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AWADEMA, 

ett  nytt  släkte  bland  Algerne; 

beskrifvet  af 

J.  G.  AGARDH. 

Härtill  Tab.  XVII. 

(Till  Akademien  inleranad  den  8  April  1846)- 

Un  der  mitt  vistande  i  Skottland  år  1837  hade 

jag  tillfälle  hos  Sir  W.  J.  Hooker  genomgå  en 
samling  af  Wight  öfversända  Ostindiska  Alger. 
Till  största  delen  voro  dessa  redan  provisoriskt 
bestämda  af  Grew^ille.  Men  i  den  utomordent- 

liga rikedomen  på  nya  former,  som  samlingen 
innehöll,  hade  den  ryktbare  Skottske  Algologen 

antingen  förbisett  en,  eller  uraktlåtit  att  bestäm- 
ma den,  h vilken  till  den  grad  visade  sig  para- 

dox, att  den  med  lika  rätt  kunde  hänföras  till 

båda  de  stora  hufvud-afdelningar,  i  hvilka  man  då 
allmänt  delade  Algerne.  Med  grenar  konstruerade 
som  en  vanlig  Conferva  har  den  en  stam,  som 
snarare  erinrar  om  de  högre  Fucoideernes  struktur. 

För  närvarande  sysselsatt  med  de  växter,  hvilka  jag 
måste  anse  såsom  denna  forms  närmaste  anförvand- 

ter,  har  jag  egnat  den  en  ny  undersökning,  hvars 
resultater  jag  härmed  vågar  förelägga  Akademien. 

Växtens  botaniska  karakterer  äro  följande: 

K.       Akad.  HandL  7846.  1 
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ANADEMA,  Genus  novum  Confervearum  Familice. 

Fröns  e  caule  continuo  suhcorneo,  tibris  elongalis 

contortis  coalitis  constituto,  surgens  articulata  de- 

coinposilo-ramosissima.    Fruetus:  Sporidia. 
Fibrae  elongatae,  inartieulatae,  arele  eontortae 

et  coalitae  {Fig.  d  &C  e)  caulem  subeorneum,  extus 

nudum,  tricholomum  aul  aborlu  irregulariter  ra- 
mosLim,  constituunt.  Caulis  ita  conlinuus  sensirrj 

sensimque  abil  in  frondem  articulatam ,  fasligialo- 
ramosissimain ,  decomposito-trichotomam ,  ramis 
ultimis  et  exlerioribus  dichotorais  aut  secundatis 

{Fig.  b  &  c). 
Genus  bic jurisConfervoideum,  praesenlia  caulis 

subbeterogenei  a  caeteris  Conferveis  distinguendum. 

CONFERVA  ACULEATA  {3Iont.  in  UOrhigny 

Voyage,  p.d,  Tah.TV),  quas  proprii  generis  species 
niibi  videlur,  radicibus  demissis,  caulem  sluposum 

forinantibus,  liberis  (nec  concielis)  et  aculeis  la- 
morum  a  nosLro  differt. 

A.  ORIENTALIS,  Sp.  nov.  Tah.  .... 
Hab.  in  India  Orientali;  ad  Hookerum  a 

Wigblio  sub.  n:o  128  missa. 

Planta  bipollicaris,  bobitu  Confervae  cujiis- 
dam  eximie  fastigiatae,  caule  pennam  passerinam 

crasso,  ramis  setaceis.  Articuli  diametro  2-3plo 
longiores,  cylindracei  aut  qui  ramos  sustentant 
sursum  incrassati.  Color  viridis.  vSubslantia  firma  et 

haud  i;elal inösa,  quure  cbarla^  nullo  modo  adljivitt. 
De  frAgor,  som  nu  framställa  sig  till  elt  \vM- 

mare  begrundande,  torde  but vudsakligen  vara  dels 
den  nya  (ormens  ställning  i  systemet,  dels  dess 

betydelse  löi-  ocb  inily (ande  pA  Algernes  syste- matik i  allmanbel. 

Del  liar  i  synnerbet  bos  sednare  tiders  Al- 

gologer (Zanauoim,  Decaisne,  Kutzing)  uppenbarat 
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sig  en  tendens,  alt  i  hvarje  något  afvikande  slägte 
se  typen  till  en  ny  familj.  Efter  delta  betrak- 

telsesätt, som  gjort  Caulerpa,  Bryopsis,  Vaucheria, 
Codium,  Dasycladus  etc.  till  lika  många  särskilta 

grupper,  skulle  ofelbart  äfven  det  slägte,  som  är 
föremålet  for  denna  uppsats,  böra  antagas  som 

typen  för  en  ny  familj.  Det  torde  då  med  fog 
här  böra  undersökas  med  hvad  rätt  så  skedde 

och  hvad  det  i  allmänhet  är,  som  berättigar  till 

uppställandet  af  en  ny  familj. 
Det  kan  icke  undgå  någon,  som  för  sig  söker 

reda  de  nämde  författat  nes  systemer,  huruledes  i 

dem  grupper  af  de  mest  olika  värden  framställas 
i  samma  rang.  Man  finner  sålunda  hos  Kutzing 

Charerne  uppställda  jemte  Vaucherieae  och  Codieae, 
som  grupper  af  samma  värde  (^Familice).  Dessa 

familjer  jemte  några  andra  hWådi  gu  Suhordo,  hvii- 
ken  jemte  4  andra  subordinerar  under  en  så  kal- 

lad Ordo;  denna  åter  med  2  andra  utgör  en  Tnöus, 
hvilken  är  blott  den  ena  hälften  af  de  2  Classes, 

hvari  KiiTZiNG  delar  Algerne.  Har  man  nu  någon 
vält  till  det  antagande,  att  ju  mera  omfattande  eller 

ju  högre  af  delningarne ,  ju  vigtigare  äro  de  karaktä- 
rer, som  åtskilja  dem,  så  skulle  väl  ingen  kunna 

misstänka,  att  de  inom  så  många  indelningsfack 

inpassade  Charerne  kunde  äga  någon  betydlig  skill- 
nad ifrån  de  i  parallel  med  dem  ställda  Vauche- 
rieae och  Codieae,  än  mindre,  att  dessa  samma 

Charer  kunde  afvika  till  den  grad,  att  fråga  kun- 
de uppstå,  huruvida  de  verkligen  voro  Alger  eller 

icke.  Sådant  är  likväl  nu  fallet.  Ty  vill  man 
icke  låta  gälla  det  omdöme,  som  nutidens  flesta 
Syslematici  uttalat,  att  Charerne  utgöra  sin  egen 
familj  eller  klass  ibland  de  högre  Cryptogamerne, 
så  kan  åtminstone  det  icke  jäfvas,  att  Charernes 

fructifications-organer  icke  äga  annat  än  högst  af- 

/ 
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lagL.ia  spår  till  någon  analogi  inom  Algerne  och 
att  Cliarernes  germi nation  visar  dem  stå  på  ett 

vida  hösre  utvecklings-stegan  någon  nu  känd  Alg". 
Med  dessa  karakterer,  som  allmänt  inom  Botani- 

ken erkännas  vara  af  den  största  vigt,  jeraför 

alltså  KiiTziyG  den,  som  skiljer  Vaucherieae  och 
Codieae  och  hvilken  består  dernti ,  alt  Vaucherieae 
ha  sina  trådar  fria,  då  Codicce  ha  sina,  af  för 

öfrigt  fulikomligen  samma  slag,  förenade  till  en 

på  sådant  sätt  sammansatt  fröns.  Men  denna  ka- 
rakter är  på  ett  annat  ställe  i  Hr  Kutzings  Phy- 

cologie  (p.  373)  ansedd  af  så  ringa  vigt,  att  den 

blir  en  afdelnings  karakter  inom  Slägiet  Callithani- 
nion.  Ex  absurdo  kommer  man  sålunda  här  fram 

till  den  taxonomiska  fordran,  att  Afdelnincjar  af 
samma  rang  (vare  sig  Genera,  Ordines  eller  Classes) 
skiljas  öfverallt  genom  harakterer  af  enahanda  värden. 

Genomgår  jag  en  af  de  stora  Alg-Sei  ierne, 
t.  ex.  Fiorideer  eller  Fucoideer,  så  visar  sig,  att 

sjelfva  genera tions-organerne  (sporan,  sporidiet) 
äro  öfverallt  inom  samma  serie  till  siu  natur  de- 

samma, huru  mycket  de  till  sin  plats,  till  sin 
infattning  etc.  äro  olika  i  de  olika  familjer,  hvaraf 

b  varje  serie  (klass)  utgöres.  Sålunda  äro  sphaero- 
sporerne  hos  de  lägsta  Callithamnierne  uppkomna 

pä  samma  sätt,  delade  i  sina  fyra  sporer  och  fun- 
gerande på  samma  sält  som  hos  de  högst  stående 

Delesseriei ne  eller  Amansierne;  men  sphcerc»spo- 
rernes  infattning  och  ställning  (de  äro  än  nakna, 
än  nedsänkta  i  fröns,  än  spridda  utan  ordning, 
än  sandade  i  bestämda  sori  o.  s.  v.),  d.  v.  s.  sjelfva 
fructiiicationens  form  är  olika  för  olika  familjer. 
På  samma  siUt  är  sjelfva  sporan  lios  Sphacelaria, 
bos  Diclyota,  hos  Sporocbnus  fuUkondigen  lik  en 

ur  sitt  receplacubim  nitagen  spora  af  cn  Fucus, 
huru  olika  sporerncs  giupperiugssäll   är  inom  de 
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olika  familjer,  hvartill  dessa  genera  liänföras.  Jag 
tror  mig  häraf  kunna  sluta,  att  inom  samma  Serie 

(Klass)  äro  gener ations-organer  ne  till  sin  natur  enahanda, 
Öfvergår  jag  nu  till  de  familjer,  om  h vilkas 

naturliga  begränsning  icke  mera  några  tvifvel 

kunna  -  uppstå  (t.  ex.  Fucaceae,  Laminariese,  Di- 
ctyoteae,  Ceramieae,  Delesserieae),  så  lar  det  icke 

kunna  nekas,  att  fructifications-formen  (d.  v.  s. 

sjelfva  sättet,  h varpå  generations-organerne  grup- 
peras och  infattas)  är  inom  samma  familj  den- 

samma. Sålunda  hos  den  utan  några  yttre  skiljda 

organer  enformade  Durvillaea  äro  frukterne  (sca- 
phidia)  fulikomligen  lika  dem  af  en  Fucus  eller 
Sargassum,  oaktadt  detta  sednare  slägte  bär  en 
mångfald  af  yttre  organer,  och  dessa  utvecklade 

till  en  fullkomlighet,  som  man  knappast  återfin- 

ner hos  de  högsta  Crj^ptogamerne "'"*).  Jag  tror  mig 
sålunda  ha  rätt  till  den  sats,  att  inom  samma  fa- 

är  fructi/icationen  likformig. 

