vilka  han  anser 
kunna  begynna  med  Pabnce,  Liliacece,  o.  s.  v. 

Om  man  slutligen'  vill  gifva  en  framställning 
af  det  gagn,  hvilket  Natur-vetenskaperna  vunnit  ge- 

nom Wahlenberg's  arbeten,  så  torde  i  korthet  kunna 
anföras: 

Wahlenberg"s  Fl  o  ror  öfver  Sverige,  norra  Schweitz 
och  Carpatherna  äro  mäster-stycken.  hvilkas  likar  knap- 

past någon  författare  i  andra  länder  förmått  att  fram- 
ställa, och  detta  så  väl  till  följe  af  den  mångsidiga  öf- 

versigt,  hvilken  han,  enligt  egna  undersökningar  gifvit 
af  nämnde  länders  natur-beskaffenhet  och  af  deras  växt- 

geografi, som  ock  med  afseende  på  den  kritik,  med 
hvilken  växt-arterna  blifvit  af  honom  afhandlade.  För 

öfrigt    utgöra  alla  hons  fytografiska  o  fhand  lingar 
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vigtiga  bidrag  för  växt-systemet,  såsom  monografien 
öfver  slägtet  Carex,  afhandlingarna  om  Turkiets,  Syri- 

ens och  Kamtschatka's  vegetation,  m.  fl. 

Växt-Geografien  har  af  Wahlenberg  erhållit 
vigtiga  bidrag  till  sin  utveckling,  t.  ex.  genom  läran 

om  jord-temperaturens  inflytande  på  vegetationen  och 
på  läran  om  dennas  förhållanden  i  olika  klimater.  Man 
torde  således  alltförväl  kunna  saga,  att  han  med  en 

mångsidig  bevisning  framställt  lagarna  för  växternas  ut- 
bredning på  jorden.  Flera  länders  växt-geografi  är 

ock  af  honom  på  ett  förträffligt  sätt  bearbetad  med 

många  för  vetenskapen  nya  åsigter. 

Uti  Växt-Anatomien  och  Växt-Fysiologien 

voro  åsigterna  uti  hans  afhandlingar  om  växt-byggnaden 
och  dess  delar  samt  den  särskilda  öfversigten  af  växt- 
kärlen  åtminstone  för  sin  tid  af  högt  värde,  och  så- 

som sannolikt  i  många  hänseenden  natur-enliga  och 
rationella  torde  dessa  åsigter  alltid  förtjena  afseende. 

Hans  afhandling  om  växt-ämnena,  deras  läge  och 
utbildning  hos  växterna  har,  enligt  Berzelii  yttrande, 

gjort  epok  i  Växt -Kemien. 

Wahlenbergs  Herbarium  utgöres  förnämligast  af 

hans  betydliga  växt-samlingar  ifrån  nästan  de  flesta 

trakter  af  Sverige,  och  uti  dessa  samlingar  äro  Kryp- 
togamerna isynnerhet  vigtiga  såsom  upplysande  hans 

lappska  och  svenska  Floror.  Moss-  och  Laf-samlin- 
garna  äro  ovanligt  vackra  och  rikhaltiga. 

Det  öfriga  af  Herbarium  består  af  växt-samlin- 
gar ifrån  Schweitzer-Alperna  och  ifrån  Carpatherna,  ifrån 

många  delar  af  Tyskland,  hvilka  han  sjelf  besökt,  samt 
talrika  växter  ifrån  alla  trakter  af  Europa,  ifrån  hvilka 

han  dels  genom  byten,  dels  genom  köp  erhållit  dem 

samt  äfven  en  mängd  odlade  växter,  samlade  af  ho- 

nom sjelf  i  de  Botaniska   Trädgårdarna  i  Berlin,  i  Göt- 
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tingen,  Zurich,  Wien  o.  s.  v.  Ifrån  de  öfriga  verlds- 
delarna  äro  de  vilda  växterna  i  hans  Herbarium  af  ett 

naindre  betydligt  omfång.  Till  ungdomens  undervisning 

anlade  han  ett  särskildt  Herbarium  af  Apotheks- Växter. 
Med  namn  af  Materia  medicinalis  hade  Wah- 

LENBERG  för  Undervisningen  bildat  en  samling  af  flerfal- 

diga  växt-delar.  Den  var  högst  betydlig  och  kostbar, 
samt  intog  fem  större  skåp.  Här  finnas  droguer,  kryd- 

dor, råa  närings-ämnen,  läkemedel  ifrån  alla  medicin- 

ska skolor,  parfymerier,  beklädnads-ämnen,  alla  i  de 
utmärktaste  och  fullständigaste  exemplar.  Wahlenberg 

hade  till  större  delen  köpt  dessa  samlingar  af  de  för- 
nämsta Droguister  i  Tyskland,  särdeles  Gehe  &  Comp. 

i  Dresden.  Föröfrigt  hade  D:r  Sönder  i  Hamburg,  D:r 
Regnell  i  Villa  Gäldas  i  Brasilien,  m.  fl.  skänkt  honom 

många  hithörande  kostbara  Samlingar. 

Wahlenberg  efterlemnade  en  ganska  utförlig  lef- 
nads-historia,  egentligen  i  litterärt  hänseende.  Arbetet 

utgör  en  nog  betydlig  qvart-volym,  och  Prof.  Palmblad 
har  i  Biografiskt  Lexikon  återgifvit  större  delen  af  in- 

nehållet med  Wahlenbeug's  egna  ord.  — Arbetet  är 
ämnadt  att  framdeles  aflemnas  till  Kongl.  Universitets- 
Bibliotheket  i  Upsala. 

Titeln  på  detta  manuscript  är  icke  ordentligt  ord- 
nad. Den  synes  vara  följande:  »Biografiskt  Utkast.  — 

Göran  Wahlenberg.  —  Ett  historiskt  bidrag  till  Linnaea- 
nismen  i  sitt  Fäderneslands  högre  nord,  eller  förnyad 
granskning  af  en  Linnaeans  äldre  och  nyare  erfarenheter 
under  en  lång  lefnad». 

»Inne  h  å  1 1». 

»Förordande  upplysningar». 

»A.  I  n  1  ed  n  i  n  ga  I». 

1.  »Slägt.   Föräldrar.  Brödei'.   Konstitution  ^hos  slägten). 
2.  Barndon)S-åron  på  Skarphyttan   1780 — 1787. 
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3.  Goss-åren  på  Ganimal-Kroppa  1787 — 1792. 
4.  Student-åren  i  Upsala  1792 — 1806.» 

»B.    H  u  f  v  u  d  -  A  f  d  e  1  n  i  n  g  a  D). 

1.  »Naturforskare-Perioden  inom  fäderneslandet,  eller 
inländska  eller  skandinaviska  resorna.    1800 — -1811. 

2.  Fortsättning  utomlands  eller  utländska  resorna  1811 
—  1814. 

3.  Underordnad  lärare-verksamhet  såsom  Adjunkt.  1815 
—1829. 

4.  Öfver-lärare-verksambet  såsom  Professor  och  Lin- 

né's  efterträdare  samt  Fakultets-ledamot  1829  — 
1851. 

a)  Botaniska  Delen. 

b)  Medicinska  Delen. 
Vatten-läkningen. 
Hö2;-Potenserna. 

Hygrometrien. 

Thunberg's  Växt-Samlingar,  Afzelii  Växt-Samlin- 
gar. —  Botaniska  Trädgården». 

Under  sin  sista  sjukdom  lät  Wahlenberg  den 

10  Mars  1851  uppsätta  sitt  Testamente,  uti  hvilket 

han  förordnade:  l:o  Att  hans  natural-samlingar,  böcker, 
plancher  och  instrumenter  skulle  efter  hans  död  tillfalla 

Upsala  Kongl.  Akademi,  hvarvid  stadgades,  att  de  större 

planch-verken  och  andra  dyrbarare  arbeten  borde  för- 
varas på  Akademi-Bibliotheket,  men  öfriga  böcker, 

naturalie-samlin2;ar  och  instrumenter  skulle  förblifva  i 

Orangeri-huset;  2:o  att  hans  ärfda  kapital  af  tiotusende 

R:dr  B:ko,  efter  Wahlenberg's  död,  lagligen  skulle  emel- 
lan hans  arfvingar  fördelas,  men  den  öfriga  förmögen- 

heten^  förvandlad  i  penningar,  till  Upsala  Akademi  öfver- 
Icmnas  till  förvaltning  med  föreskrift,  att  årliga  räntan 
skulle   tilldelas   en   person,   efter  hvars  död  den  bör 
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utgå  i  årlig  lön  till  en  Amanuens  vid  Upsala  Akademins 
Natural-Kabinett  och  botaniska  Trädgård. 

Den  af  Prof:r  Palmblad  meddelade  underrättelse 

om  WahleiNBErg's  sista  sjukdom  och  död  är  följande: 
Under  sina  fordna  berg-vandringar  hade  Wahlenberg 
förkylt  den  ena  foten,  h varefter  någon  svaghet  qvar- 
blef  uti  densamma.  —  Ar  1845  angreps  en  tå  pä 
denna  fot  af  frost-skada,  hvaraf  olägenhet  fortfor  till 
år  1850,  då  Wahlenberg  ansåg  åkomman  botad,  men 
vid  slutet  af  år  1850  visade  sig  tecken  till  lamhet  i 
samma  tå.  Afven  hälen  började  blifva  lidande,  och 

gangrenösa  sprickor  uppkommo  i  densamma  i  Febr.  1851. 

Wahlenberg  använde  häremot  endast  en  ned-doponing 
af  hälen  i  vatten,  hvarefter  han  lade  benet  emot  sol- 

skenet och  fann  deraf  någon  lättnad,  men  åkomman 

spred  sig  högre  upp  åt  benet.  Nu  försvann  mat-lusten, 
och  han  ville  ej  taga  någon  föda,  eller  begagna  några 
läke-medel.  Då  döds-stunden  nalkades  vände  han  än 

en  gång  sina  ögon  till  sin  bok-samling,  och  med  full 
sans  och  lugn  uppgaf  han  derefter  sin  ande  d.  2^ 
Mars  1851. 

Wahlenberg  var  ogift.  Aflä^^se  slägtingar  af  hans  namn 
lefva  i  Nerike  och  i  Wermland.  Vid  hans  begrafning  d. 

2  April  1851  utdelades  ett  i  den  Studerande  Werm- 

ländska    Nationens   namn  författadt  Sorge-qväde  *\  och 

*)  At  Göran  Wahlenberg's  Minne  vid  hans  graf  den  2  April 
1851.  Af  Wermlands  Nation.  —  (Upsala  Wahlström  6: 
C.  —  1851.  —  Fol.  4  SS.}. 

Han  satt  hvar  Maj,  vid  foten  af  Li.n>é, 
Och  tydde  blomstren  för  ett  yngre  slägte: 
Ej  högre  ära  kunde  honom  ske, 
Än  om  till  Mästarns  bröst  hans  hufvud  räckte. 

Dit  såg  han  opp,  —  och  när  han  se'n  gick  ut 
Bland  solens  döttrar  i  den  unga  våren. 
På  vandringen,  från  början  och  till  slut. 
Han  följde  strängt  sin  mästare  i  spåren. 
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vid  hans  jordfästning  franDStällde  Kyrkoherden  Rund 
GREN  en  sann   och   yä!  bearbetad  teckning  af  den  bort 

Om  sträf  han  var,  mot  andra  som  sig  sjelf, 
Vet,  fostrad  var  han  mellan  hed  och  branter, 
Och  bruset  lärde  han  af  hemmets  elf, 
Men  ock  att  vattna  blomstren  vid  dess  kanter. 

Ur  Jätteskogar  sög  han  tidigt  merg, 
Hans  väsen  var  af  jernhalt  genomlupet: 
Han  lånat  ytan  af  sin  barndoms  berg, 
Men  ädel  malm  han  bar,  som  de,  på  djupet. 