Vänder  jag  mig  nu  till  organisationen  af 
fröns,  så  bör  en  betraktelse  af  de  naturligaste 

Algfamiljerne  såsom  säkert  gifva  vid  handen,  att 

inom  samma  familj  är  elementar-organernes  (cellu- 

lernes,  kärlens)  beskaffenhet  och  typen  för  deras  ord- 
nande öf ver  allt  densamma,  huru  mycket  än  den 

yttre  formen  af  fröns  varierar.  Man  jem före  t.  ex. 

Asperococcus  med  Dictyota;  Padina  och  Halyseris ; 
Sphacelaria  med  Cladostephus;  Polysiphonia  med 
Amansia.    Deremot  förenar  hvarje  klass  eller  serie 

*)  Slägtet  Sargassum  har,  de  nyaste  Systemalici  till 
trots,  bvilka  ännu  allljemt  afskrifva  den  Linneanska 
karakteien  för  Algerna  {Radix j  caulisjfolia 
icke  blott  rot,  stjelk,  blad,  luftblåsor  och  receptacler 
för  fructificationen  utbildade  till  bestämda  skiljda 
organer,  utan  äfven  dessa  organer  hos  de  högsta 
arterne  reguliert  bildade  i  axiUan  af  ett  blad! 
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en  mängd  familjer  af  den  bestämdaste  olikhet  i 

struktur.  Jag  citerar  blott  Sphacelariae  och  Fu- 
caceae,  Ceraraieae  och  Delesserieae.  Men  inom  sam- 

ma klass  torde  äfven  finnas  en  med  den  ofvan 

antydda  öfverensstämmelsen  i  generations-organer- 
ne  (i  sporan,  contentum  cellalae  fractiferae)  i  bredd 
gående  likhet  i  cellulernes  endochrom  (contentum 
cellulae  sterilis),  men  hvars  natur  vi  blott  känna 

antydd  i  hufvudfärgens  öfvei ensstämmelse  hos  ar- 
ter af  samma  seiie. 

Återstår  sålunda  som  karakterer  för  genera: 
olikhet  i  utveckling  och  större  eller  mindre  sam- 

mansättning  af  froos,  fructificationens  olika  läge 

m.  m.  Man  jeniföre  t.  ex.  Striaria,  Dictyota,  Pa- 
dina  och  Halyseris;  Laminaria,  Alaria  och  Macro- 
cystis;  Durviilaea,  Fucus  och  Sargassum  m.  £1. , 
hvilkas  generiska  begränsning  icke  är  underkastad 
några  tvifvel  och  som  är  h vilande  på  dylika 
karakterer. 

Omvänder  jag  nu,  hvad  som  ofvan  blifvit 
anfördt,  så  torde  det  kunna  antagas:  . 

Att  som  karaJiter  för  en  Klass  (Classis  eller  Se- 
ries) fordras  en  egendomlighet  i  generations-orgamr- 

nes  bildning  och  beskaffenhet. 

För  att  bilda  en  Familj  (Ordoj  fordras  en  egen- 
domlighet i  sammansättning ,  beroende  af  elementar- 

organernes  (cellulernes)  beska/fenhet  eller  en  egen 
typ  för  deras  ordnande;  och  t.i  egendomlighet  i 

fru  ct  i  fl  ca  t  ion  s-formen. 
För  att  bilda  ett  Slägte  (GcnusJ  fordras  någon 

stöjTe  olikhet  i  elementar-organernes  form,  i  deras 
större  eller  inindre  sammansättning ,  någon  vigti- 
garc  olikhet  i  formen  af  fröns  och  dess  delars  större 
eller  mindre  utbildning,  någon  skillnad  i  fruktens 
läge  m.  m.  (mindre  oliklieler  i  ramification ,  i 
delarnes  integritet  eller  sönderdelning,  i  deras 
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olika  margineiing,  i  cellulernes  längd  ra.  m.  an- 
tyda oftare  karaklerer  för  species  än  för  genera.) 

De  principer  jag  här  vågat  uttala  för  Alger- 
nes  systematik  fordra  visserligen  en  fastare  grund- 

läggning och  lida  törhända  några  undantag.  Men 
äfven  hos  de  högre  växterna  göras  afvikelser  från 
de  principer,  som  i  allmänhet  gälla  för  deras 
systematik.  En  corolla  regularis  eller  irregularis, 
som  på  ett  ställe  utgör  skillnaden  emellan  2:ne 

familjer,  är  på  ett  annat  ingen  familj-karakter. 
Vill  man  dock  erkänna  de  gifna  principernas  gäl- 

lande i  allmänhet,  och  jag  tror  förhållandet  hos 
de  högre  Cryptogamerne  talar  derför,  så  skall 
visserligen  deras  efterföljande  blifva  fruktbärande 

för  Algernes  systematik.  Sådane  genera  som  Le- 
veillea,  sådane  familjer  som  Anomalophylleae,  som 
Spongodieae  och  Yaucherieas  vid  sidan  af  Siphoneas, 
falla  ovedersägligen.  Det  bör  icke  längre  kunna 
hända,  att  2:ne  närstående  slägten,  hvaraf  man 

vet  det  ena  fortplantas  genom  sporidier,  det  an- 
dra genom  sporer,  hänföras  till  följe  häraf  till 

olika  klasser,  så  snart  man  känner,  att  i  ett  tredje 

närstående  slägte  båda  fructificationsformerne  före- 
komma. Bryopsis  cch  Vaucheria,  långt  ifrån  att 

tillhöra  olika  klasser,  äro  på  detta  sätt  olika  ge- 

nera af  en  och  samma  familj  '*'). 

Jag  skall  ännu  raed  några  ord  vidröra  en  annan  frå- 
ga, som  nalurligen  här  anknyter  sig.  Om  hvad  jag 

ofvan  antydt  förer  till  det  resultat,  att  de  3  stora  a f- 
delningar  (Zoosperme^,  Fucoideae  och  Florideae),  hvari 
man  nu  delar  Algerne,  böra  betraktas  som  klasser 
inom  växtriket,  hvilken  rang  bör  då  tilldelas  den 
växtrikets  afdelning,  som  man  vanligen  kallar  Algae, 
och  hvilken  karakter  binder  väl  de  olika  serierne 
tillsamman  inom  denna  benämning?  Vetenskapens 
Furstar   bryta  ännu  i  dag  sina  krafter  emot  denna 
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Återgår  jag  nu  till  Ånaclema,så  visar  sig,  att 

den  både  till  sin  fructifications-form  och  till  t^^pen 

klippa,  och  hvarje  försök  att  bestiga  den  har  hittills 
varit  fruktlöst  och  skall  i  min  tanka  blifva  det  för 
alltid.  Man  finner  visserligen  ännu  i  dag  i  våra 
nyaste  systemer  återskrifvit  det  gamla  radiXj  caulisj 
folia  in  unum^  men  de  som  dermed  definiera  Algerne 
visa  blott,  att  de  icke  ens  gjort  sig  mödan  att  stu- 

dera de  högre  Algernes  yttre  former.  De  uppgifna 
trenne  serierne  äro  sins  emellan  lika  så  olika  som 

Fucoideer  och  Lafvar,  som  Hepaticae  och  Musci.  Sö- 
derhafvets  trädartade  Lessonier  och  tropikernes  Sar- 
gasser  äro  till  sin  structur  fullt  ut  så  mycket  skiljda 
ifrån  våra  sötvattens  Gonferver  och  Ulvaceer,  som 
Filices  äro  det  ifrån  Mossorne.  Florideernes  gene- 
rations-organer  af  dubbel  form,  ej  tvetydigt  påpe- 

kande sexualiteten  hos  de  högre  växterna,  stå  på  en 
utvecklings-grad,  som  kan  täfla  med  de  högsta  Cry- 
ptogamernes,  under  det  Confervernes  sporidier  vis- 

serligen äro  den  lägsta  form  af  fruktbildning,  som 
förekommer  inom  växtriket  *). 

*)  Man  skiljde  fordom  icke  emellan  dessa  olika  slag  af  ge- 
nerations-organer ;  man  kallade  dem  sporidiei',  underdel 
man  förbehöll  benämningen  snöra  åt  de  högre  Cryptoga- 
mernes  fortplantnings-organer.  Ännu  i  våra  dagars  arbe- 

ten återfinner  man  dessa  benämningar  bibehållua.  Det 
må  då  en  gång  bestämt  uttalas,  att  det  icke  finnes  något 
skäl  för  att  de  af  Sphaerospor-frukten  bildade  sporerne 
hos  Florideerne  benämnas  med  annat  namn  än  de  högre 
Cryptogamcrnes  fortplantnings-organer:  de  äro  tydliga 
sporer.  Man  kunde  deremot  till  följe  af  ett  olika  upp- 

komstsätt under  ett  annat  namn  åtskilja  den  andra  frukt- 
formens organer  hos  Florideerne,  äfyensora  Fucoideernes 

sporer;  för  alt  dock  icke  alltför  mycket  mångfaldiga  tei- 
raerne  har  jag  trott,  att  äfven  for  dessa  uttrycket  spora 
kunde  bibehållas.  Sporan  blir  efter  denna  utsträckning 
ett  aggregat  af  cell-saft  eller  endochrom,  förenadt  inom 
en  modei-cellul  (Perisporium)  och  slutligen  utbrytande 
dcrifrån  (odeladt  eller  4-deladt)  för  att  fortplanta  arten. 
Sporidici ,  efter  den  begränsning  jag  anser  denna  term 
bör  hafva,  uti;öres  deremot  af  ett  enkelt  clilorophyll- 
korn.  Sporidierne  äro  sålunda  i  ett  stort  antal  inne- 

slutna inom  modercellulen  och  livar  för  sig  eller  först 
samlade  tillhopa  mider  ett  pli.«nomen  af  rörelse  utbry- 

tande dcrifiån.    Man   har  kallat  dessa  sednarc  gouidia 
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för  dess  struclur  öfverensslämmer  med  Coiifer- 

veerne.  Del  skiljer  sig  derifrån  genom  en  egen- 
domlig stambildning,  och  vore  sålunda,  efter  de 

ofvan  antydda  principerne,  att  betrakta  som  en 

högre  utvecklings-form,  skiljd  ifrån  Conferverne 
till  genus,  icke  till  familj. 