1  samlif  med  Naturn  han  trifdes  bäst. 
Och  på  dess  under  hvilade  hans  öga; 
Men  sina  pligter  aktade  han  mest, 
Och  hopens  domar  aktade  han  föga. 

Så  ömt  ej  vårdar  sina  barn  en  Far, 
Som  sina  växter  han  drog  opp  ur  jorden, 
Och  gladdes  åt  hvart  frö,  som  blomma  bar, 
Hvar  Söderns  främling  ammad  opp  i  Norden. 

Han  kände  ej  sin  ålders  börda  mer. 
Han  kände  ej  sin  ensamhet  i  qvällen, 
När  gladt  till  honom  bilder  stego  ner 
Från  Ta  t  ras  snötopp  och  från  Schweitzerfjellen ; 

Och  för  hans  minne  lekte  ny  hvar  fröjd 
Från  ströftåg  i  Naturens  land,  det  stora: 
Hans  mätningar  i  källor  och  på  höjd, 
Hans  rika  Alpfynd  och  hans  Lappska  Flora. 

Då  blef  den  gamle  som  en  yngling  glad, 
Och  sjelf  »Naturens  Siiald»  steg  många  gånger 
In  till  den  trumpne  Vise.    Bellman  qvad 
För  honom  gerna  sina  yra  sånger. 

Naturn  i  dem  var  honom  lika  kär 
Som  i  hvar  infödd,  i  hvar  tropisk  planta  : 
Naturn  och  Dikten,  när  Natur  den  är. 
De  äro  re'n  från  himmelen  bekanta. 

Så  satt  han  länge  ensam  mer  och  mer, 
Med  sina  minnen,  med  sin  blomsterlära: 
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gångne  Naturforskarens  lefnad  och  förtjenster  af  Veten- 

skaperna *). 
Det  af  ScHRADER  till  minne  af  Wahlenberg  upp- 

nämnda växt-slägtet  Wahlenbergia  erhöll  af  Alphoss  De 
Candolle  en  närmare  begränsning  år  1830  (Monogr.  des 
Campanulées).  Flera  af  dess  arter  voro  förut  hänförda 
till  Cam pannia. 

Slägtet  Wahlenbergia  tillhörer  Växt-Familjen  Catn- 
panulaceoi  och  de  flesta  arter  bebo  den  södra  jord- 
halfvan.    Några  få   ibland  dem  bilda  små  buskar,  men 

Hans  so]  sjönk,  sliuggad,  bakom  palmer  ner, 
Mén  under  lagrar  grönskade  lians  ära. 

Hon  skall  så  grönska  än,  i  tidehvarf, 
Med  BucHs  och  Humboldts.    Skatten  af  hans  minne 

Vår  Nord  nu  faller  till  som  dana-arf, 
Till  ädel  forskning  manande  hvart  sinne. 

För  allt  det  myckna  han  oss  gaf,  igen 
Han  bad  blott  ett  för  sig,  han  ro  begärde: 
Det  är  i  grafven,  som  han  funnit  den. 
Men  ingen  graf  skall  skymma  bort  hans  värde. 

Ur  nya  blommor  skall  det  mot  oss  le, 
Hvar  vaknad  vårsol  skall  hans  namn  förgylla; 
Men,  från  i  dag,  vid  foten  af  Linné, 
Är  platsen  tom.    Hvem  skall,  som  han,  den  fylla? 

*)  Minnesord  öfver  Konungens  Tro-Tjenare  Medicinae  et  Bo- 
tanices  Professoren  vid  Upsala  Kongl.  Akademi,  Riddaren 
af  Kongl.  Nordsljerne-Orden,  Ledamoten  af  Kongl.  Veten- 

skaps-Akademien med  flera  in-  och  utländska  Lärda  Säll- 
skaper,  Medicinje  Doktorn  Herr  Göran  Wahlenberg,  som 
jordfästades  i  Upsala  Domkyrka  den  2  April  1851,  af  C. 
H.  RuNDGUEN,  Domkyrko  vice-Pastor.  —  Upsala  Wahl- 

ström &  C.  —  8:o  —  24  SS. 
I  Biografiskt  Lexicon.    Nittonde  Bandet  ss.  157 

— 231  finnes  en  af  Prof.  Palmblad  utgifven  Biografi  öfver 
Wahlenberg.  —  Utgifvaren  har  derstädes  egentligen  inta-  t 
git  större  delen  af  de  af  Wahlenberg  gifna  anteckningar  | 
om  sin  lefnad  och  om  åtskilliga  af  sina  arbeten: 
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de  mesta  äro  egentliga  smärre  örter  med  klocklika  of- 
tast blå  blommor.  De  Candolle  d,  ä.  upptog  i  sin 

Prodromus  (P.  Yll.  Sect.  post.)  nittiofyra  arter,  ibland 
hvilka  endast  tvenne  annuella  äro  europeiska:  nemligen 
W.  hederacea,  en  täck,  lågväxt  art,  som  förekommer  ifrån 

sydligaste  Spanien,  vestra  England,  Frankrike,  Tyskland 
ända  till  Holstein,  samt  W.  niUabunda  De  Cand.  i 

Calabrien  och  på  Sardinien.  —  De  flesta,  eller  sextio  arter, 
tillhöra  Goda  Hopps-Udden,  9  arter  finnas  uti  Ost-In- 

dien, 5  förekomma  i  Södra  Amerika.  De  öfriga  äro 

mera  ensamt  spridda  i  alla  verlds-delar ;  till  och  med 
på  Kamtschatka  finnes  en  art  af  siägtet. 

För  öfrigt  äro  till  minne  af  Wahlenberg  följande 
Växt-Arter  benämnda: 

1.  Saxifraga  Wahlenhergii  T.  Bali  (v.  Mohl's  &  v. 
-   ScHLECHTEND.  Bot.  Zcit.  1846,  s.  401,  (S.  ajugcefolia 

Wahlenb.  Fl.  Carp.,  non  Lapeyr.),  ifrån  Garpatherna. 
2.  Luzula  Wahlenhergii  Ruprecht  [L,  glahrata  Suecor., 

non  Hoppe,  L.  parviflora  j3.  intermedia  Wahlenb.), 
på  Lappmarkens  och  Jemtlands  fjellar. 

3.  Ans^strömia  Wahlenhergii  Miill.  Syn.  Musc.  P.  II.  p. 

6.  &c.  [Dicranum  virens  Wahlenb.  p.  p.).  I  Lapp- 
marken. 

4.  Lecidea  Wahlenhergii  Achar.,  en  ganska  vacker  Laf- 
art  ifrån  Norska  Nordland  och  Enontekis  i  Kemi 

Lappmark. 

5.  Gyalecta  Wahlenhergiana  Achar.,  en  Laf-avl  ifrån 

Lappmarkens  fjellar.  —  *). 
Wahlenberg    var  Ledamot  af  följande  vetenskap-  ' 

liga  Samfund: 

Kongl.  Vetenskaps-Akademien  i  Stockholm  1808.  — 

Societas  phytographica  i  Gorenki   vid  Moskwa  i  Ryss- 

*)  Bryim  Wahlenhergii  Schwaegr.  {Hypnum  Wahlenhergii  Web. 
&  Mohr.)  benämnes  å  nyo  af  C.  Mulleu:  Bryum  alhicans 
Wahlenb.  Fl.  Lapp.  (Mliller  Synops.  Muscor.  L  p.  295). 
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land  1812.  —  Gesellschaft  der  Naturforschend.  Freunde 

i  Berlin  1812.  —  Physicalische  Gesellschaft  i  Zurich 
1812.  —  Corresponderande  Ledamot  af  Academie  der 
Wissenschaften  i  Berlin  1814.  —  Upsala  Läns  Kongl. 
Hushålls-Sällskap  I  8  I  i.  —  Kongl.  Landtbruks-Akade- 
mien  18  15.  — -  Societas  Naturae  Scrutatorum  Helvetiae 

1817.  —  Kongl.  Vetenskaps-  och  Vitterhets-Samhället  i 
Götheborg  1819.  —  Wetlerauische  Gesellschaft  fur  d, 
gesammt.  Naturkunde  1820.  —  Societas  Natnrae  Curio- 
sorum  i  Moskwa  1821.  —  Xaturhistorische  Gesellschaft 

i  Marburg  1821.  —  Kongl.  Videnskabs-Selskabet  i 
Trondhiem  1822.  —  Kongl.  Vetenskaps-Societeten  i  Up- 

sala 1829.  —  Königl.  Botan.  Gesellschaft  i  Regens- 
burg 1829.  —  The  Royal  Linn8ean  Society  i  London 

'1829.  —  The  Royal  Geographical  Society  i  London 

1838.  —  The  Botanical  Society  i  London  "  i  838. Wahlexberg  var  en  storväxt  man  med  stark 

kroppsbyggnad,  men  utan  fetma.  Kroppens  öfre  de, 
förde  han  na^oi  framåt  lutad,  säkerligen  af  vana  att 

undersöka  jord-grunden  och  natur-alstren  pä  marken. 
Han  hade  ett  stort  bredlagdt  hufvud,  stor  och  i  yn- 

gre år  något  fyllig  ansigts-bildning.  stora  ljus-blå  ögon. 
brunt  ymnigt  hår,  som  ännu  intill  en  sednare  tid  bibe- 

höll sin  färg.  En  märkbar  hufvudets  darrning  var 
honom  egen;  den  hade  redan  börjat  före  hans  30:de  år. 
Han  hade  en  ledi^.  lätt  oc!i  skvndsam  såns,  hvarföre 

det  för  mängden  af  dom,  hvilka  medföljde  honom  pä 
hans  utvandringar,  icke  alltid  var  lätt  alt  följa  honom. 

Såsom  närsynt  begagnade  han  ute  städse  lorgnett- 

glas-ögon. 
Wahlenberg  var  en  djupsinnig  och  uppfinningsrik 

tänkare,  med  ett  klart  och  genomträngande  förstånd,  och 

med  en  upplyst  uppfattning  af  de  ämnen,  öfver  hvilka 

han  tänkt.  Hans  påfund  för  vinnande  af  vissa  veten- 
skapliga syften  voro  väl  uttiinkla,  lätt  verkställbara  och 

fullkomligt  ändamålsenliga.     Han  \ar  en  i  hög  ;;rad  all- 
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och  författare,  med  den  största  ihärdighet  i  föresatser 

och  företag  för  nyttiga  ändamål,  för  ulfoiande  af  em- 
bets-göromål  och  för  litterära  arbeten.  För  honon:i  var 
ett  allvarligt  arbete  det  högsta  nöje. 

Han  var  ock  en  man  af  den  största  möjliga  ka- 
rakters-fasthet och  stadga,  alltså  pålitlitlig  och  derjenite 

vänfast.  Han  har  genom  betydliga  egna  uppoffringar  med 

penning-lån  hulpit  många  ibland  sina  ungdoms-bekanta 
eller  kamrater,  och  sannolikt  hafva  flera  af  dessa  lån 

af  honom  blifvit  efterskänkta.  —  De  råd,  hvilka  han 
gaf,  då  han  fann  skäl  att  gifva  sådana,  blefvo  alltid  de 
för  ändamålet  tjenligaste. 

Han  bevistade  sällan  större  sällskaps-kretsar,  och  i 

dem  var  han  vanligen  tyst  och  sluten.  Wahle>-berg  var, 
såsom  Linné  brukade  säga  om  sig  sjelf  »till  annat  slagen». 
Deremot  i  en  mindre  krets,  särdeles  ibland  dem,  för 

hvilka  han  egde  förtroende,  och  hvilka  han  värderade, 
var  han  språksam,  och  hans  samtal  voro  i  hög  grad 
lärorika,  så  väl  till  följe  af  den  mångsidiga  bildning, 
hvilken  han  förvärfvat  sig  i  allmänhet,  som  ock  med 

anledning  af  hans  vidsträckta  studier  i  natur-vetenska- 
perna, och  den  erfarenhet  han  i  dem  vunnit  genom 

forskning  i  skapelsens  mångfald.  1  en  sådan  mindre 
krets  var  han  ganska  skämtsam  och  hans  infall  voro 
oftast  naiva,  samt  lifvade  äfven  i  sin  mån  umgänget. 

Rättskafifenhet,  redlighet  och  ett  i  allmänhet  öppet 
väsende  utgjorde  hos  Wahlenbkrg  stora  och  hedrande 

karakters-drag.  Han  yttrade  sig  alltid  öppet  och  ärligt 
med  afseende  på  sak,  och  städse  utan  afseende  på  per- 

son. Han  afvek  aldrig  för  någons  »men»,  eller  »om», 
så  vidt  han  ej  i  dem  kunde  erkänna  fullgiltiga  skäl, 

hvilka  han  då  alltid  antog,  ty  sannings-kärlek  och  rätt- 
rådighet voro  städse  de  ledande  orsakerna  till  hans  be- 

slut i  hvarje  mål. 
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Hnn  hado  en  stor  lätthot  att  framställa  sina  tankar 

redigt,  klart,  i  hög  grad  systematiskt  ordnade,  derjemte 
äfven  öfvertygande,  och  på  ett  ganska  städadt  och  vår- 
dadt  spräk,  i  väl  valda  ordalag.  Han  kunde  för  öfrigt 
med  den  största  ledighet  när  som  helst  återtaga  ett  af- 
brutet  arbete,  sysselsättningar  med  de  allvarligaste  un- 

dersökningar, efter  att  hafva  länge  nog  varit  hindrad  af 

stundom  talrika  främmandes  besök  för  flerfaldigt  olik- 
artade ändamål. 

Såsom  Embetsman  iakttog  Wahlexberg  allt  det,  som 

pligt  och  heders-känsla  fordrade  Aldrig  försummade 
han  sina  föreläsningar  intill  sin  sista  sjukdom,  och  äfven 
då  han  såsom  Rektor  kunnat  vara  fri  ifrån  föreläsnin- 

gar, förestod  han  likväl  desamma,  till  och  med  un- 

der cholera-tiden  i  Upsala  år  1834,  då  likväl  före- 
läsningarna i  allmänhet  inställdes  under  höst-terminen. 

—  Consistorii  sammankomster  bevistade  han  städse, 

ehuru  han  deistädes  blott  yttrade  sig  uti  mål,  som  an- 
gingo  hans  vetenskap. 

Sina  föreläsningar  hade  han  med  stor  omsorg  ut- 
arbetat, och  under  sin  Professois-tid  hade  han  flera 

gånger  omarbetat  desamma  med  tillägg  enligt  sednare 

upptäckter  och  en  nyare  bepröfvad  erfarenhet. 

Han  följde  noga  sin  Vetenskaps  framsteg,  och 
han  inköpte  derföre  beständigt  nyare  botaniska  arbeten, 

ibland  hvilka  funnos  en  mängd  prakt-verk.  Han  inför- 
skref  årligen  böcker  för  omkring  ettusende  R:dr  B:ko,  obe- 
räknadt  ett  eller  annat  prakt-verk,  som  derjemte  nästan 
årligen  inköptes.  Den  Bokhandlare,  hvilken  i  sednare 
tider  införskref  hans  böcker,  ansåg,  att  Waiilenbergs 

Bibliothek  kunde  anses  värdt  minst  tjugutusende  R;di'  B:ko. 

Wahlenberg  hyste  högaktning  för  alla  vetenskaper, 
öfveitygad  all  hvar  och  en  af  dem  bidrog  i  sin  mån  till 
sauihällcls  upplysning  och  välgång. 
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I  sednare  tider  har  man  ofta  ansett,  att  Natural- 
Historien  bör  vid  ett  Universitet  hänföras  till  den  Fi- 

losofiska Fakulteten,  emedan  nämnde  vetenskap 
numera  ofelbart  hörer  till  den  allmänna  bildningen. 

Wahlenberg  yttrade  härom,  att  han  aldrig  kunde  frän- 
gå  den  åsigt,  »att  en  Lära  om  lefvande  Organis- 

mer tillhörer  rättare  och  ändamäls-enligare  en  Medi- 
cinsk Fakultet  än  en  Filosofisk». 

Den  krets  af  bekantskaper,  inom  hvilken  Wahlen- 
berg i  Upsala  umgicks,  var  fåtalig.  Ibland  hans  äldsta 

bekanta  voro  tvenne  män,  för  hvilka  han  hyste  en  på 

högaktning  grundad  vänskap,  och  med  hvilka  han  för- 
nämligast och  förtroligast  umgicks,  så  väl  uti  yngre 

år  som  under  medel-åldern.  En  af  dem  var  hans  ung- 
doms-vän, sedermera  Hof-Predikanten  och  Prosten  Tlieol. 

D:rn  Jonas  Wahlströsi  i  Lillnor  af  Carlstads  Stift.  Denne 

så  allmänt  högaktade  man  var  den  vän,  hvilken  Wah- 
lenberg högst  värderade  och  heldst  ibland  alla  bekanta 

såg  hos  sig.  Med  honom  rådförde  sig  Wahlenberg  ofta, 
så  väl  i  lefnadens  flerfaldiga  förhållanden,  som  i  de  lärda 

språk-studierna,  då  han  behöfde  upplysningar  för  sina 

litterära  arbeten,  och  vanligen  var  det  D:r  Wahlströ.-»!, 
som  åtminstone  en  gång  om  dagen  kl.  11— I  ̂  för- 

middagen åtföljde  Wahlenberg,  då  han  gick  att  taga 
motion  och  frisk  luft,  hvilket  äfven  skedde  i  de  yngre 

åren  klockan  4 — 5  eftermiddagen.  1  sednaste  tider  var 

det  endast  eftermiddags-promenaden,  som  Wahlenberg 
fortsatte.  Han  vistades  också  då  under  somrarna  nästan 

beständigt  i  Botaniska  Trädgården  eller  i  Orangerierna 

för  anordningars  utförande  dei\st;ides,  och  han  hade  så- 
ledes derunder  en  tillräcklig  rörelse.  Under  vintern  till- 

bragte  han  det  öfriga  af  dagen  vid  sina  studier  och  till 

författande  af  sina  talrika  och  mångsidiga  litteiära  ar- 
beten. Under  de  öfriga  blidare  års-lidcrna  företog  han 

i  yngre  åien  städse  talrika  botaniska  utvandringar,  då 

han  vanligen  gick  ensam,  endast  någon  gång  tillåtande 
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en  eller  annan  Student.  h\iiken  derom  ifrigt  anhöll,  alt 

få  åtfölja.  Både  under  yngre  åren  och  i  medei-äldern 

uppsteg  han  vanligen  klockan  fyra  eller  fem  på  mor- 
gonen och  gick  genast  till  sitt  arbete. 

Den  andre,  hos  hvilken  Wahlexberg  med  särdeles 

förtroende  umgicks,  var  Medicinae  Professorn  D:r  C.  Zet- 

TERSTRÖM.  hMlken  han  under  sin  medelålder  nästan  dag- 

ligen på  en  koi't  stund  besökte  vid  hemvägen  ifrån  sin 
eftermiddags-promenad.  —  Då  D;r  Wahlström  leranat 
Upsala  blef  det  ProF:r  Zetterström,  med  hviiken  Wah- 
LENBERG  rådföide  sig  så  väl  i  sina  medborgerliga  som 
i  sina  litterära  angelägenheter.  För  öfrigt  umgicks  han 

stundom  äfven  med  några  få  andra  Embets-kamrater.  så- 

som med  Domprosten  D:r  Thorsander  och  Prof:r  W\lm- 
STEDT.  äf^'en\äl  med  Ingenior  Ridderbjelke:  i  sednare 
åren  umgicks  han  ock  med  Prof:r  Gustaf  Svaxbebg, 

Prof:r  Vv'allqvist.  D:r  Liedbeck  sanU  slutligen  med  Prof:r 
Palmblad. 

Sedan  Wahlexberg  blef  Botanices  Prof:r  inbjöd 

han  nyss  efter  hvarje  vår-termins  slut  flera  ibland  sina 
embets-kararatcr  på  en  afton  hos  sig  i  Botaniska  Träd- 

gården. Resande  Botanister  såg  han  ofta  hos  sig  till 
middagar,  men  Studenter  umgingos  ej  hos  honom. 

Ibland  de  personer,  för  hvilka  Wahlenberg  hyste 
en  stor  högaktning.  \ar  Prof.  Olof  Swartz,  om  hvilken 

Wahle.nberg  brukade  säga,  att  Swartz  i  sin  Vetenskap 

(Botanik)  var  en  universel  man.  Wahlenberg  hade  ock 
till  Swartz  många  förbindelser  för  talrika  tjenster;  det 

var  Swartz,  som  städse  hos  Kongl.  Vetenskaps-Akade- 
mien utverkade  de  flerfaldiga  penning-understöd,  hvilka 

Wahlexberg  erhöll  ifrån  nämnde  samfund.  Swartz  för- 

skaffade Wahlenberg  ofta  till  låns  nödiga  böcker,  och  då 

någon  gång  i  botaniskt  hänseende  ett  råd  behöfdes,  så  var 
det   Swartz.    hvilken    för  detta   ändamål  anlitades.  De 

växlade 
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växlade  städse  bref  i  botaniska  ämnen,  och  på  det  att 
ej  Wahlexbergs  talrika  och  ofta  förtroliga  bref  skulle 

komma  i  främmande  hand  efter  Swartz's  död,  inköpte 
Wahlenberg  dem  för  50  R:dr  Rg:s  af  eiikan  efter  Re- 

visor Ol.  Sv^artz,  Professorens  son. 

Så  hederligt  hjelpsam,  som  Wahlenberg  onekligen 

var  emot  bekanta,  stadda  i  penning-bekymmer,  så  föga 
meddelsam  var  han  deremot,  då  fråga  blef  om  att 

ifrån  sina  växt-samlingar  bortgifva  exemplar,  vare  sig 
till  landsmän  eller  utländningar.  Han  tillkännagaf  öppet, 
att  han  hade  med  stora  omkostnader  och  under  högst 

besvärliga  resor  hemfört  sina  växter,  och  att  han  der- 
före  ansåg  billigt,  att  han  erhöll  jemngoda  växter  igen 
för  dem,  hvilka  han  meddelade.  En  begäran,  eller  en 
önskan,  att  erhålla  exemplar  af  hans  insamlade  växter 
afslog  han  oftast  med  ett  skämt  eller  med  en  ordlek. 
Så  t.  ex.  då  en  student  en  gång  besökte  Wahlenberg 

när  han  hade  framme  sina  alp-växter  ifrån  Luleå- 
Lappmark,  gaf  han  studenten  först  några  få  växter, 
men  då  denne,  beundrande  dessa,  tillkännagaf  sin  lifliga 
önskan  att  ännu  dertill  bekomma  en  och  annan  art, 

knäppte  Wahlenberg  honom  på  fingrarna,  skämtsamt 

yttrande:  »cupido  habendi»,  och  tillslöt  duplett-bund- 
tarna,  hvilka  aldrig  mera  öppnades  för  sollicitanten 
under  hans  student-tid.  —  Då  Professor  J.  J.  Roe- 

mer  i  Ziirich,  kort  efter  Wahlenbergs  återkomst  ifrån 

sin  utrikes  resa,  skref  till  honom  och  utbad  sig  några 
exemplar  af  den  af  Wahlenberg  på  berget  Pilatus 

i  Schv^eitz  upptäckta  Draba  tomentosa,  svarade  ho- 
nom Wahlenberg:  »Min  herre  har  närmare  till  Pila- 

tus än  jag». 