Då  jag  1836  inför  Akademien  framlade  några 

observationer  öfver  Algernes  utvecklings-sätt,  trod- 
de jag  mig  af  dem  kunna  abstrahera  den  sats,  att 

det  gafs  en  serie  af  Alger,  som  deruti  utmärkte 

sig  ifrån  de  öfriga,  att  hos  dem  nutritions-  och 
generations-organerne  voro  så  sammansmälta,  att 

hvarje  del  af  växten  kunde  öfvergå  ifrån  nutri- 
tions- till  generations-organ.  Sedan  Caulerpernes 

struktur  bief  bättre  känd  och  sedan  en  del  ibland 

Corallinerne  förut  inblandade  former  blifvit  oaf- 

visligen  fästade  vid  den  gröna  Alg-serien,  ägde 

den  af  mig  uppgifna  karakteren  icke  full  tillämp- 
lighet på  alla  till  densamma  hörande  former.  De 

slägten,  som  i  sådant  afseende  gjord  t  undantag, 
voro  dock  få  och  man  har  hittills  varit  ense  om 

att  sluta  dem  samtliga  till  Siphoneerne,  h vilka 

ock  blifvit  betraktade  som  den  högsta  gruppen  af 

Zoospermeerne.  Man  kunde  alltså  anse  dessa  släg- 
ten som  ett  naturens  försök  att  redan  i  denna 

växtrikets  lägsta  utvecklings-serie  bilda  former, 

som  prseluderade  på  det  sedan  constanta  särskil- 
jandet af  nutritions-  och  generations-organerne. 

Anadema  är  nu  en  ny  sådan  form,  der  på- 
tagligen  generations-organerne  äro  hänvisade  blott 
till  en  bestämd  del   af  fröns.  Omisskänneligen 

och  jemfört  dem  med  gemmae  hos  högre  växter.  Jemfö- 
relsen  synes  mig  oriktig,  i  det  gonidierne  och  gemmse 
icke  bildas  inom  någon  modercellul,  utan  äro  sjelfva  en 
eller  flera  af  moderväxtens  ceiluler,  som  afsöndras  deri- 

från; de  fortsätta  individet  snarare  än  fortplanta  arten  ; 
de  äro  multiplications-,  ej  generations-organer. 
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tillhörande  Conferveerne ,  blir  det  nya  slägtet  för 
dem  en  högre  utvecklingsform,  analog  med  de 
slägten  inom  Siphoneerne,  som  äga  en  utbildad 
stam  med  funktioner  olika  med  den  öfriga  fröns. 

Det  återstår  likväl  att  efterse,  huru  denna  egen- 
domliga stambildning  låter  försona  sig  med  den 

allmänna  typen  för  Conferveerne,  och  huru  det 
nya  slägtets  karakter  öfverensstämraer  till  värde 
med  dem,  som  finnas  för  Conferveernes  öfriga 
släglen. 

Med  den  begränsning  Conferveerne,  som  fa- 
milj, nu  böra  äga,  utgöras  de  hufvudsakligen  af 

de  former,  som  förr  upptogos  i  det  stora  slägtet 
Conferva,  sådant  detta  t.  ex.  begränsas  i  Svstema 
Algarum.  Man  har  länge  insett,  att  detta  slägte 

utgjordes  af  heterogena  bestånds-delar,  och  man 
har  gjort  många  försök  att  sönderdela  det,  hvil- 
ka,  om  ock  ställda  under  skydd  af  stora  namn, 
ingenstädes  funnit  ett  fullt  erkännande.  Man  har 

sådane  försök  af  Bory,  Li>-k,  Fries,  Kutzi>-g,  Has- 
SAL,  utan  att  nämna  de  äldre  af  Valcher,  Gail- 
LON  m.  fl.  Men  både  de  karakterer  och  den  be- 

gränsning, som  den  ene  uppgifvit,  är  olika  med 
den  andres;  diagnoserne  äro  icke  blott  h vilande 

på  de  ytligaste  karakterer,  utan  äro  oftast  af  den 
beskaffenhet,  att  det  ena  genus  icke  kan  skiljas 
ifrån  det  andra;  och  man  har  exempel  på  att 
olika  former  af  samma  art  upptagas  i  olika  genera. 
Inseende  sålunda  omöjligheten  att  sladna  vid  de 

genera,  som  man  hittills  uppställt,  har  y^o  ett 
arbete  öfver  de  af  Liebman  hemförde  Mexikanska 

Alger  ne)  försökt  att  på  egen  hand  och  på  nya 

karakterer  grunda  Conferveernes  genera  " ). 

*)   Som  det  Litbmanska  arbetet,   hvaii  mitt  kommer 
alt   inlagas,   annu  icke  blifvit  pubiiceradt,  har  jag 
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Dessa  karakterer  bestå  hufvudsakligen  i  cel- 

lulernes  uppkomst-sätt  och  det  deraf  beroende  olika 

trott  mig  här  böra  lemna  en  öfversigt  af  de  af  mig 
antagna  genera  inom  Gonferveerne. 

1.  Myxonema.  Fröns  filiformis  articulata  homoge- 
nea  adnata  simplex  (sec.  Lyngb.  in  una  specie  ramosa) 
gelatinoso-mucosa ;  articuli  ambitu  increscentes,  saepe 
ellipsoideo-inflati ,  continua  subdivisione  (in  duos)  om- 
nes  iterum  iterumque  divisi.  Sporidia  nunc  in  sphae- 
ram  ex  articulo  erumpentem  congiegata  (coniocyrtas 
mcntientia},  demum  rupto  vinciilo  soluta  numero- 
sissima;  nunc  (sec.  Kutzing)  in  articulis  singulis  pauca 
(Sporae?),  lingulatim  erumpentia. 

Det  omfattar,  med  uteslutande  af  några  species 
och  införlifvande  af  andra,  de  Friesianska  slägtena 
Myxonema  och  Hormiscia.  Jag  hänför  dit  G.  funi- 
cularis,  G.  contorta  (=  G.  compacta  Ag.),  G.  zonata, 
G.  nebulösa,  G.  flacca,  Lyngbya  speciosa  Harv.,  G. 
Hormoides,  G.  collabens  och  G.  Wormskioldii  (=  G. 
Bangioides  Harv.). 

2.  Tiresias.  Fröns  filiformis  articulata  homogenea, 
initio  adnata,  mox  floccoso-natans,  simplicissima ; 
articuli  omnes  conformes  continua  subdivisione  in 

duos  iterum  iterumque  divisi.  Sporidia  .  .  .  Gonio- 
cystae  inträ  articulos  asquales  aut  scepissime  tumidos 
inclusae. 

Med  något  olika  begränsning  än  det  Friesianska 
slägtet  Tiresias,  omfattar  det  följande  arter:  G.  floc- 
cosa  Ag.,  G.  oscillatorioides,  G.  Bombycina,  G.  fuga- 
cissima,  G.  Sandwicensis,  G.  alpina,  G.  ericetorum, 
G.  quadrangula,  G.  riparia  (=  G.  implexa  Dillv.  =  G. 
perreptans  Garm.),  G.  crystallifera ,  G.  verrucosa,  G. 
tuberculosa,  G.  vesicata,  G.  capillaris,  G.  insignis  och 
?  Zygnema  arctum  Ag. 

3.  Lychcete.  Fröns  filiformis  articulata  homogenea 
simplex  aut  ramosa;  articuli  raraorum  infimi  (in  ra- 
mosis)  aut  infimus  (in  simplicibus)  immutabiles  lon- 
giöres,  superiores  omnes  continua  divisione  multipli- 
cati.  Sporidia  subglobosa  motu  praedita  per  mamillam 
singulatira  erumpentia;,  Goniocystae  externae,  ad  fila 
lateraliter  sessiles. 
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utvecklings-sättet  af  frons,  samt  i  de  olika  celler- 
nes  olika  funktioner.    Under  det  sålunda  hos  en 

Man  har  förut  alltid  betraktat  hithörande  växter 
som  ingredierande  i  det  egentliga  slägtet  Conferva, 
hvarifrån  det  äfven  genom  sin  habitus  lätt  åtskiljes. 
Den  öfre  delen  lossnar  ifrån  den  nedre,  som  alltid  är 
fastvuxen,  antingeh  före  sporidiernes  utsläppande  eller 
först  sedan,  då  den  är  hyalin  och  småningom  upp- 

löser sig.  Lychaete-arternes  trådar  äro  dtiföre  tvär- 
huggne på  ändarna,  under  det  Gonferverne  alltid  äro 

i  tillspetsade  och  hela.  Till  Lychaete  höra  följande  ar- 
ler:  G.  Moluccana,  G.  tortuosa,  G.  Linoides,  G.  linum 
(=  G.  rigida  =  G.  setacea),  G.  caespitosa  (=  G.  asrea 
Lyngb.),  G.aerea  Dillv.  (=  G.  cnpillaris  Dill  v.  =  G.  crassa 
Ag.  ect.),  G.  antennina,  G.  Melagonium,  G.  flagellifor- 
mis  Siihr,  G.  virgata  Ag. ,  G.  mirabilis. 