Den  man,  af  hvilkens  umgänge  Wahlenberg  i  ve- 
tenskapligt  hänseende   ansåg  sig  hafva  lärt  mer,  än  af 

någon   annan,   var  den  namnkunnige  Geologen  Leopold 
v.    Buch.    Också   hyste  Wahlenberg  för  densamme  en 

K  V.  Akad.  Handl.  1851.  32 
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djup  högaktning,  och  han  yttrade  sig  alllid  om  v.  Buch 
med  uttryck  af  en  innerlig  känsla  af  förbindelse  och 
tacksamhet.  Det  är  ock  denne  lärde,  hvilken  Wahlex- 
BERG  i  sina  efterlemnade  anteckningar  benämner  »sin 
störste  välgörare»,  i  anseende  till  vidden  och  värdet  af 
de  användbara  kunskaper,  hvilka  han  inhämtat  genom 
det  lärorika  umgänget  med  honom. 

Den  största  och  nästan  enda  beskyddare,  hvilken 
Wahlenberg  egt  var  Förste  Archiatern  D:r  Pehr  v. 
Afzelius,  hvilken  utverkade  den  åt  Wahlenberg  sent 

gifna  Professors-titeln  samt  förordnandet  att  ega  säte  och 
stämma  i  Medicinska  Fakulteten  med  föreläsnings-  och 

examens-skyldighet.  Också  hade  Wahlenberg  städse  ett 
fullt  förtroende  till  v.  Afzelius,  och  då  Wahlenberg  nå- 

gon gång  talade  om  honom,  så  beklagade  han  dervid 

alltid,  att  v.  Afzelius  ej  kunde  öfvertalas  att  åtmin- 
stone åt  efterverlden  skänka  sina  handskrifna  medi- 

cinska föreläsningar,  om  hvilka  Wahlenberg  yttrade,  att 

i  praktiskt  hänseende  kunde  i  värde  intet  utgifvet  me- 
dicinskt arbete  med  dem  jemföras. 

Derjemte  erkände  Wahlenberg  alltid  med  tack- 
samhet det  stöd  och  den  välvilja,  som  Professor  P.  F. 

AuRiviLLius  städse  tilldelade  honom  under  den  tid,  då 

Wahlenberg  innehade  Adjunkts-befattningen  vid  Kongl. 
Vetenskaps-Societeten  i  Upsala. 

Af  Wahlenberg  finnes  ett  af  Prof.  Sandberg  må- 

ladt  porträtt,  hvarmed  Wahlenberg  likväl  ej  var  full- 

komligt nöjd  i  anseende  till  hår-klädseln,  i  hvilken 
han  ej  igenkände  sitt  vackra  brunlockiga  hår.  Han 

tillägger,  att  man  för  öfrigt  ej  kan  klaga  öfver  porträt- 
tets olikhet,  nemligen  »i  mindre  upprymdt  eller  icke 

mediterande  tillstånd».  Troligen  är  det  detta  porträtt, 

som  blifvit  begagnadt  i  Gal  ler  i  e  af  utmärkta  Sven- 
ska Män,  hvarest  Wahlenberg  finnes  lithografierad  af 

Cardon,  dock  enligt  mångas  omdöme  ej  väl  träffad. 
Wahlenberg  omnämner  derjemte,  att  en    tysk  resande 
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artist,  troligen  DtExz,  ungefär  vid  samma  tid  i  Upsala 
afmålat  honom,  och  att  »denna  föreställning  utföll  långt 
mera  animerad,  hvilken  således,  om  den  skulle  blifva 

utgifven,  kan  förut  antagas  verkligen  vara  bättre». 

Af  Wahlenberg  finnes  ock  ett  litet  såkalladt  skugg- 
porträtt,  utklippt  i  svart  papper  under  hans  vistelse  i 
Tyskland;  man  anmärkte  det  ibland  hans  papper  efter 
hans  bortgång. 

Professor    Wahlenberg^s    från    trycket  ut- 
g  i  f  n  a  arbeten  äro : 

1.    Större  Skrifter. 

;  1.  Utkast  till  en  geografisk  och  ekonomisk  Beskrifning  om 
Kemi  Lappmark.  Af  Göran  Wahlenberg.  —  Med  karta. 
Stockholm  &c.  1804.  -—  4:o.   Ss.  77. 

Obs.  Detta  arbete  är  intaget  i  S.  G.  Hermelin'3 
Försök  till  Beskrifning  öfver  Lappmarken  och  Wester- 
botten,  &c.    Stockholm,  1810.  — ■  4:o. 

Minerographie  von  Lappland  und  Westbothnien  nebst 

ein  Auszug  aus  Wahlenberg's  Topographie  von  Kemi 
Lappmark.  Von  S.  G.  Hermelin.  Aus  dem  Schwe- 
dischen  mit  einigen  Anmerkungen  von  J.  G.  L.  Blum- 
HOF.  —  Freiburg,  1813.  —  8:o.  Mit  3  Kupf.-taf.n. 

2.  Tractatio  anatomica  de  sedibus  materiarum  immediata- 
rum  in  Plantis,  quam  Praeside  C.  P.  Thunberg  pro 
Gradu  medico  in  Academia  Upsaliensi  publico  subjecit 
examini  Georg  Wahlenberg.  —  P.  1.  Upsaliae  1806.  — 
P.  II,  III  &  IV,  publice  proponit  G.  Wahlenberg.  Up- 

saliae. 1806  &  1807.  —  4:o.    Pp.  74. 
Obs.  Äfven  utgifven  med  särskildt  titelblad :  Georgii 

Wahlenberg  De  sedibus  materiarum  immediatarum  in 

Plantis.  In  quatuor  sectiones  divisa.  —  Upsaliie  (Scc. 
1806    &    1807.  —  4:0.   Pp.  74. 
Obs.  Öfversatt  af  Wahlenberg  och  införd  i  Eko- 

nomiska Annaler  &c,  utgifna  af  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien.  Ar  1808,  Juni  månad.  Ss.  36  —  65,  Au- 

gusti månad.  Ss.  50 — 81,  September  månad.  Ss.  53 
— 80,  November  månad.    Ss.  33 — 52,  December  må- 
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nad.  Ss.  31  —  62:  Afhandling  om  Växt-ämnenas  läge  i 
Växterna;  af  Göran  W^\hlenberg,  Med.  Doktor. 

3.  Berättelse  om  Mätningar  och  Observationer  för  att  be- 
stämma Lappska  Fjällens  höjd  och  temperatur  vid  67^* 

graders  Polhöjd,  förrättade  år  1807  af  Göran  Wahlen- 
BERG.  —  Med  karta  och  3  utsigter.  —  Stockholm  écc. 
1808.    4:o.    SS.  58. 

Obs.  Detta  arbete  är  intaget  i  S.  G.  Hermei.in's 
Försök  till  Beskrifning  öfver  Lappmarken  och  Wester- 
botten  &c.    Stockholm,  1810.  —  4:o. 

Bericht  iiber  die  Messungen  und  Beobachtungen  zu 
Bestimmungen  der  Höhe  und  Temperatur  der  Lapp- 
Jändischen  Alpen  unter  dem  67:sten  Breitengrade,  an- 
gestellt  im  Jahre  1807  von  Georg  Wahlenberg.  Aus 
dem  Schwedischen  iiberzsetzt  &:c.  Von  Fr.  L.  Haus- 
MANN.  —  Göttingen,  1812.  —  4:o.    Ss.  61  und  5  Tab. 

Obs.  En  afdelning  af  detta  verk  (de  Regionibus  Plan- 
tarum) finnes  på  engelska  öfversatt  af  Dryander,  och  in- 

fördt  i  Linnyei  Lachesis  lapponica,  utgifven  af  Smith. 
Appendix  N:o  11,  pp.  274—282:  Extract  from  Wahlen- 
berg's  Observationer  om  Lappska  P^jällens  höjd  &:c.  —  8:o. 

4.  Georgii  Wahlenberg  Flora  lapponica  &c.,  Scc.  Gum 
Mappa  botanico-geographica ,  Tabula  temperaturse  et 
Tabulis  botanicis  XXX.  —  Berolini,  .  &c.  1812.  — 
8:o.  pp.  LXVI  Sc  550. 

Obs.  Underrättelser  om  Wahlenberg's  Lappska  re- 
sor och  ett  utdrag  af  hans  inledning  ttll  Flora  lappo- 

nica finnas  intagna  i  Gilbert's  Annalen  der  Physik. 
Jahrgang  1812.   ss.  233 — 309: 

Einiges  zur  physikalischen  Erdbeschreibung  von  Lapp- 
land und  iiber  die  Gesetze,  nach  welchen  die  Pflanzen 

verbreitet  sind,  von  D;r  Waklenberg  (Ausgezogen  aus 
Dessen  Flora  von  Lappland.    Von  Gilbert.). 

5.  Georgh  Wahlenberg  de  Vegetatione  et  climate  in  Hel- 
vetia  septentrionali  inter  flumina  Rhenum  et  Arolam 
observatis  et  cum  summi  septentrionis  comparatis  Ten- 

tamen. —  Cum  Tabula  altitudinem  montium  terminos- 
que  Vegetationis  monslrante  et  Tabula  ten^peraturie  nec 
non  Tabula  bot.  L  —  Turici  Helvetorum,  &c.  1813. 
—  8:o.   Pp.  XCVIII  &  200. 

6.  Flora  Carpatorum  principalium  &cc.  —  Cum  Mappa  phy- 
sico-geogr.,  Tabula  altitudinem  montium  ostendente 
et  2  Tabulis  botanicis.  Gottingae,  &c.  1814.  8:o.  Pp. 
CXVIll  &  408. 
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7.  Flora  Upsaliensis,  5cc.  a  Georgio  WAHLtNBERG.  Cura 
Mappa  geographico-botanica  Regionis.  — •  Upsaliae.  &c. 
1820.  —  S:o.  Pp.  VIII  Se  495. 

8.  Flora  suecica  &c.  edita  a  Georgio  Wahlenberg.  Pars 

prior  &  posterior.  Upsaliae,  1824  &  1826.  —  8:o.  pp. 
428  &  4.  —  pp.  LXXXVin  &  429—1117. 

Flora  suecica  &c.  auctior  et  emendafior  denuo  im- 
pressa.    Pars  prior  &  posterior.    Upsaliae  1831  &  1833. 
—  8:o.  pp.  445  &  2  &  pp.  XGVII  &  447—1134  &  2. 

9.  Svensk   Botanik,  utgifven  af  Kongl.  Vetenskaps-Akade- 
mien. —  Nionde  Bandet.  Ifrån  och  med  N:o  595  — 

648  sammanfattadt  af  Göran  Wahlenberg.  Upsala, 
1823—1825.  —  8:o.  —  Tionde  Bandet.  N:ri  649— 
720.    Upsala,  1826 — 1829.  —  Elfte  Bandet.  N:ri  721 
—  738.    Upsala,  1830.  —  8:o. 

2.   Mindre  Afhandlingar,  införda  i  lärda  Samfunds- 
Handlingar  och  i  Journaler. 

!  AcHARii  Supplementum  Methodi  Lichenuni.  (1803): 
10.  Novae  Lichenum  Species. 

I  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Nya  Handlingar: 
Tom.  XXIIl  (1802)  &  Tom.  XXIV  (1803).  C.  Tab.  lV:a: 

11.  Inledning  till  Caricografien,  af  G.  Waulenberg.  —  För- 
sta, andra,  tredje  och  fjerde  afdelningen. 

Obs.  Fjerde  Afdelningen  är  utgifven  med  särskild  titel: 
Inledning  till  Caricografien  af  G.  Wahlenberg.  —  C.  Tab. 
—  Omtryckt  i  Annals  of  Botany.  Vol.  II.  pp.  112 — 
144:  a  monograph  of  the  Genus  Garex.  By  Geobg 
Wahlenberg  C.  Tab.  8:o. 

Tom.  XXVI   (1805);  Tom.   XXVII.  (1806).    C.  Tab.  I:a 
&  Tab.  IV:a: 

12.  Utkast  till  Gottlands  Flora.    Af  G.  Wahlenberg. 

Tom.  XXVni  (1807).  ss.  138—148: 
13.  Om  Obstructiones  Alvi  i  Lappmarken,  förorsakade  af 

mycket  mjölkätande.    Af  Göran  Wahlenberg. 

Tom."  XXX  (1809).  ss.  205—221: 14.  Försök  alt  genom  Springkällors  undersökande  utforska 
temperatur-graden  för  växterna,  som  finnas  vid  Up- 

sala och  vid  sjön  Yngen  i  Wermland.  Af  Göran  Wah- 
lenberg. 

Obs.  Öfversatt  i  Gilbert's  Annalen  der  Physik. 
XLI:r  Band.  ss.  115 — 128:  Beobachtungen  iiber  Quel- 
lenwärme  und  Erdtemperatur  bei  Upsala  und  am  Yn- 
gensee  in  Wermland.    Von  Georg  Wahleinblrg.  - 
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Tom.  XXXI.  (1810):  ss.  106—114: 
15.  Anmärkningar  om  Lappska  Vegetationen  med  beskrif- 

ning  om  Myosotis  deflexa  eller  ett  nytt  Förgät  mig  ej 
från  Lappland.  Af  Göran  Wahlenberg.  Tab.  IV;a» 
(M.  deflexa  Wbg.). 

Tom.  XXXII  (1811).  SS.  1—18: 
16.  Rön  om  Springkällors  temperatur  vid  Upsala ,  år 

1810,    Af  Göran  Wahlenberg. 

Obs.  Öfversatt  i  Gilbert's  Annalen  der  Physik  XLI:r 
Band,  ss.  129  — 135:  Ueber  die  Temperatur  der  Quellen 
bei  Upsala  im  Jahr  I8l0.    Von  Georg  Wahlenberg. 

17.  Rön  om  Springkällors  temperatur  och  växternas  för- 
hållande uti  rikets  norra  provincer  anställda  i  afsigt 

att  bestämma  klimatet;  af  Göran  Wahlenberg.  —  A. 
st.  ss.  19 — 54. 

Obs.  Öfversatt  i  Gilbert*s  Annalen  der  Physik. 
XLI:r  Band.  ss.  135 — 154:  Beobachtungen  uber  Quel- 
lenwärme  und  Natur  und  Ausbreitung  der  Gewächse 
in  den  nördlichen  Provinzen  von  Schweden,  um  aus 
ihnen  das  Klima  dieser  Gegenden  zu  bestimmen.  Von 
Georg  Wahlenberg.  ^ 

Tom.  XXXIL  (1811).  ss.  198—207: 
18.  Rön  om  Springkällors  temperatur  i  rikets  södra  pro- 

vincer, anställda  i  afsigt  att  bestämma  klimatet;  af 
Georg  Wahlenberg. 

Obs.  Öfversatt  i  Gilbert's  Annalen  der  Physik 
XLI:r  Band.  ss.  155 — 161:  Beobachtungen  iiber  Quel- 
lenwärme  in  den  siidlichen  Provinzen  Schwedens,  von 
Georg  Wahlenberg. 

Obs.  VON  BucH  och  Gilbert  hafva  till  den  tyska 

öfversättningen  af  Wahlenberg's  fyra  afhandlingar  om 
Jord-temperaturen  i  Sverige  gifvit  följande  gemensamma 
titelblad  : 

Beobachtungen  iiber  Quellenwärme  und  Vegetation 

zur  Bestimmung  der  Erd-Temperatur  und  des  Klimats von  Schweden.    Von  G.  Wahlenberg. 

Tom.  XXXni.  (1812).  ss.  52—61: 
19.  Systematisk  uppställning  af  växt-ämnena;  af  Georg 

Wahlenberg  *). 

")  I  Rerzemi  ;if]iandlinn::  "Försök  till  cu  kemisk  Nomcnolatur".  (Kongl. 
Vclcnskaps-Akadcntieus  Nva  Ilamlliiigar.  Tom.  XXXIIT  (1812)  ss. 
28-7  i. 
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Obs.  Öfversatt  i  GiLBKRr's  Annaien  der  Physik. 
XIIl:r  Band.  ss.  78 — 87:  Systematische  Anordnung 
der  Pflanzenstoffe.    Von  Georg  Wahleneerg. 

!  Kongl.   Vetenskaps-Akademiens  Handlingar: 
20.  Ytterligare  anmärkningar  om  ÖJands  Natur;  af  Göran 

Wahlenberg.  —  För  år  1S21.  ss.  305 — 319. 
21.  Anmärkningar  vid  Carc/awime  pam/Zoray  af  Göran  Wah- 

leneerg. —  För  år  1822.  ss.  290 — 294. 

I  Nova  Acta  Regiie  Societatis  Scientiarum  Upsaliensis: 

22.  Plantae  tetradidymae  Ordinem  Naturalem  Filicibus  pro- 
ximum  constituentes,  determinatae  et  quoad  generatio- 
nem  illustratae  a  G.  Wahleneerg.  Vol.  VII.  pp.  163 
—  187:  Tab.  VI:a. 

23.  Petrificata  TelJuris  suecanae  examinata  a  Georgio  Wah- 
leneerg. Vol.  VIII.  pp.  1  —  116:  Tab.  I— IV  «Sc  VII. 

f.  4  —  6. 
24.  Gottlandiae  Plantae  rariores  Annis  1816,  1817  et  1818 

detectae  a  Joh.  Petr.  Rosén  et  jam  conjunctim  cum  eo 
recensitae  a  G.  Wahleneerg.  Vol.  VIII.  pp.  203— 257: 
C.  Tab.  V:a.  f.  2. 

25.  Additamenta  quaedam  ad  Petrificata  Telluris  suecanae  a 
G.  Wahleneerg.    Vol.  VIII.  pp.  293 — 296. 

I  Der  Gesellschaft  Naturforschender  Freunde  zu  Berlin  Ma- 
gazin  fiir  die  neuesten  Entdeckungen  in  der  gesammten 
Naturkunde: 

26.  Kamtschadalische  Laub-  und  Lebermoose,  gesammelt 
auf  der  russischen  Endeckungs-Reiso  von  dem  Herrn 
Hofrath  Tilesius,  und  untersucht  von  Div  G.  Wahlen- 

eerg. Fiinfter  Jahrgang.  Berlin.  1811.  —  4:o.  ss. 
289 — 297:  Tab.  VII.  f.  2  &  3.  {Encalypta  corniculata 
Wahlenb.  f.  2.  —  Marchantia  saccata  Wahlenb.  f.  3). 

27.  Nähere  Bes-timmung  des  Begriffs  und  der  Benennung 
einiger  Pflanzengefässe;  mit  Riicksicht  auf  seine  Schrift: 
De  sedibus  materiarum  immediatarum  in  Plantis,  aufge- 
setzt  von  G.  Wahleneerg.  (Vorgelesen  am  3:ten  März 
1812).  Sechster  Jahrgang.  —  Berlin  1814.  —  4:o. 
ss.  25 — 36: 

Obs.  Omtryckt  i  Gilbert's  Annalen  der  Physik. 
Neue  Folge.  XV:r  Band  (Leipzig.  1813).  ss.  42  —  62: 
Ueber  die  Gefässe  der  Ptlanzen.     Von  G.  Wahleneerg. 
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Svea.  —  Tidskrift  för  Vetenskap  och  Konst: 

28.  Om  Svenska  Jordens  Bildning.  Af  G.  Wahlenberg. — 
Första  Häftet.  —  Upsala  åc.  1818.  8:o.  ss.  1 — 77: 
Första  Häftet.  Andra  Upplagan.  Tillökt  och  förbätt- 

rad. Upsala  &c.  1824.  ss.  1 — 99:  Om  Svenska  Jor- 
dens Bildning.    Af  G.  Wahlexberg.  8:o. 

Geologisk  afhandling  om  Svenska  Jordens  Bildning. 
Af  D:r  Georg  Wahlenberg.  —  Särskildt  aftryck  ur  An- 

dra förbättrade  Upplagan  af  Sveas  Första  Häfte. — 
Upsala.    Palmblad  &  C,  1824.  —  8:o.  —  ss.  99  (&  2). 

29.  Linné  och  hans  Vetenskap.  Ett  Bidrag  till  Fädernes- 
landets Vetenskaps-Historia.  Af  G.  Wahlenberg.  — 

Femte  Häftet.  Upsala.  Palmblad  &  C.  1822.  —  8:o. 
ss.  69  —  130. 

I  J.  Berggren's  resor  i  Europa  och  Österländerne.  —  Andra 
Delen.  —  Bihang.    I.  Växtförteckning.  ss.  3 — 70: 

30.  Växter  i  Österländerne  samlade  af  J.  Berggren;  och 
nogare  bestämda  af  Göran  Wahlenberg. 

Omtryckt  i  Journalen  Isis.  1828. 

I  Skandia.  —  Tidskrift  för  Vetenskap  och  Konst.  —  Utgifven 
af  Svenska  Litteratur-Föreningen: 

31.  Historisk  Underrättelse  om'  Upsala  Universitets  Bota- 
niska Trädgård  1836.  Af  Göran  Wahlenberg.  Nionde 

Bandet.  —  Upsala  &c.  1837.  —  8:o.  ss.  51 — 74: 

Flora  oder  allgemeine  Botanische  Zeitung.  &c.  XXL 
Jahrgang.  hr  Band.  Regensburg,  1838.  —  8:o.  — 
Beiblätter  zur  allgemeinen  botanischen  Zeitung.  1838. 
N:o  L  ss.  37 — 76:  Historischer  Bericht  liber  den  bo- 

tanischen Garten  der  Universität  Upsala.  Von  Göran 
Wahlenberg,  aus  dem  Schwedischen  iibersetzt  von  D:r 
Creplin  in  Greifsvs'ald. 

I  Läsning  för  Bildning  och  Nöje.  Månadsskrift.  Redigerad  af 
V.  F.  Palmblad: 

32.  Huruledes  och  huruvida  synes  Sverige  af  naturen  vara 
dömdt  att  förblifva  ett  fattigt  land?  Andra  Argängen. 
Sjunde  Häftet.  Juli  1848.  ss.  405—420. 

33.  Tillägg  till  Uppsatsen  i  föregående  Häftet:  Sverige 
ett  fattigt  land?  Andra  Årgången.  Åttonde  Häftet.  Au- 
?:usti.  SS.  511  &  512. 
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34.  Sverige  —  ett  fattigt  Jand?  såsom  grunden  för  sven- 
ska representationen  ?  Andra  Årgången.  Åttonde  Häf- 
tet. SS.  512 — 515. 

35.  Om  Svenska  Ängskötseln  såsom  Svenska  Åkerbrukets 
Moder.  —  Bidrag  till  uppsatsen:  Sverige  ett  fat- 

tigt land?  i  näst  föregående  tvenne  Häften.  Nionde 
Häftet.    September,  ss.  574 — 578. 

Obs.  I  Fr.  Otto's  &  DiETRicn's  Allgemeine  Garten- 
Zeitung  finnes  en  af  Wahlenberg  författad  afhandling  så-* 
som  ett  svar  på  en  af  Prof.  Hornscouch  skrifven  uppsats 
>jOm  Styrelsen  vid  Botaniska  Trädgårdar». 

Ut^i  Edw.  Otto's  Blumen-Zeitung  1850.  ss.  148 — 162 förekommer  äfven  en  af  Wahlenberg  författad  afhandling 
såsom  svar  i  anledning  af  en  förut  af  Hr  Damel  Muller 
skrifven  uppsats  om  praefecturen  i  Botaniska  Trädgårdar. 





Biografi 

ÖFVER 

CARL  FR.  AF  WINGÅRD, 

ERKE-BISKOP,     UPSALA     UNIVERSITETS     PRO-KANZLER,  LEDAMOT 
AF   KONGL.    SERAFIMER-ORDEN,    EN   AF    DE  ADERTON 

I    SVENSKA   AKADEMIEN,   M.  M. 