4.  Acroliphonia.  Frons  filiformis  articulata  homo- 
genea  ramosa;  articuli  juniores  (superiores)  elongati 
continua  subdivisione  divisi,  adultis  et  inferioribus 
ita  brevissimis.    Fruetus  nondum  observati. 

Äfven  de  hithörande  arterne  har  man  betraktat 
som  integrerande  delar  af  slägtet  Gonferva,  ehuru  de 
derifrån  afskilja  sig  genom  vigtiga  karakteier.  De 
synas  växa  i  2  olika  perioder.  Den  unga  tråden 
växer  nemligen  hastigt  med  långa  celluler,  som  stun- 

dom härma  tråden  af  en  Siphone'e.  Men  dessa  cellu- 
ler bli  småningom  kortare  genom  en  repeterad  tu- 

delning.  De  nedre  cellulerne  äro  sålunda  här  de 
kortaste  och  på  visst  sätt  de  yngsta.  Sedan  denna 
delning  nått  sin  gräns  (?),  synes  den  nedre  delen  af 
växten  fortlefva  utan  vidare  förändring,  än  att  den 
genom  täta  rot-trådar,  som  de  öfre  grenarne  nedsända, 
sammansnärjes  i  flera  skiljda  fasciklar,  hvilka  ha  en 
annan  färg  än  den  öfre  delen  af  växten.  Till  följe  af 
detta  växtsätt  ha  hithörande  arter  en  dubbel  form, 
en  yngre  och  en  äldre,  af  olika  utseende,  hvilka  ock 
blifvit  beskrifna  som  olika  arter.  Hit  hör  G.  lanosa 

(=  G.  congregata),  G.  arcta  (=  G.  centralis^  G.  mem- 
branacea  (=Vaucheria  Brasiliensis  ISIart.^  Äfven  gre- 

narne ha  det  egendomliga,  alt  de  icke  vid  basen  af- 
snöras,  ulan  sammanhänga  med  den  stjcik-led,  hvar- 

ifrån de  ulgålt. 
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del  Conferver  det  ar  f^enorn  en  delning  af  den 

öfversta  cellulen,  som  all  ny  cellbildning  (i  longi- 

5.  Conferva.  Fröns  filiformis  articulata  homogenea 
simplex  aiit  varie  raaiosa;  articuli  adtilti  indivisi, 
SLiperiores  breviores,  no  vi  divisione  articuli  termina- 

lis orti.  Sporidia  subglobosa,  motii  praedila  per  ma- 
millam  tubulose-productara  erumpentia.  Goniocystss 
externse,  ad  fila  lateraliter  sessiles. 

Hos  största  delen  af  de  greniga  Gonferverne  växer 
individet  dels  genom  en  jemn  förlängning  af  de  exi- 

sterande celliilerne,  dels  genom  nya  cellers  bildning 
till  följe  af  den  terminalas  tu-delning.  De  öfversta 
cellulerne  äro  sålunda  de  yngsta  och  de  kortaste,  de 
nedersta  de  äldsta  och  oföränderliga,  sedan  de  upp- 

nått sin  bestämda  längd.  Af  detta  växtsätt  följer,  att 
tråden  afsmalnar  ifrån  basen  uppät  och  de  mindre 

grenarne  bli  mer  eller  mindi-e  syllika.  Grenarne  upp- 
stå på  samma  sätt  genom  en  lateral  utvidgning  af 

cellmembranen,  som  fortgår  tills  den  nya  grenen  fått 
en  vanlig  cellul-längd ,  då  den  genom  ett  diaphragma 
afskiljes  ifiån  modercellulen.  I  detta  växt-sätt  öfver- 
ensstämma:  C.  paténs  Ag.,  G.  flavescens  Dillv.,  G. 
Ruchingeri,  G.  fracta  Dillv.,  G.  nigricans,  G.  flexuosa 
Fl.  Dan.  (=  G.  gracilis  Griff.  =  G.  diffusa  Roth),  G. 
distans  Ag.,  G.  Hutchinsise,  G.  Lehmanni,  G.  coactilis 
och  G.  globosa,  hvilka  alla  ha  dichotoma  grenar 
med  ramuli  secundi  emellan  grenarne;  G.  crystallina 
Roth,  G.  sericea,  G.  albida  (=  G.  refracta  Harv.),  G. 
glomerata,  G.  heteronema  (=  G.  sertularina  =  G.  Bru- 
zelii)  och  G.  fascicularis,  hvilka  ha  trichotoma  gre- 

nar; vidare  G.  Brownii,  G.  repens,  G.  aegagropila, 
C.  Echinus,  G.  rupestris,  G.  capensis,  G.  catenata, 
G.  pellucida,  G.  piolifera,  G.  Hilarii,  G.  rectangula- 
ris  och  G.  composita,  hvilka  tia  motsatta  grenar.  De 
flesta  arterne  ha  de  öfre  grenarne  vända  åt  samma 
sida  (ramuli  secundi).  Som  osäkra  arter  räknar  jag 
dessutom  hit  G.  fontinalis,  G.  compacta  Roth  (=  G. 
rivularis  Dillv.  &  Lyngb.),  G.  rivularis  Ag.,  C.  An- 
sonii  Ag. ,  G.  crispata  och  G.  elongata. 

6.  Acanthonema.  Fröns  composita  subheteroge- 
nea;  inferne  caulescens  stuposa,  filis  radicantibus  ar- 
ticulatis  ramosis  a  ramis  demissis  deorsum  in  stupa m 
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tiuliiieli  riktniiici'  sker.  bildas  hos  audra  nva  cel- 
luler  genom  samtliga  cellernes  repeterade  tndel- 
DiDo;  under  del  att  hos  en  del  de  nedre  cellu- 

lerne  äio  underkastade  en  ständig  förändring, 
förblitVa  de  hos  andra  oförändrade,  medan  deu 

öfre  delen  tillväxer.  Hos  släktet  Tiresias  äfven- 

som  hos  Acrosiphoiuu  är  hela  växten  sammansatt 

af  samma  slag  oupphörligen  tillväxande  och  tu- 
delade  celluler;  bos  Conferva  deremot  och  hos 
LychiTte  framträder  en  bestämd  skillnad  i  funktion 
emellan  nedre  och  öfre  delen;  den  nedre  blir 

oförändrad,  ett  slags  stam,  ehuru  till  konstruk- 
tionen lika  den  öfre  delen.  Det  är  först  hos  Jean- 

thonema  och  Anadema  som  en  stam  framträder 

äfven  till  struktur  olika  med  den  öfri^a  fröns. 

Antages  det  nu,  att  de  här  uppställda  genera 

for  C 'uferveerne  äro  naturliga,  så  följer,  att  ge- 
nera inom  denna  familj  böra  grundas  på  cellu- 

lernes  olika  beskaåenhet  och  funktioner,  eller  på 
karakterer,  som  äro  analoga  med  den ,  som  skiljer 

Anadema  ifrån  Confer veernes  öfriga  genera.  Hop- 
pet ifrån  Lychcete  eller  Conferva  till  Anadema 

är  i  sjelfva  verket  ej  större  än  ifrån  Acrosiphonia 
till  Conferva. 

Man  kunde  fråga,  huru  har  denna  stam  i 
sjelfva  verket  uppkommit?  I  en  till  Leopoldinska 
Kejserl.  Akademien  år  1841  insänd  uppsats  har 

jag  sökt  visa,  att  Ali:membranen  ofta  var  sam- 
mansatt af  utomordentli^en  fina  tibrer,  hvilka, 

korsande  h varandra  i  flera  riktninsiar,  bildade  ett 

contortis,  invicem  liberis;  superne  filiforinis  articu- 
lata  raraosa,  ramiilis  ultimi>  aculeiformibus;  arliculi 
adulti  indivisi,  siiperiores  breviores,  oovi  divisione 
arliculi  terminalis  orti.    Fnictus  .  .  . . 

Hit  hor  för  näryarande  blott  C.  aculeata  Mont. 
7.  Anadema. 
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flätverk,  ungefär  pA  samma  sätt  som  trAdarne 
sammansättas  i  en  väf  till  en  sammanhängande 
väfnad.  I  synnerhet  hos  de  större  arterne  af 

slägtet  Lychaete  är  denna  sammansättning  tydlig. 

Fibrerne  löpa  der  i  flera  hiifvud-fasciclar  i  spiral 
riktning  nedifrån  uppåt.  I  de  nedre  cellerne  kan 
man  urskilja  flera  membraner  inpassade  den  ena 
inom  den  andra,  och  dessutom  i  den  innersta 

spridda  fibrer  som  begynnelse  till  en  ny  mem- 
bran. Tänker  man  sig  nu  ett  större  antal  fibrer 

utvecklade  inom  den  nedre  cylindriska  stammen 

(de  nedersta  cellulerne),  ända  till  att  upplaga 

hela  dess  lumen,  och  dessa  fibrer  småningom  sam- 

manväxande, så  uppkommer  den  egna  stam  bild- 
ning, som  Anadema  uppvisar. 

Det  är  i  sjelfva  verket  ett  skarpt  utskiljande 
af  analogi  och  afiinitet,  som  utmärker  den  mo- 

derna Algologiens  nya  uppslag.  Den  har  derige- 
nom  förts  till  det  antagande,  om  ock  detta  icke 

blifvit  tydligt  uttaladt,alt  Alg-typen  utvecklat  sig 
i  flera  parallela  serier,  h vilka  på  samma  utveck- 

lings-grad framvisa  former,  som  äro  sinsemellan 
analoga.  En  del  af  dessa  analoga  former  äro  för 
tydliga  för  att  kunna  misskännas,  andra  äro  mera 
dunkla,  och  mänga  af  de  olika  seriernes  analoga 

representanter  äro  troligen  icke  ännu  funna.  Ana- 
dema är  en  sådan  hittills  biistande  länk  i  den 

gröna  Alg-serien^  och  får  derföre  en  mera  än  van- 

lig vigt.  Den  kan  sägas  ba  en  betydelse  för  Alg- 
systematiken i  allmänhet,  i  det  den,  framvisande 

en  utvecklings-form,  som  man  hittills  blott  tiller- 
känt de  högsta  Siphoneerne,  låter  ana  alt  äfven 

öfriga  grupper  inom  Zoospermeerne  kunna  fram- 
visa analoga  högre  utvecklings-former,  och  kanske 

låter  misstänka,  att  den  familj,  som  man ,  hittills 
obekant  med  sådane  högre  former  inom  de  öfriga 



16 

Zoospermeerne,  ansett  för  den  högsta,  får  ge  vika 
för  de  kanske  i  andra  afseenden  högre  utbildade 
Conferveerna. 