Från  4  780  till  1818  innehades  biskops-stolen  i  Göte- 
borg af  Johan  Wingård.  Såsom  så  niången  annan  i  stat 

och  kyrka  utmärkt  man  hade  han  utgått  från  bonde- 
ståndet. Han  hade  anseende  som  vältalare,  och  var 

aktad  och  ärad  som  verksam  embetsman,  redlig  med- 
borgare, varm  konungavän  och  förträfflig  husfader.  Hans 

hustru  var  Fredrika  af  Darelli,  en  för  sin  fromhet, 

sina  husmoderliga  dygder  och  sitt  under  en  långvarig 
svår  kroppssjukdom  bevisade  tålamod  högt  värderad 
qvinna.  Dessa  makars  tredje  barn,  sonen  Carl  Fredrik, 
föddes  d.  26  Sept.  1781  i  Stockholm,  der  fadren  ännu 
vistades,  sedan  han  från  kyrkoherdeembetet  i  Jacobs 
och  Johannis  församlingar  blifvit  befordrad  till  biskop  i 
Göteborg.  Den  unge  Carl  Fredrik  Wingård  gjorde 
goda  studier  dels  i  Göteborg  och  dels  i  Upsala.  Vid 
universitetet  i  sistnämnda  stad  erhöll  han  den  filosofiska 

graden  år  1803  och  ådagalade  snart  derefter  genom  en 
akademisk  afhandling  sin  förtroliga  bekantskap  med  den 
klassiska  forntiden  och  dess  litteratur.  Fältet  för  den 

framtida  verksamheten  blef  elementarläroverket.  Han 

blef  snart  bibliothekarie,  vikarierande  lärare,  gymnasii 
adjunkt  och  slutligen  lektor  vid  det  offentliga  läroverket 

i  Göteborg.    Som  lektor  deltog  han  äfven  i  stiftsstyrel- 
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sen.     Hans  förtjenster  af  undervisningsverket  äro  mycket 
stora.    Med  utmärkta    kunskaper,  stort  nit  och  en  all- 

deles ovanlig  skicklighet  och  kraft  i  undervisningen  var 
han   en   af   vårt  lands  förträffligaste  skollärare.  Såsom 
deltagande  i  stiftsstyrelsen  var  han  vaksam,  oförtruten, 

en   trofast  och  god  medhjelpare  åt  den  åldrige  fadren. 

Han  tillvann  sig  derigenom  odelad  aktning  och  tillgif- 
venhet  af  stiftets  presterskap.    Detta  kallade  honom,  när 

fadren  afsomnade  år  1818,  nästan  enhälligt  till  sin  bi- 
skop, hvartill  han  ock  af  Konungen  samma  år  utnämndes. 

Angående  hans  biskopsverksamhet  må  anföras  hvad  en 
fullt  trovärdig  och  af  ingen  jäfvad  domare  sagt:  »såsom 
styresman  af  sitt  stift  och  vårdare  af  dess  läroverk  blef 

WiNGÅRD   af   få   svenska   biskopar  upphunnen,  af  ännu 

färre,   om    ens  af  någon,  öfverträfTad.    Med  den  nog- 

grannaste uppmärksamhet  och  den  sorglalligaste  omvård- 
nad  omfattade   han   alla  de  till  hans  embetsförvaltning 

hörande  angelägenheter,  det  religiösa  och  sedliga  lifvets 
utveckling,   den   vetenskapliga  bildningens  fortgång  vid 
läroverket,  folkundervisningen,  fattigförsörjningen  o.  s.  v. 
Alla    prester   och   lärare   inom  stiftet  kände  han  noga, 

följde  deras  tjenstgöring  med  en  aldrig  tröttnande  upp- 
märksamhet,  umgicks   med  dem  på  ett  sätt,  som  för- 

enade förmannens  allvar  och  värdighet  med  embetsbro- 
drens   vänlighet   och    hjertlighet,  och  utvidgade  genom 
ofta  företagna  embetsresor  sin  bekantskap  med  dem  och 

med  församlingarnes  tillstånd».     Afven  på  läroverken  ut- 
öfvade  han  det  mest  välgörande  inflytande;  »för  lärjun- 
garne  förblef  han  hvad  han  varit  som  lärare,  en  fader- 
lig  vän,  som  uppmuntrade  och  belönade  deras  flit,  gladde 
sig  åt  deras  framsteg  och  afhjelpte  deras  behof  genom 

ofta  betydliga  understöd,  hvilka  ej  sällan  fortforo  äfven 

efter  deras  afgång  till  universitetet  *)».     Denna  skildring 

*)  Personalier  öfver  framlidne  Erkebiskop  af  Wingärd,  bifo- 
gade den  vid  hans  jordfästning  hållna  likpredikan. 
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af  biskopen  i  Göteborg  iir  ock  en  skildring  af  Wingård 
såsom  crkebiskop.     Han  blef  detta  efter  den  oförgätlige 
Wallin  år  1839,  sedan  han  redan  under  nästföregående 

erkebiskopsledighet    haft   ruoi    å    förslaget  och  mycket 
varit  i  fråga  till  embetets  erhållande.    Huru  troget  och 

oförtrutet   han  som  biskop  och  erkebiskop  uppfyllde  de 
många  sUrskilta  offentliga  och  enskilta  åligganden,  som 
honom   tillhörde,  ådagalägges  af  en  dagbok,  hvilken  han 

började  fora  i  och  med  detsamma  han  tillträdde  biskops- 
tjensten    i   Göteborg,  och   hvilken  han  fortsatte  till  de 
sista  veckorna  af  sin  lefnad.     Han  antecknade  deri  allt 

som  i  hans  embetsmannalif  förekom,  huru  han  det  an- 
såg,  och   hvad  han  dervid  tillgjorde.    Han  antecknade 

det    kort,    men  troget  och  ärligt,  så  att  han  i  anteck- 
ningarne  hade   en  förträfflig  ledning  för  sitt  minne  och 

för  de  tillgöranden,  som  en  annan  gång  kunde  komma 

i  fråga.    Anteckningarne  genomlysas  ock  af  den  omiss- 
känneligaste fromhet.  af  den  djupaste  undergifvenhet  för 

gudomlig  anordning,  af  obrottslig  trohet  mot  konung  och 
konungahus,   af  den  varmaste  kärlek  till  fäderneslandet 

och  allt  deri  godt  och  vackert.     De  återspegla  det  äd- 
laste sinne  och  den  största  embetsmannaduglighet.  Jemte 

det   att   WiNGÅRD  såsom  biskop  ådagalade  denna  i  alla 
siit  embetes  särskiltheter,  hade  han  ock  den  djupa  blick 
i  kyrkans  allmänna  väsende,  den  vidsträckta  öfversigt  af 
dess  fordringar  och  den  stora  fasthet  och  kraft  i  sina 
kyrkliga  åsigter,  att  han  kunde  vara  kyrkan  i  det  hela 
till    utomordentligt   stort  gagn,  att  han  kunde  tillgodose 
dess  behof,  afvärja  dess  faror,  och,  när  det  gällde,  föra 

dess  talan  med  stort  mannamod,  samt  sålunda  för  den- 
samma   vara    en    inflytelserik    målsman  och  försvarare. 

Såsom  sådan  aktades  och  ärades  han  af  hela  det  sven- 

ska   presterskapet.     Han    var   luthersk-evangelisk  tro 
osvikligt  tillgifven;  han  ansåg  denna  hafva  fått  ett  skönt 

och  riktigt   uttryck  i  den  svenska  kyrkan,  och  derföre 
fasthängde   ock   hans   hjerta    vid  denna,  och  han  ville 
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hafva  den  bevarad  och  aktad  sådan  som  den  af  fäderne 

blifvit  upprättad. 
Såsom  biskop  var  Wingård  skyldig  att  deltaga  i 

landets  riksdagar.  Han  gjorde  det  oafbrutet  från  och 

med  år  1818.  Vid  riksdagarne  18^8—30,  4834—5 
var  han  tillstädes  som  sitt  stånds  vicetalman.  Vid  de 

nästföljande  var  han  i  kraft  af  sitt  embete  ståndets  tal- 
man. Både  såsom  riksdagsman  och  såsom  öfverläggnin- 

garnes  ledare  ådagalade  Wingård  en  ovanligt  stor  sak- 
kännedom, en  aldrig  bristande  uppmärksamhet,  en  stor 

skicklighet  och  ett  aldrig  svikande  mod.  I  de  beskyll- 
ningar man  någon  gång  gaf  honom,  att  han  med  blind, 

till  och  med  illasinnad  ifver  vidhöll  det  gamla  och  mot- 
verkade allt  nytt,  således  ock  all  förbättring  och  all  för- 

kofran,  hade  man  orätt.  Han  älskade  visst  det  gamla 
och  verkade  för  dess  bibehållande,  men  ej  längre  än  han 
ansåg  det  vara  godt  och  nyttigt.  Och  så  länge  han 
ansåg  det  för  nyttigt,  lät  han  icke  hvarken  förleda  sig 

eller  skrämma  sig  från  dess  försvarande.  Utan  all  tve- 
kan om  det  rätta  och  goda  i  sina  afsigter  och  bemö- 

danden hade  han  vid  det  motstånd,  som  dessa  väckte, 

det  orubbligaste  mod,  den  fullkomligaste  fasthet.  Han 
var  icke  utan  känslighet  för  bifall  och  beröm,  men  han 
lät  likaså  litet  de  högas  gunst  som  folkets  bifall  och 
de  förvillades  hotelser  och  våldsamheter  afleda  sig 
från  den  väg  han  ansåg  för  den  rätta.  Han  fördrog 
äfven  våldet  med  den  största  jemnmodighet.  Såsom 
ordförande  var  han  utmärkt  skicklig,  men  icke  alltid 

fullkomligt  lugn.  Tilltagande  sjuklighet  och  leda  vid 
det  öfvermåttan  uttänjda  och  onyttiga  talandet  gjorde 

honom  mången  gång  otålig.  Men  äfven  i  otåligheten  såg 
man  hans  varma  hjerta,  och  då  man  tillika  erkände 
hjertats  redlighet  och  godhet  och  hela  mannens  storhet 
och  värde,  så  böjde  man  sig  gerna  äfven  för  otåligheten 
och  förbiseelserna,  och  i  ordföranden  såg  man  mindre 
den    otliciellc  mannen,  »allas  tjenare»,  såsom  han  någon 
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gång  på  skämt  kallade  sig,  än  den  högt  förtjente  kyr- 
kofursten och  den  vördade  fadren. 

WiNGÅRD  hade  lärdom,  men  icke  en  lärdom  som 

uttryckte  sig  genom  författarskap.  »Mitt  författarskap», 
sade  han  en  gång,  »tillhör  ej  boksamlingarne,  utan  ägnas 

åt  folket»  *).  WiNGÅRD  var  talare,  och  står  såsom  sådan 
mycket  högt.  Af  honom  finnas  en  mängd  predikningar 
och  andra  religiösa  tal.  De  äro  varma,  allvarliga,  samt 

chrislliga,  ofta  sinnrika,  icke  alltid  i  uttrycket  okonst- 
lade. Derjemte  var  Wlngård  tillfällighetstalare,  och  en 

utomordentligt  lycklig.  Hans  skarpa  öga  lät  honom  snart 
finna  det  i  hvarje  sak  egendomliga,  hans  fyndighet  lärde 
honom,  huru  det  på  bästa  sätt  skulle  framställas,  och 
genom  sitt  stora  herravälde  öfver  språk  saknade  han 
aldrig  ord  för  hvad  han  ville  säga.  I  hans  tal,  och  icke 

minst  i  de  improviserade  talen,  var  rikedomen  på  tan- 
kar och  egendomligheten,  kraften  och  klarheten  i  ut- 

tryck lika  slående,  lika  beundransvärd.  Såsom  tillfäl- 
lighetstalare har  WiNGÅRD  måhända  af  ingen  blifvit  öf- 

verträffad.  Ändtligen  var  ock  Wingård  minnestecknare. 