Förklaring  öfver  Figurerna. 

Tab.  XVII,  fig.  a  Anadema  orientalis  i  naturlig 
storlek;  fig.  b  en  del  af  stammen  med  derifrån  oregel- 

bundet utgående  mindre  grenar,  i  svag  förstoring;  fig.  c 
en  gren  ifrån  öfre  delen  af  Fröns  starkare  förstorad ; 
fig.  d  stammens  fibrer  sedda  på  längden,  och  fig.  e  de- 

samma i  tvärsnitt,  båda  starkt  förstorade. 



Om  en  anmärkiiingisvärfl  klaisi§  af 

infinita  serier^ 

af 

E.  G.  BJÖRLING. 

Till  Akademieo   inlemuad  den   IZ  Maj  1840- 

Om  lerrninus  generalis  för  en  oändlig  serie 
är  så  beskaffad,  att  mau  icke  kan  uppgifva  någon 

bestämd  gräns,  lill  h vilken  ralionen  ~—  vid  in- 

definit  växande  n  närmar  sig  indefinit;  så  kan 

man,  såsom  bekant  är,  i  de  aldraflesta  fall  in- 

genting afgöra  om  seriens  convergens  eller  diver- 
gens  med  ledning  af  hittills  gjorda  upptäckter 

inom  de  oändliga  seriernas  gebiet.  Att  icke  desto- 

mindre  detta  slags  serier  intaga  en  särdeles  upp- 
höjd plats  inom  detta  ouiråde,  inses  omedelbart 

redan  af  den  omständioheten ,  att  dit  hör  en  stor 

mängd  af  de  serier,  hvilkas  termini  generales  äro 

(1)  ....  .  f[n).Smw^  och  f{n).Cosw^ , 

der  /(n)  utgör  den  n:te  ibland  de  positiva  ter- 
merna 

(2)  /•(>).  /"(s),  m,  m,  &c. 
Det  är  ibland  dessa  serier  (1)  som  helt  ny- 

ligen en  art,  och  just  den  oftast  förekommande, 

blifvit  af  Prof.  Malmsten  i  Kongl.  Vetenskaps- 
Societetens   uNova    Acta»   på    ett    afgörande  sätt 

K.  V.  Akad,  Handl.  1846.  2 
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undersökt'').  På  grund  af  denna  undersökning 
är  man  numera  förvissad,  alt  de  serier,  hvilkas 

term.  generales  äro 

(3)  f{np\v\nw  och  f(n)Cosniv, 

så  ofta  som  lim  f{n)  —  o  vid  indefmit  växande  n. 

äro  convergerande  för  hvarje  (^uppgifven)  •••'"■'•')  reel 
m- valör,  som  icke  är  af  formen  ±Qk7r  (k  helt  tal 
eller  noll).  Denna  art  är  för  öfrigt,  så  vidt  jag 
vet,  ibland  serier  af  formen  (1)  den  enda,  sorn 

hittills  blifvit  på  ett  tillfredsställande  sätt  un- 
dersökt 

*)  Nova  Acta  Reg.  Societ.  Scient.  Upsal.  Vol.  XII; 
''^Note  sur  la  convergence  des  series^  p.  C.  J.  Malm- 

sten.'' —  Den  finnes  sednare  till  en  del  införd  i 
Grtjnerts  ^rchivj  T.  VI. 

**)  Det  må  tillåtas  att  härvid,  till  undvikande  af  allt 
misslörstånd  af  det  efterföljande,  en  gång  för  alla 
erinra  om  ett  i  serie-theorien  högst  angeläget  för- 
sigtighetsmått,  men  som  det  oaktadt  ofta  nog  befin- 
nes  åsidosatt;  hvaraf  ock  händl  att  åtskilliga  misstag 
i  denna  del  af  analysen  äfven  i  sednare  .tider  blifvit 
begångna.  Om  man  iicmligcn  lyckats  ådagalägga j 
att  en  serie  j  hvars  termer  äro  functioner  af  en  qvant. 
X,  är  convergerande  [divergerande]  för  hvarje  upp- 
gifven  valör  intill  en  viss  gräns  Xy  sä  fvä,  man 
icke  förhasta  sig  med  det  påstående^  att  seriens  con- 
vergens  [divcrgens]  fortvarar  äfven  för  x-valörer 
indefinit  nära  intill  denna.  —  Meia  härom  kan 
ses  i  cn  not  under  §  1  af  mina  """Doctrince  serierum 
infinit.  exercitationes^,  P.  I.a^^j  i  Vol.  XIII  af  Kongl. 
Vetensk.  Socieletens  Nova  Acta.  Här  gör  tillfyllest  att 
halva  med  dessa  fa  ord  erinrat  om  ifrågavarande 
försigtighelsmålt ,  på  det  att  intet  missförstånd  må 
tgw  rum  om  meningen  med  sådana  uttrvck  i  det 

följande  som  "att  en  serie  är  convergerande  (diver- 
gerande) för  hvarje  positivt  eller  "för  hvarje 

ncy^ativt  x\ 
***)  Beviset  för  ifrågavarande  sats,  så  enkelt  <^et  än  i 

originalet  är  Iramstäldt,  kan  dock  bringas  till  ännu 
större   evidens   och   genomföras  endast  med  stöd  af 
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§  1- 

I   sammanhang    med   eii    nyligen  företagen 
undersöknins:  om  Binomial-lheoremels  allmän"il- o    o 

tighet  för  (l-\-x)^ ^'^  ̂  och  då  modylen  för  x 
är  enheten  ■•') ,  har  det  blifvit  mig  förunnadt  att 
kasta  en  blick  djupare  in  på  de  i  första  raderna 
af  denna  uppsats  omnämnda  seriers  gebiet ;  dervid 
ibland  annat  har  befunnits,  att  den  of  van  cite- 

rade satsen  om  serier  med  lerm,  geneial.  (3)  in- 
nefattas såsom  ett  specielt  fall  uti  den  allmännare 

sanning,  som  utgör  efterföljande  3:dje  theoiem. 

Inom  den  klass  af  serier,  som  här  kommer 
att  behandlas,  märkes  i  första  rummet  den  art 

af  serierna  (1),  som  svarar  mot  positionen 

(4)  .. .  to„=A,cTg-lj+ArcTg^+  +  ArcTg-^, 
der   (som    vanligt)    tecknet   aArcTg))   utmärker  en 

båge  begränsad  af  ^  är  reel  icke-negativ  samt 

v  positiv  eller  negativ.  —  Summan  (4)  skall  idet 
följande  kortligen  betecknas  med  A^. 

karakteren  \\mf[n)=^o.  Det  är  ljögst  ogerna  som  jag 
finner  mig  nödsakad  att  i  delta  afseende  här  gå  den 
utmärkte  Förf.  i  förväg,  för  att  blifva  i  stånd  att 
genomföra  beviset  för  efterföljande  Theor.  III.  Han 
sjelf  är  nemligen  den,  som  först  fästat  min  uppmärk- 

samhet på  så  väi  möjliglieten  af  som  formen  för  en 
förbättrad  redaction  af  beviset  för  hans  ofvan  cite- 

rade Theorem. 

*)  Om  Binomial  -  theoremets  allmängiltighet  för 

fx  +  v  V"— 1 (l+x)  ,  då  modylen  för      är<l,  och  deraf 
härrörande  fördelar  för  läran  om  serier  med  reela 
termer  kan  ses  på  ofvan  cit.  slälie  i  Vol.  XIII  af 
Vetenskaps-Societetens  Nova  Acta.  Undersökningen  för 
den  händelse,  alt  modylen  x  är  =1,  är  ämnad  alt 

utgöra  föremålet  för  P.  llcda  af  dessa  "Exercilationes". 
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På  föl  hand  mäi  kes,  angående  naturen  af  sum- 

man A^.,  alt  den  —  då  v  är  positiv  —  vid  in- 
definit  vä.xande  n  sjelf  indefinit  växer,  ehuruväl 
hvaije  enskild  term  deraf  efter  den  n:te  är  för 

mycket  stora  n  sjelf  mycket  liten  Häraf  följer 

(för  att,  till  mera  askådliobet,  tala  geometriskt), 
att  vid  växande  n  ändpunkten  af  den  båge,  som 

representeras  af  den  variabla  summan  A..,  succes- 
sivt men  med  kortare  och  kortare  steg,  ju  större 

n  blir,  åter  och  åter  genomvandrar  heia  periferien 

samt  alt,  ju  längre  man  fortgår  i  serierna 

/(l).Siu(ArcTg-^)\/-(2).Sin(ArcTg-l^^ArcTg^)... 
 T/O-SInf  ArcTi:-^  +  ArcT£r-^  +  +ArcT£:— ̂  

och 

/■(l).Cos(ArcTg^),  /(2).Cas:ArcTg-i-^^A,cTg-l,), .. 

 /j'/?).CosCArcTa-^+ArcTii^— 4-  -f  ArcTs— ̂  
desto  längre  perioder  af  termer  med  samma  tecken 
skola  möta. 

Anmäl  ker  man  der jemte ,  att  i  samma  fall 

v  positiv  —  städse  summ.an 

(6). .  ArcTg — ^+ ArcTg —  +ArcTg- 
P  +  /2  +  1  '  0  +  /J  +  2  '  ̂   +  /i  +  m kortligen 

är  mindre  än 

+ 
()-(-/i  +  l     p  +  n  +  2  (i  +  n  +  m 

*)  Rlaii  inser  nemligen  utan  ringaste  svårighet,   att  för 
tilhäcklis:t  stora  n  detsamma  nr  ;itt  i  hithörande  af- 
seende  säga  om  serien 

ArcTg——,  ArcTg——,  ArcTg— - 

v 
m 

som  om  serien 
y 

()  +  n  +  l    Q-it-n-\-'2  ()  +  .T  +  /n 
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och  således  äfven  miiidie  än 

v  v   ̂   v 

samt  följakLligeii  "a  fortiori"  mindre  än m 

och  att  man  således,  för  h varje  n,  har 

(7)  ....  ̂   ,  eller  ArcTe: — ^- —  +  ArcTo — ^- —  +  

....  +A.rcT2;— ̂ <-^i'<i/; 

så  kan  man,  på  grund  af  dessa  båda  omständig- 
heter, lätt  öfveityga  sig  om  sanningen  af  följande 

Theorem  I. 

Om  de  positiva  termerna  v 

(8)  .  .  .  .  fil),  f{2),  fCS)  fin),  &c. 
äro  sådane  att,  för  ett  visst  n  och  livar je  större, 

(9)  .  .  .  .  n/^n)  är  ̂   ett  uppgifvet  tal  N; 

så  skola  de  båda  serier,  hvilkas  termini  gener ales  äro 

If(n)Sin(ArcTg-^+ArcTg^+... +ArcTg^^) och 

/'(n)Cos(  A  rcTg-^+ A  rcTg  ̂ +  •  •  •  +  A  rcTg  ̂ -^) , reel ,  blott  icke  negativ), 

vara  divergerande  för  positivt  så  väl  som  negativt  v. 

Bevis. 

Uppenbai  ligen  är  tillräckligt  att  göra  beviset 

för  positivt  v.  —  Såsom  bekant  äi-,  gör  här  till- 
fyllest att  förvissa  sig  derom  ,  att  de  ifrågavarande 

serierna  icke  satisfiera  det  vilkoret,  att  [då  be- 
tecknar summan  af  de  n  första  termerna]  diffe- 

rensen S  —  v  ,  håller  si^s  för  ett  visst  n  och 

h varje  större,  numeriskt  <  quovis  dato,  ehvad 
helt  tal  än  m  må  vaia. 
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Delta  ändamål  kan  i  sjelfva  verket,  i  hvad 

beträffar  den  förra  af  serierna  (10),  lätl eligen  vin- 
nas genonj  alt  laga  i  betraktande  ett  sådant  tal  n 

livilket    som    helst,    hvars    motsvarande  båge  ̂ 4^ 

slutar  sig  i   periferipunkten      eller  åtminstone nå- 

"^orslädes  emellan  ~  och  ~,  då  således  Sin.4„  är 

=  eller  >  i.  —  All  sådana  n  verkligen  existera, 
större  och  mindre,  ja!  så  många  man  behagar,  är 
påtagligt  af  hvad  nyss  är  anfördt  om  naturen  af  A^. 
Här    må    vårt   n    vara  mycket  stort,  på  det  att 

— - — ,  &c.  måtte  vara  mycket  små. 

Supponera  vi  nn,  l:o)  att  v  icke  är  >y>"  då 
följer   af  det    ofvan  anförda,  att  enhvar  Sinus  i 
sei  ien 

(n4-l)Sin(i„+ArcTg^-J,/-(«+2)Sin(.4,+ArcTg;^^^ 

+A.-cTg^-^-):. . . .  ̂̂ 2»).Si.H.4„+ArcTg-^-+  . . . . 
....  +ArcTo;— 

1  .  ^ 

är  positiv  och  '>—^  eftersom  enligt  (7)  hela  B^^ 

är  <!/,  således  häi-  <-^.     Alltså    äro    alla  dessa 
termer  positiva,  och 

deras  summa  >^[/'(/j  +  l)+/'(»+2)4- .  . .  . +/\2/?)], 

således    ock  -^+-^-\-  ....  +— \  på  grund 

af  kai  akteren  (9) , och 

loljaklligcn  a  fortior  i  >y. 

Supponera  vi  åtei",  2:o)  /  alhuänhct  att  v  icke 

är  >k.^  [k  något  uppgifvel  hell  laO;  så,  allden- 
slund  Ibr  h varje  hcU  lal  m 
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D  m         mk     n      mk  n 
n       var  <^  v<c   <' —   

är  klart,  att  —  om  luan  till  m  antager  det  stör- 

sta hela  tal  som  finnes  i      Cdå  således  —  ickeöf- k    ̂   n 

verstiger  1)  —  en h var  Sinus  i  serien 

•(n+l)Sin(VAtcTs-j^-)./(n+2)Sin(.4,+ArcTg-^^^ 

+ArcT,-^-)  /(n+m)Si„(i„+A,oTg--r_+  . . . 

....+ArcT2[ — ^— ^ 

är  positiv  och  >y,   eftersom   hela  B^^^^  var  <y. 
Alltså  äro  alla  dessa  termer  posiliva,  och 

deras  summa  >^[/'(n+l)+/(n+2)+  +f(^n+m)'], 

således  ock  >^(-^+~-^+  ..  +— — \  på  cryund  af  (9), 
2\n-\-i    «  +  2  n-\-m/    ro  \  /' 

m      A'  m         N  _n 
>  .— ,  eltersom  m  var  , 

n-^m    Z      n  ,        ̂      2  ^  k 

och  således  med  all  säkerhet 
N 

> 
4(Ä+1) 

Alltså  är  den  förra  af  serierna  (10)  divergerande, — 
Att  detsamma  ock  gäller  om  den  sednare,  det  kan 
på  sätt  och  vis  anses  som  ett  Garollarium  af  det 

nn  bevista;  men  det  kan  ock  (om  man  så  beha- 
gar) ordagrannt  bevisas  pä  samma  sätt,  endast 

med  den  åtskillnad  att  man  här  considererar  så- 

dana n,   h vilkas  motsvarande  båge       slutar  sig 

i  periferipunkten  ̂   eller  åtminstone  någorstädes 

emellan  —  och  Qtt  (då  således  Cos^^  är  =  eller  >  J), 
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och  för  öfrigt  utbyter  ordet  "Sinus",  der  det  före- 
kommer, mot  "Cosinus". 

§2. 

I  omedelbart  savnnianhang  med  del  na  be- 
vista theoiemet  står  detta  nya 

Theorem  IL 

l:o)  Om  de  positiva  termerna  (5*)  äro  sådana  som  i 
föiTa  theorem  et;  så  skola  de  serier,  hvilkas  ter  mini 

generales  äro 

■  Cos(ArcTg;^+ArcTg^+....+ArcTgl^) \[n).  :  ^  

Cos(A  rcTg  ̂ )Cos(  A  rcTg        . . . .  Cos(ArcTg^-I-) och 

/•^n)      ̂'"(ArcTg^+  ArcTg       
 . . .  ■  +ArcTg  ̂ ) 

Co<ÄrcTg  -I-)Cos(ArcTg  ̂ ) . . . .  Cos(.\,  cTg-|-) 
reel ,  blott  icke  negativ), 

vara  divergerande  för  positivt  så  väl  som  negativt  v. 
Men  2:o)  om  de  positiva  termerna  (8)  äro  sådana  att , 
för  ett  visst  n  och  h  varje  större, 

(9')  .  .  .  nfi^n)  är  ~  ett  uppgifvet  tal  N; 
då  skola  de  serier,  hvilkas  tennini  generales  äro  hvar 

sin  af  (f/)  afffcierade  med  factorn  (—1)",  vara  con- 
vergerande  för  hvarje  reelt  v.  — 

Den  förra  delen  af  detta  theorem  är  ett  co- 

rollarium  af  det  nyss  bevista,  i  thy  att  expres- 
sionen 

(12)..  ^  ^  . 

Cos(  ArcTg^)  Cos(  ArcTg-i-,) ....  Cos(.V  icTg-1-) 
eller 
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sjelf  är  en  positiv  F(n),  som  satisfierar  vilkoret  (9), 
eftersom  den  sistnämnda  radikalfactorn  aldrig  är  <  1. 

Den  sednare  delen  åter  är  endast  ett  specielt 

fall  af  efterföljande  theorem  III  och  behöfver  här 
icke  på  förhand  bevisas,  emedan  beviset  för  delta 

sistnämnda  kan  göras  oberoende  af  det  ifrågava- 
rande. Här  torde  emedlertid  vara  på  sitt  ställe 

att,  under  medgifvande  af  denna  sednare  dels 
sanning,  anföra  ett  af  detta  theorem  II  följande 
rätt  anniärkninijsvärda 

Cor  ollar  lum. 

Likasom   serien  med  ter  minus  gener  alis         är . 

divergerande ,  men  den  med  term,  generalis  (—1)"^^^-^ 
conver  ger  ande;  så  inträffar  ock,  att  de  serier,  hvilkas 
termini  generales  äro 

^     Cos(ArcTg^+A,cTg^+  •  •  •  •  +ArcTg^) 

13).. 
Cos(A.i-cTa^)Cos(Äi-cTg-J^)  ....  Cos(ArcTg-^) ocli 

^     Sin(ArcTg-^4-ArcTg^^+  ....  +ArcTg-^) 

"^■'Cos(ArcTg-^)Cos(ArcTg-^).  . . .  Cos(ÄrcTg-^) 'Q+iy     ̂        "(>+'-^/    ̂       ̂     ,  ̂(?+ 

Q  reel,  blott  icke  negativ"), eller,  som  är  detsamma. 

3-) 
och 

"nTT  •Cos(  ̂ i'cTg— + 

+Ai  cTfi:— -+  ....  +ArcTe[-^  ) 

nTi  -»'"(ArcTg— + 
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är  o  divergerande  [för  positivt  så  väl  som  negativt 
v),  men  deremot  de  serier,  hvilkas  termini  generales 

äro  dessa  samma  afpcierade  ined  factorn  (— 1)""^^  con- 
vergerande  för  livar je  reelt  v. 