Icke  sällan  anmodades  han  att  lägga  en  minneskrans  på 
bortgångnas  grafvar.  Han  gjorde  det  med  kärlek  till 
de  bortgångnes  goda  egenskaper,  med  grannlagenhet  och 
konstrikhet  i  uttryck,  med  värma  i  känsla  och  tankar, 
samt  alltid  med  obrottslig  ärlighet  och  sanning.  Bland 

hans  minnestal  står  det  öfver  Landshöfdingen  i  Göte- 
borg, Grefve  Rosen  mycket  högt.  Ännu  förträffligare 

är  kanske  det,  som  han  vid  sitt  inträde  i  Svenska 

Akademien  höll  öfver  företrädaren,  Grefve  Gustaf  La- 
GERBJELKE.  Det  kau  gerna  gälla  såsom  ett  mästerstycke 
i  minnesteckningskonsten.  Blott  ett  enda  egentligen  lärdt 
arbete  har  från  Wingårds  hand  utgått:  Öfversigt 

af  christna  kyrkans  senare  händelser  och  nuvarande  till- 

*)  Minnestalet  öfver  Grefve  Lagerbjelke  i  Sv.  Akad:s  Handl. 
19:e  Bandet. 
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stånd,  Upsala  1843.  Det  är  en  frukt  af  flitig  om  ock 
något  sporadisk  läsning  och  varm  karlek  till  kyrkan, 

och  förråder  en  mycket  utbredd  bekantskap  med  till- 
dragelsenia  i  denna.  Wixgårds  öfriga  skrifter,  alla,  utom 

de  första  akademiska,  af  populär  riktning,  äro  på  flera 

ställen  förtecknade  och  behöfva  icke  här  å  nyo  an- 
gifva?.  På  deras  äterutgifvande  i  en  saraliog  lärer  man 
vara  betänkt. 

WixGÄRD  saknade  icke  yttre  utmärkelser.  Akade- 
mier, lärda  och  medborgerliga  samfund  upptogo  honom 

gerna  till  medlem.  Han  älskade  arbete  i  föreningar  och 

var  i  sådana  en  likaså  verksam  som  gerna  sedd  med- 
arbetare. Särdeles  kärt  var  honom  arbetet  i  Bibel- 

kommissionen. Af  de  Konungar  hvilka  han  tjenade  hade 
han  de  utmärktaste  prof  af  ynnest  och  förtroende.  Af 

Vetenskaps-Akademien  blef  han  ledamot  år  1838.  Hans 
öfriga  ledaraotskap  och  utmärkelser  äro  på  tlera  ställen 

upptecknade 
Till  lynne  och  sinnesart  var  WixgIrd  icke  alltid 

jemn.  Psychisk  värma  och  fysisk  sjukli.shet  gjorde  ytan 
skroflig  och  det  yttre  beteendet  någon  gång  strängt  och 

hårdt.  Men  i  det  inre  bodde  mildhel,  godhet  och  kär- 
lek bredvid  allvar  och  kraft.  1  humor  var  han  stark; 

icke  ens  sarkasmen  fattades  honom,  när  den  behöfdes. 

1  konsten  att  stäfja  dårskap,  tillbakavisa  oarraktighet  och 

näpsa  päflugenhet  och  okynne  var  han  en  stor  mästare. 
Kärare  var  det  honom  dock  att  gifva  vänliga  råd  och 
anvisningar,  att  afhjelpa  behof,  biträda  der  hans  biträde 
behöfdes,  sammanhålla  och  skvdda,  der  något  höll  pä  att 
sönderfalla  och  förgås.  Att  dessa  hans  vackra  och  ädla 
bemödanden  erkändes,  var  honom  icke  likgiltigt.  Han 

såg  det  med  nöje.  Deremot  kunde  han  ock  lätt  för- 
  draga 

*)  Personalierna,    Stiftsmalriklar.   Upsala   stifts  Herdaminne 
o.  a.  st. 
I  personalierna,  matriklar,  o.  a.  st. 
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draga  att  de  misskändes.  Motgång  och  ovilja  bar  han 
med  en  alldeles  ovanlig  styrka.  Ovilja  rönte  han  äfven 
icke  så  sällan  och  i  icke  ringa  mått.  Men  den  aftog 
med  åren  och  man  lärde  sig  att  allt  mer  och  mer  inse 
hans  stora  förtjenster  och  värde.  Hans  sista  år  var  ett 
år  af  allmän  tillgifvenhet,  aktning  och  vördnad.  Han 

afled  på  sin  egendom  Sunnersta,  ej  långt  från  Upsala, 

d.  19  September  1851.  Hans  stoft  hvilar  bredvid  fa- 
drens  på  Tölö  kyrkogård  i  Norra  Halland. 

K,  V,  Akad.  HandL  1851 33 





Biografi 

ÖFVER 

Friherre  CONSTANTIN  D  OHSSON, 

ENVOYÉ   EXTRA-ORLIN.  OCH  MINISTER  PLENIP.  VID  KONGL.  PREUS- 

SISKA   OCH   SACHSISKA   HOFVEN  ,    KOMMENDÖR   MED  ST.  KORSET  AF 

KONGL.    NORDSTJERNE-  OCH  KONGL.  DANSKA  DANNEBROGS-ORDEN, 
RIDDARE    AF   KONGL.    PREUSSISKA    RÖDA  ÖRNS 

ORDENS   FÖRSTA  KLASS. 

LiONSTANTiN  D'Ohsson  föddcs  i  Tarapia  vid  Bosforen  i 
grannskapet  af  Constantinopel,  af  Armenianska  Christna 
föräldrar,  den  26  November  1779.  Fadren,  Ignatius 
MuRADGEA,  som  då  var  förste  tolk  vid  svenska  missionen, 
blef  adlad  med  namnet  Muradgea  DOhsson,  och  modren, 
Eva  CoulélIj  var  dotter  af  en  bankir  med  detta  namn. 

Vid  5  års  ålder,  då  fadren,  som  ägde  en  betydlig 

förmögenhet,  tagit  afsked  och  flyttat  till  Paris,  blef  so- 
nen derstädes  lemnad  till  en  enskild  uppfostringsanstalt, 

i  hvilken  han  förblef  i  7  år,  eller  till  år  4791,  då  fa- 
dren, i  anseende  till  revolutionens  stormar,  lemnade 

Frankrike.  Sonen  åtföljde  då  till  Wien,  hvarest  han  in- 
togs uti  Theresianska  militärskolan,  dock  på  kortare  tid. 

Han  återvände  1793  till  Constantinopel  med  fadren,  som 

blifvit  utnämnd  till  svensk  Minister  derstädes,  efter  En- 
voyén VON  Asp.  Under  vistandet  här  öfvade  sig  den  unge 

COflssoN  i  orientaliska  språken. 
Då  han,  i  anseende  till  fadrens  anställning,  numera 

kunde  anse  sig  som  svensk  undersåte,  begaf  han  sig  till 

Sverige  och  Upsala  universitet  1798,  hvarest  han  un- 
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dergick  kanzli-examen  redan  året  derpå,  och  blef  in- 
skrifven  sora  e.  o.  kanzlist  i  expedition  för  utrikes  ären- 
derne  1799,  under  Grefve  Barcks  d.  v.  chefskap.  Den 
ledighet  han  njöt  i  denna  befattning,  begagnade  han,  i 

afvaktan  på  anställning  i  diplomatiska  corpsen,  att  med 
sin  far  resa  till  Paris,  1801,  sedan  denne  erhållit  obe- 

gränsad Ijenstledighet  från  sin  ministerplats,  i  följd  af 

Ryska  hofvets  klagomål  och  beskyllningar  att  han  befor- 
drade Fransmännens  sak  vid  Ottomaniska  Porten.  Det 

var  under  denna  vistelse  i  Paris,  som  D'Ohsso>*  svssel- 
satte  sig  med  forskningar  i  de  kongl.  bibliothekens  orien- 

taliska manuskript-samlingar,  för  att  erhålla  materialier 
till  en  historia  öfver  Tschingis  Khan  och  hans  dynasti, 
hvarefter  han  återkom  till  Sverige  1804,  och  blef  året 

derpå  skickad  såsom  Legations-sekreterare  till  Madrid, 
hos  svenska  Ministern  Baron  Adlerberg.  Men  då,  1806, 

beskickningen  blef  återkallad,  begaf  sig  D'Ohsson  med 
den  tillbaka  till  Sverige. 

Han  förblef  hemma  till  1807,  då  han,  såsom  Lega- 
tions-sekreterare, åtföljde  den  utnämnde  svenska  Ministern 

vid  Berlinska  hofvet,  v.  Brinkman.  Resan  ställdes  öfver 

Stralsund,  hvarest  Gustaf  Adolf  då  vistades,  men^Tort- 
sattes  till  Memel,  hvilken  stad  var  den  enda,  som  lem- 
nades  Preussen  efter  freden  i  Tilsit.  Königsberg  öfvergafs 
dock  snart  af  franska  arméen.  då  missionen  åtföljde 

Konungen  af  Preussen,  som  med  familj  begaf  sig  dit, 

vid  slutet  af  året  -1807.  Men  som  på  våren  1808 
Sverige  befann  sig  i  krig  med  både  Ryssland  och  Frank- 

rike, så  erhöll  Ministern  v.  Brinckman  preussiska  rege- 
ringens tillsägelse,  att  lemna  dess  hufvudslad.  Beskick- 
ningen be^af  si2;  då  till  Pillau,  hvarifrån  en  svensk 

fregatt  öfverförde  den  till  Carlskrona. 

Då,  vid  samma  tid,  spanska  Cortez  hade  konsti- 
tuerat sig  under  namn  af  Junta  centrale,  beslöt  Gustaf 

Adolf  skicka  en  Minister  till  regeringen,  som  stridde  mot 

den  fransyska  usurpationen,  och  valde  dertill  dåvarande 
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Envoyén  i  England  Baron  Adlerberg,  hvilken  ersattes 

derstädes  af  v.  Brinckman.  D'Ohsson  följde  såsom  Lega- 
tions-sekreterare, och  tillbragte  vintern  1808 — 9  i  Sevilla. 

Men  på  våren,  sedan,  efter  svenska  statshvälfningen,  ett 

fredligt  förhållande  med  Frankrike  inträdde,  blef  den  Span- 
ska beskickningen  återkallad,  som  begaf  sig  till  London, 

der  D'Ohsson  stannade  till  hösten,  då  han  återvände  till 
Sverige,  sedan  Baron  v.  Engeström  hade  efterträdt  Pre- 

sidenten Ehrekheim,  såsom  Minister  för  utrikes  ärenderna. • 

Våren  1810  åtföljde  D'Ohsson  till  Paris  den  be- 
skickning, som  utgjordes  af  d.  v.  Baronerne  Lagerbjelke 

och  Y.  Essen,  i  och  för  fredsunderhandlingarne  med  Kejsar 

Napoleon.  D'Ohsson  underrättade  sig,  vid  genomfarten 
af  Skåne,  om  tilldragelserna  vid  Kronprins  Carl  Augusts 
död,  och  var  sedan  en  bland  de  förste,  som  fick  hälsa 

Prinsen  af  Ponte  Gorvo  för  Sveriges  thronföljare. 