■  .  J  ̂- Vi  öPvergå  nu  till  deUa  allraäDiia 
Theorem  III. 

Om  de  positiva  termerna  (6*)  äro  sådana  att ,  för 
ett  visst  n  och  hvarje  större, 

(9')  ...  nf[n)  är  ~  ett  uppgifvet  tal  N; 
så  skola  de  serier,   hvilkas  termini  generales  utgöras 
vare  sig  af 

(14)  ....  produkten  af 

f[n)  ^ 

Cos(ArcTg-^)Gos(ArcTg-^)  ....  Cos(ArcTo-i-) 
med  Cosnw  eller  Sin  mc 

eller 

(15)  ...  .  produkten  af 

SinfArcT?-^^ — h A 10X2:-^+  .  .  .  +ArcTs:-^  ) 

t[n)  ^ 
 

Cos(ArcTo[-^^Cos(ArcTg-^^  ....  Cos(ArcTg-^^ 
med  Cos???c"  eller  Sin?H^;, 

(o  reel ,  blott  icke  negativ)^ 

vara  convergerande  för  hvarje  reelt  v  och  hvaije  (iipp- 
gifven)   reel   2c-valör,  som  icke  är  af  formen  ±2k7T 
{k  helt  tal  eller  noll). 

Bevis. 

Pa  förlKUul  märkes  att,  om 

med  An  korllisren  beleckiias  ArcTs:— ̂  — h 

ArcTi:-^— 4-    ...  +AicT£:-^, 
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man  tydligtvis  har 

(16)  

Cos(ArcTg^)Cos(ArcTg-I^)..Cos(ArcTg-^-) 

och 

(17)  

Cos(ArcTg-^)Cos(A,cTg^)..Cos(ArcTg-I-) 

Cos(ArcTg-^)  Cos(ArcTg-l_) 

'i"(^.)  +  ~fI-Cos(i,) 

Cos(A  icTg^^^  Cos(AicTg-^^ 
För  lydlighets  skull  mä  beviset  ulföras 

A)  under  supposition  att  v  icke  är  noll. 

För   att  dä  l:o)  bevisa  tbeoremets  sanning, 
så  vid  t  det  rör  serien  med  ter  minus  gpneralis 

Cosfi  > 
V)..{{n)  ^-^  _.Gosnw; 

Cos(ArcTg-^)Cos(ArcTg-^)....Cos(ArcTg^) 
så  behöfver  man  (som  bekant  är)  allenast  ådaga- 

lägga, att,  för  ett  visst  n  och  h varje  större, 

(18)  ...  ̂ '>„+„  — är  numeriskt  <  ett  uppgifvet  tal 
hvilket  som  helst,  hvilket  helt  tal  änmmå  vara, 

då  nemligen  betecknar  summan  af  seriens  n 
första  termer,  och  således 
i-m  Cosfj    ,  A 

9)6„^,„-5„=§/'(«+0  —  -_^Co,( 
,■=,         Cos(A.cTg— )Cos(A  ..cT,_)  . .  Co.(ArcTg_.) 
På  grund  af  den  välbekanta  formeln 

(20)  .       2Cos^Sin,3=Sin(^+i3)-Sin(^-/3)  •-) 
*)  Man  märke,  att  vi  utgå  från  samma  elementarfornu-l 

som  Prof.  Malmsten  i  sin  ofvan  cit.  afliandl.  i  We- 
tenskaps-Societelens  Ada. 
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reduceras  eqvalioneu  (19),  genom  posilionen  <x  = 

(n+t)tt'  och  ̂ =^w,  till 

=§/•(«+»)  ^  
-1      Cos(A,  cTg^)Cos(A,  cTg^-^) . ..  Cos(ArcTg^ 

x  {Si  11  (n + ! +i) S  i  n  (n + !  -  -i)  lo] 

=fin+m)  ^'^K^n+m)  -Sill(n+TO+i)l(; 

Cos( ArcTg^) . . .  Cos(,\rcTg— ̂ — ) 

-f{n+ 1 )  _^!^n+i)  _^Si„Cn+ 1  -i)u>4 
Cos(ArcTg— j...  Cos(ArcTg— J 

Cosf  ArcTe-^  ) . . .  CosfArcTe — - — ) 

Cos(',4 +{/(n+2)  ^Ji+iA  . 

Cos(  A  icTg-^  ) . . .  Cos(ArcTg-^) 

4-&C. 

Cos(Ä  rcTg^) . . .  Cos(ArcTg-^— ) 
Cosf.i  .   )  I 

Co.KArcTg^)...Cos(Arc-Tg^-)(     ̂   ̂  
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Nu  är  klarl,  att  qvantiteterna  i  de  båda  första  af 
dessa  rader  vid  indefinit  växande  n  närma  sig 

indefinit  till  noll,  på  grund  deraf  att  /'(n)  har 
denna  egenskap  enligt  (9')  och  factorn 

22)  .  . .  ^—  — 

Cos(ArcTg-^)Cos(ArcTg^). . .  Cos(  ArcTg-^) eller 

Vi
 

äfven  vid  indefinit  växande  n  bibehåller  finit 

valör,  eftersom  densamma,  enligt  den  för  hvarje 

reelt  x  (utom  o)  gällonde  formeln  l+a:<e^,  up- 
penbarligen är  mindre  än 

r    1  1  1  -j 

(23)  .  y 
Vi  skola  för  korthets  skull  med  S  utmärka 

det  tal,  som  utgör  limes  för  expressionen  (22) 

vid  indefinit  växande  n.  '•') 
Och  hvad  beträffar  det  öfriga  af  expressionen 

(21'),  nemligen 

*)  Ehuru  för  ingen  del  nödvändigt  på  detta  stälie, 
torde  det  dock  vara  långt  ifrån  oljenligt  att  här  er- 

inra, att  denna  limes  — •  [för  det  fall  atf  q  är  =o]  — 
är  ett  ganska  väl  bekant  tal,  nemligen 

Vvn
  _  —

vn 

 1  ,  då  p  är  =0.  — 

Deraf  nemligen,  att,  ehvad  x  är  reel  eller  imaginär, 
städse 

 =lira(l  )  Vid  indefinit 
växande 

följer,  genom  positionen  — =v.V — 1, 

yn 
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(24)  .....  S  {/■(»+>)  

■•=1  Cos(A.cTg-^)...Cos(A..cT,-^.) 

-«"^'"'c..(A„Ts^),..C„(.,.cT,^h(--)» så  kan  i  dess  ställe,   enligt  relationen  (16),  sub- 
stitueras 

Sin(M+i+4-)?t? 
X  —  

CosfArcTo:-^  ). .  .CosfArcTo: — - — ^ 

Denna  summa  är  nciturligt\ is  icke  numeriskt 
slörre  än  den  som  fas,  sedan  mau  i  stället  för 

expressionen  efter  S  insatt  dess  iiumeiisku  viilor, 
och   således    visserligen  icke  numeriskt  större  än 

i=m  —  1 

(25) ....    §  num.val.{[/(>i+0-/'(^^+'"+l)]^^K-"^^i+/;+ .A«+,  +  l)Sin(J„^,)| 

följaktligen  numeriskt  mindre  än 
i=m  —  i. 

g.  S  n  u m .  V  a  1 .  {[■/(  ?i  +  })-f^ +    1 )] Cus(J ^  + *=1 

+■ 

och  "a  fortiori"  mindre  än  •'") 

A"+'+»)Si"(-^„+,:} 

*)   Klart   deraf  att,   da  v  är  positivt  [eller  negativt], numeriska  valören  af 

der  •+-/)— y^z +/-}- 1)     är    positiv    så     väl  som 

^  ̂̂ ,^^[n+i+V.  uppenbarligen  aldrig  kan  öfver- 
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(26)  /=1 

då  7  betyder  numer,  valören  af  v, 

d.  ä.  mindre  än  produkten  af  S  sned 

f^n+iy  /•(n+m)+4— +^-^3+ ....  J  , 
således  ock  mindre  än  produkten  af  S  med 

(27)  ..r(«.l)-Ä«.-).V[^V^.....H/5g']. 

och  slutligen,  på  grund  af  karakteren  (9'),  mindre 
än  produkten  af  S  nied 

(28)  .        l)-/(n+m)+7iVJ— — +— ^  + . . . . +-^^ 

Och  som  denna  för  ett  visst  n  och  hvarje  större 
är  <  ett  uppgifvet  tal  huru  litet  som  helst,  på 
grund  deraf  att  f(n)  har  denna  egenskap  och  att 

serien,  hvars  term.  2;ener.  är  — ,  är  convero^eran- 

de;  så  kan  detsamma  "a  fortiori"  sägas  om  nume- 
riska valören  af  summan  (24),  således  ock  om  num. 

val.  af  hela  (21')  eller  2(^^_^^  —s^^)  Sin^w  och 
alltså  äfven  —  åtminstone  för  hvarje  uppgifven 
lo-valör  som  icke  har  formen  ±^k7r  —  om  num. 

val.  af  sjelfva  s^^^  -s^.  — 
H.  S.  B. 