Det  följande  året,  när  Baron  Lagerbjelke  blef  hem- 

kallad,  utsågs  D'Ohsson  till  Chargé  d'afraires,  och  stan- 
nade i  Paris  under  kampagnen  mot  Ryssland  i  en  grann- 

laga  belägenhet,  enär  Sverige  alltmer  aflägsnade  sig  från 

Frankrikes  intressen,  tilldess  han,  i  Januari  i843,  anbe- 
falldes begära  sitt  pass,  hvarefter  han  begaf  sig  till 

Sverige.  Emellertid,  då  Kronprinsen  hade  beslutat  öf- 
vergå  till  Pomern  och  taga  befälet  öfver  en  armé  Sven- 

skar, Ryssar,  Preussare  och  Mecklenburgare,  blef  D'Ohsson, 
få  dagar  före  afresan,  skickad  till  Hertigen  af  Mecklen- 

burg, att  gifva  tillkänna  svenska  truppernas  tåg  genom 

landet;  afslöt  en  konvention  med  Mecklenburgska  rege- 
ringen, om  svenska  arméens  underhåll  derstädes,  och  för- 

blef  i  Schwerin,  tilldess  fiendtligheterna,  efter  stilleståndet 
i  Plesswitz,  åter  begynte.  Han  begaf  sig  då  till  Berlin, 
der  han  stannade  till  våren  1814,  då  han  infann  sig  i 

Kronprinsens  högqvarter  i  Liittich,  hvarifrån  han  åtföljde 

H.  K.  H.  till  Paris,  få  dagar  efter  de  allierade  arméer- 
nas intåg  i  denna  hufvudstad. 
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DOhsson.  Söm  under  dessa  stora  Europeiska  hvälf- 
ningar  fått  vara  dem  så  nära,  att  han  haft  tillfälle  åda- 

galägga sina  grundliga  och  lugna  politiska  åsigler.  i  bredd 
med  ovanlig  språkkunskap  och  vetenskaplig  bildning, 
emottog  nu  sin  första  befordran  i  hemlandet,  då  han  ut- 

nämndes till  Chef  för  Kabinettet,  vid  Kronprinsens  åter- 

komst från  Paris,  der  Baron  ̂ ^'ETTERSTEDT,  jemte  Ambas- 
sadören Stedi.ngk,  qvarblifvit  att  afsluta  freden  mellan 

Sveri.^e  och  Frankrike.  D'Ohsson  följde  sedermera  Kron- 
prinsen till  Norrige.  och  blef  skickad,  med  Generalerne 

Sk,iöldebrand  och  B.TÖRNSTJERXA.  till  Moss,  att  afsluta 

konvention  med  Prins  Christian  om  afsägelsen  af  >^*örska 
thronen.  Efter  utförandet  af  detta  uppdrag,  blef  D'Ohssox, 
vid  återkomsten  till  högqvarteret  i  Fredrikstad,  af  Kron- 

prinsen skickad  med  detta  fredsfördrag  till  Uddevalla, 

der  Konung  Carl  XIII  dä  befann  sig,  vid  hvilket  till- 

fälle D'Ohsson  utnämndes  till  Riddare  af  K.  Nordstjerne- 
orden. 

Ändtligen.  efter  de  norska  underhandlingarnes  lyck- 
liga afslutande,  förblef  han  hemma  i  sitt  förvärfvade 

fädernesland  i  tvänne  år,  eller  till  1816  års  slut.  Ehuru 
trä^et  svsselsatt  i  Kabinettet  för  utrikes  ärender,  esnade 

han  all  den  tid,  som  dervid  leranades  honom  öfri.s,  åt 

vetenskapliga  och  litterära  forskningar.  Det  var  under 

denna  epok  DOhssox  dagligen  träffades  i  Berzelii  labo- 
ratorium, rastlöst  sysselsatt  med  analyser  af  ilere  mine- 

ralier, öfver  hvilka  de  afhandlingar  han  författat  återtln- 

nas  i  uppsattsen  på  utgifne  skrifter.  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien  fann  dessa  så  värderika.  att  de  fingo  rum  i 

Ilandlingarne,  och  D"Ousson  invaldes  till  ledamot  1817. 
Han  måste  dock  nu  begifva  sig  på  den  beskick- 

ning, hvartill  han  redan  1816  var  utnämnd,  såsom 

Envoyé  extraordin.  vid  nederländska  hofvet.  Ifrån  vistel- 
sen derstädes  erhöll  han  dock  ledighet  att  tvänne  gånger 

resa  till  Paris,  för  besörjandel  af  fortsättningen  till  del 

stora  arbete,  ))Tableau  general  de  r/impire  Ottomani). 
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i  tvä  volumer,  som  hans  far  redan  åretil  787  och  i  789 

påbörjat  ocfi  fortsatt  till  sin  död,  1807.  Tredje  och  sista 
delen  af  detta  dyrbara  verk  fullbordades  år  '1821  af 
COhsson,  med  samma  prakt  i  upplaga  och  plancher, 
som  de  förra. 

Under  Arfprinsen  Oscars  resa  1822  blef  D'0HSS0i\, 
följaktig  från  Aix  la  Chapelle  till  Holland,  hvarest  han, 
såsom  Minister,  redan  förut  gjort  svenska  regeringen 
stora  tjenster.  Han  ledsagade  Prinsen  vid  hans  besök 
hos  Konungen  och  Drottningen  på  deras  slott  van  Loo, 
samt  hos  deras  Kongl.  Högheter  Prinsen  och  Prinsessan 
af  Oranien  på  deras  lustslott  Soestdyk,  och  derifrån  på 
resan  genom  Amsterdam,  Haag,  BrQssel  och  Liittich,  då 
Prinsen  afreste  till  Bayern. 

Ännu  en  gång  begaf  sig  D'Ohsson  till  Paris,  år 
1823,  för  sina  litterära  arbeten,  sedan  han  slutat  förfat- 

tandet af  y)Mongolernas  Historia)),  af  hvilken  hsta  delen 
nu  utgafs  i  Paris,  sedan  han  i  20  år  samlat  materialier 
till  detta  arbete.  Återkommen  till  Haag,  sommaren  1824, 

erhöll  D'Ohsson  tjenstledighet,  att  återvända  till  Sverige. 
Men  denna  innefattade  egentligen  en  indragning  af  be- 

skickningen, för  besparing  åt  ministerkassan.  Han  hade 

vid  detta  tillfälle,  1824,  blifvit  Kommendör  af  K.  Nord- 

stjerne-orden. 
Våra  svenska  lärda  samfund  emottogo  denna  frej- 
dade landsman  med  all  den  välkomma  de  äga  att 

bjuda.  D'Ohsson  blef  1825  vald  till  ledamot  af  Vitter- 
hets-, Historie-  och  Antiqvitets-Akademien,  året  derpå 

Praeses  i  Vetenskaps-Akademien,  vid  hvilket  prtBsidii  ned- 
läggande han  höll  tal  ))0m  Chemiens  framsteg,  från 

dess  ursprung  till  närvarande  tid)).  Samma  år  kal- 
lades han  äfven  till  President  i  Vitterhets-Akademien; 

och  var  ledamot  af  flera  utländska  lärda  och  vittra 

sällskaper.  Alltid  deltagande  i  vetenskapliga,  äfvensom  i 
vittra  ämnen,  fick  han  dock  åt  fäderneslandet  icke  länge 
egna   sin   arbetsförmåga  i  denna  väg.     Efter  Friherre 
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Brandels  död,  i  Berlin,  utnämndes  D'Ohsso.n  år  1834 
till  Minister  så  väl  derstädes,  som  i  Dresden.  Huru  till- 

förlitligt han  motsvarade  detta  maktpåliggande  förtroende, 

hade  han  vid  flere  ministeriella  uppdrag  tillfälle  att  åda- 
galägga; och  under  1848  års  oroligheter,  då  till  och  med 

hans  hus  var  hotadt  med  sköfling,  fick  han,  i  den  san- 
sade massans  försvar,  erfara  till  hvilken  grad  han,  såsom 

mångårig  invånare  i  staden  Berlin,  gjort  sig  af  den  oför- 
villade alhnänheten  aktad  och  afhållen. 

I  sitt  enskilta  lif  njöt  D'Ohsson  all  den  sällhet  som 
ett  lyckligt  äktenskap  bereder,  sedan  han  blifvit  före- 

nad med  en  älskvärd  maka,  Fröken  Friherrinnan  Louise 

VAN  Grovesten,  född  i  Holland.  Det  behag  hon  med  de 

älskeligaste  egenskaper  spridde  i  hans  hus,  gjorde  det 

till  ett  bland  de  mest  ansedda  inom  deras  umgänges- 
krets. Många  Svenskar  och  Norrmän,  som  erfarit  denna 

välvilliga,  alltid  öppna  gästfrihet,  skola  ock  förvara  ett 

tacksamt  minne  af  D'Ohsson  och  hans  älskvärda  maka. 
Han  var  i  öfrigt  städse  tillgänglig  för  de  landsmän,  som 
behöfde  hans  råd  och  hjelp,  och  mottog  mied  välbehag 
ett  visadt  förtroende  till  hans  beredvillighet.  Bredvid 
sina  öfriga  befattningar  förblef  han  alltid  vetenskaperna 

trogen,  hvarföre  han  ock  synnerligen  hugnades  af  veten- 
skapsmäns besök,  som  aldrig  lemnade  hans  arbetsrum 

eller  hans  samtal,  utan  att  medföra  någon  vinst  ur  det 

rika  förrådet  af  D'Ohssons  studier  och  iakttagelser. 

D'Ohsson  var  begåfvad  med  en  stark,  ehuru  min- 
dre kroppsväxt,  ett  lugnt,  man  skulle  kunna  säga  diplo- 

matiskt lynne,  och  var  derigenom  mera  fåordig,  ehuru 

alltid  upplysande  i  tal  och  samqväm.  Hans  helsa  hade 
måhända  förblifvit  mera  stadgad  på  Bosforens  stränder, 

än  vid  Östersjöns.  Likväl  uppnådde  han,  genom  ett  städse 
varsamt  ordnadt  lefnadssätt,  72  års  ålder.  Men  den  sista 

tiden  led  han  mycket  af  en  oåtkomlig  och  derigenom 
obotlig  sjukdom  (en  incarcererad  njursten),  under  hvilka 
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plågor  D'Ohsson  slutade  sill  verksamma  lif  d.  26  De- cember 1851. 

Af  Friherre  D^Ohsson  utgifna  skrifter: 
Tableau  general  de  tEmpire  Ottoman.   3:dje  volumen. 
Histoire  des  Mongols. 
Tal  vid  Prcesidii  nedläggande  i  Vetenskaps-Akademien,  Om 

Chemiens  framsteg  till  närvarande  tid.  1817. 

Memoire  SU7'  la  Gravitation  universelle,  la  Pression  de  I' Air  et 
les  Théorémes  d^Hydrodytiamique.  Extraits  d'Études  sur 
les  principes  des  Sciences  physiques.  Utgifven  efter  För- 

fattarens död.    Berlin  1852. 

Uti  Kongl.  Vet.  Akademiens  Handlingar: 
Analys  af  Broddho  Granater, 
—  af  Malacolit  från  Björnmyresveden. 
—  af  Chondrodit  från  Pargas  i  Finland. 

K.  r.  Akad.  Bandi.  1851. 
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Anmärkiiingar  om  dödligheten  hos  barn  i 

Sverige  åren  183i  till  och  med  ̂ 1845; 
af  J.  G.  CoLLiN  sid.  I. 

Entomologiska  anteckningar  under  en  rem  i 
Södra  Sverige  1851 ;  af  Carl  H.  Bohem  an    »  53. 

Anteckningar  vid  de  Skandinaviska  Växterna 
i  Linnés  Herbarium;  af  C.  Hartman 

(Forts,  från  1849)  »  211. 

Biografi  öfver  Medicinal- Rådet  J.  F.  Sacklén    »  427, 

»     Medicince  och  Botanices  Pro- 

f essoren  G.  Wahlenberg     .    »  431, 

»     Erke-Biskopen  m.  m.  Carl  Fre- 
drik af  Wingård     ...»  507. 

))     Envoyéen,  Friherre  Constan- 
TiN  DOhsson  ))    54  5. 



FÖRTECKINING 

på  Författarne  till  de  i  1851  års  Handlin- 

BoHEMAN,  Carl  H.,  Entomologiska  Anteckningar 
under  en  resa  i  Södra  Sverige  1851      .    .    ,  sid.  53. 

CoLLiN,  J.  G.,  Anmärkningar  om  dödligheten  hos 
barn  i  Sverige  åren  1831  till  och  med  1845    w  1. 

Hartman,  C,  Anteckningar  vid  de  Skandinaviska 

Växterna  i  Linnés  Herbarium  (Forts,  från  1849)    »  'ill. 

gar  införda  afhandlingar. 