Hvad  åter  2:o)  beträffar  theoremets  Sanning, 

så  vidt  det  rör  serien  med  term.  generalis 
CosM  ] 

(ir)../'(n)  __^.Sinm., 
Cos(ArcTg— J ....  Cos(ArcTg—  ) 

så  kan  den  ådagaläggas  genom  ett  med  det  nu 
anförda   alldeles   analogt  raisonnement,  om  man 

stiga  det  tal  som  fås,  då  man  der  i  stället  för  Cos{J^^-^ 
sätter  +1  och  på  samma  gång  i  stället  för  Sin(y^^^^) 
sätter  +1  [eller  — IJ.  — 
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allenast,  i  stället  för  att  ulga  ifiAn  elementar- 
formeln  (20),  dervid  begagnar 

(20')  2SinÄSin;3  =  Cos(Ä-/3)-CosfÄ+i3). 
Alt  bär  genomföra  detsamma,  vore  dock  lika 

opassande  som  det  är  obeböfligt,  eftersom  påtag- 
ligen  bela  skillnaden  mellan  detta  ocb  det  före- 

gående beviset  egentligen  består  i  det  att  de  der- 
uti  förekommande  factorerna 

Cos(77  +  l)w;,    SiD(n  +  l+4-)i^  ,    SiD(72  +  l  — ^)iO 
bär  äro  utbytta  mot 

Sin(n+i)io,  —Cos(n-\-{+i)w,  —Cos(^n+i-^yv,  — 
För  att  vidare  3:o)  bevisa  tbeoreraet  om  se- 
rien med  term.  2:eneialis 

( « 5') .  .  f{n)  ^.^^  -.^.Cosnt. , 
Cos(ArcTg— j ....  Cos(ArcTg— ) 

kan  man  gå  till  väga  ordagrannt  på  samma  sätt 

som  i  l:o)  —  allenast  b  varje  uttryck  deruti  af 

formen  CosfA  ,.)  utbytes  mot  Sim^-A  ,  . ;  —  ända  till 
ocb  med  den  med  (24)  utmärkta  expressionen ; 
bvarefter  man  bar  att  i  stället  för  relationen  (16) 

använda  (17),  då  man  i  stället  för  (24')  erbåller 

i{[/(«+0-/"(«+^+O]Sin(-4,,+,)-^-^:^/-(«+.+l)Cos(^^^ 

Sin(7J+?'+|)i6' X  ■  

Cos(ArcTg-^^ ....  Cos(ArcTg-^-^-|-.^ 
Huru  derefter  beviset  tulländas,  är  sjelfklart  af 

det  i  l:o)  efter  (24')  anförda;  — såsom  ock  slut- 
ligen, 4:o)  b  vad  om  beviset  för  serien  med  term. 

generaiis Sinf.-l  ] 

(15")  ..f{n)  Liii   'bmnw 

Cos(ArcTg-^) . . . .  Cos(ArcTg^-^) 
är  alt  säga,  nu  inses  af  det  redan  anförda  utan 
all  vidare  förklaring.  —  Alltså 
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Alltså  är  satsen  be  vist  för  h  varje  reelt  f  utom 

noll  (och  n.  b.  äfveii  för  indefinil  små  numeriska 

valörer  af  v),  — 

Theoremets  giltighet 

B)  för  ̂ =0 behöfver  naturligtvis  endast  för  serier  med  ter- 

mini  generales  (14)  bevis  "^'•').  —  Detta  bevis,  så- 
som i  sjelfva  verket  utgörande  en  ringa  modifi- 

kation af  det  för  händelsen  l:o)  utförda,  är  nu 
lätt  absolveradt:  dervid  ock  kommer  att  visa  sig, 

att  theoremet  för  detta  speciela  fall  gäller,  icke  blott 

då  f{n)  satisfierar  förbehållet  (9'),  utan  så  ofta  som 

limf{n)  är  =o  vid  indefnit  växande  n  ''''••").  — 

Beviset  i  l:o),  ända  till  och  med  (21'),  gäller 
uppenbarligen  för  h varje  reelt  v»  Det  med  S 

utmärkta  talet  är  för  nu  ifrågavarande  fall  en- 
heten: således  är  endast  och  allenast  deraf,  att 

lim/'(n)  är  =o,  klart  att  q vantiteterna  i  de  båda 
första  raderna  af  (21')  närma  sig  indefinit  till noll  vid  indefinit  växande  n.  Och  hvad  beträlFar 

det  öfriga  af  (21'),  nem ligen  här 
i=m  - 1 

(2r)  ....  ̂ {f(n+i)-f{n^i+\)}Sw{n+i+^)w, 
i— i 

så  är  denna  summa  naturligtvis  icke  numeriskt 
större  än 

i=m  —  1 

(26')  S[/(n+«)  /-(n+e+l)], I— 1 
d.  ä.  än 

(28^.  f{n+l)-f{n+m), 

*)  Detta  är  uppenbarligen  just  det  speciela  fall  af 
vårt  theorem,  som  i  början  af  §  1  sades  utgöra  före- 

målet för  den  i  Vetenskaps-Societetens  Acta  införda 
Afhandl.  af  Prof.  Malmsten. 

**)  Jemf.  den   sisla  noten  under  texten  näst  före  J  1. 
K  y.  Akad.  Handl.  1846.  3 
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som,  på  grund  af  egenskapen  \\iuf(n)  =  o ,  conver- 
gerar  indefinit  mot  noll   vid  indefinil  växande  n. 

DeUa  om  serien  med  term.  ̂ [eneralis  (14') 
för  v=o.  —  Lägger  man  nu  härtill,  att  beviset 

för  serien  (14")  iöv  i/=zo  alldeles  på  samma  sätt 
erhålles  ur  det  i  2:o)  antydda;  så  befinnes  man, 
på  grund  af  det  anförda,  vara  berättigad  till  den 
slutsats  att  theoremet,  i  det  speciela  fall  att  v  är 

noll,  gäller  så  ofta  som  limf[n)  är  =o;  h vilket  ock 
låter  utlrvcka  sig  sålunda: 

c  o  roll  a  r  i  u  m. 

Så  ofta  som  de  positiva  termerna  (8)  äro  sådane 

att  Umf{ri)  är  =o;  så  äro  de  serier,  Ji vilkas  termini 

gener ales  äro 

(3)  f{n)'^\nnw  och  f{ii)Cosnw, 
convergerande  för  hvarje  {uppgifven)  w-valör,  som  icke 
är  af  formen  ±21i7r.  — 

Not.  y. 

Sanningen  af  satsen  2:o)  i  det  föregående 
iheoremet  II  följer  omedelbart  ur  det  nu  bevista 

genom  positionen  w  =  7r  uti  e:^pressionerna  (14') 
och  (15'),  — 

Och  att  serier  med  dessa  term.  gener.  (14') 
(jcb  (15')  äro,  för  positivt  så  väl  som  negativt  v, 
divergerande,  då  w  är  af  furmen  ±2A*;7- och  tillika 
för  ett  visst  n  och  hvarje  större 

■nf{n)  håller  sig  ̂   ett  uppgifvet  tal, 

det  är  ådagalagd  t  i  l:o)  al  samma  theorem  II. 

Not.  ̂ . 

För  enkelhets  skull  hafva  vi  i  theorcmet 

jx)neral 
CoSTJit'  och  Si  11  nu' 
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vara  facfcorer  för  seriernas  termini  generaies.  Emed- 
lertid  inses  klarligen  af  bevisets  natur,  att  theo- 
remet  gäller  oförändradt  för  factorer  af  den  all- 

männare formen 

Cos(n+Ä:)io  och  Sin[n+k)io, 

{k  helt  tal  eller  noll).  — 

Not.  5. 

Slutligen  torde  väl  vara  på  sitt  ställe  att  här 
anmärka,  l:o)  att  vårt  theorem  I  gör  tillfyllest 

för  att  på  ett  öfvertygande  sätt  ådagalägga  bino- 
mialseriens 

1,  {^+,vi:i)x,  (^+,v~i^^oo\  {^+vV~^)^x\  &c. 
divergens då  x  supponeras  =  —  1,  för  posi- 

tivt så  väl  som  negativt  v,  /jl  =  o  eller  negativ  im- 

meriskt  <1 ;  — -  och  2:o)  att  vissa  arter  af  de  i 
theor.  Ill  afhandlade  serier  erhållas  summerade 

genom    vederbörlig  application  af  binomial-theo- 

remet  på  expressioner  af  formen  (^l+x)~^^^^  ̂ , 
då  modylen  för  x=2U  (Costt;+V— ISinw;)  supponeras 

=  1.  —  Härom  utförligare  i  forlsättning-en  af 
förutnämnda  "Doctrinoa  serierum  infinitarum  Exer- 
citationes'\  — 

*)  Till  sin  reeia  så  väl  som  sin  imaginära  del. 



1 

1 



Öfver  tleii  fsammaiivuxua  Calyx  lios 

några  liOiiicera-arter^  ocli  Isika 
iipptag^en  som  eget  slägte^ 

af 

J.  G.  AGARDH. 

Härtill  Tab.  XVIII. 

Till  AkademieQ  inleinnad  den  lo  Juni  1846. 

vJra  ock  man  som  allmän  regel  antagit  (De Cand. 
Organ.  p.  442),  att  Calyx  blott  kan  innesluta  sin 
egen  blomma  och  att  följaktligen,  så  ofta  2:ne 

blommor  förekomma  inom  ett  caljx-likt  organ, 
detta  sednare  vore  att  betrakta  som  ett  involu- 

crum,  har  man  dock  icke  fäst  någon  uppmärk- 
samhet vid  det  exempel  på  2:ne  blommors  före- 

kommande inom  samma  calyx,  som,  efter  den 

vanliga  tydningen  af  delarne,  några  Lonicera-ar- 
ter  erbjuda.  Man  ansåg  sig  hafva  haft  alla  svå- 

righeter genom  att  förklara  de  2:ne  blommorna 

för  sammanvuxna,  utan  att  efterse  om  någon  sam- 
rnanväxning  i  sjelfva  verket  ägt  rum. 

Det  är  nemligen  bekant,  att  arterna  af  den 

afdelning  af  Lonicera,  som  af  DeCandolle  kallas 
Xylosleum,  har  i  hvardera  blad  vinkeln  af  sina 

folia  opposita  en  pedunculus,  ifrån  hvars  öfre  ända 
2:ne  blommor  utgå.  Dessa  blommor  äro  antingen 

kort  pedicellerade  eller  alldeles  sessila,  sinsemel- 
lan fria  eller  vid  basen  sammanvuxna  med  van- 

ligen divergerande  spetsar.  Hos  några  arter  (L.  al- 
pigena)   stiäcker   sig   denna   sammanväxning  till 
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hälften  af  Calyx,  leiunantle  dock  qvar  en  fåi  a  som 
råmärke  emellan  båtla.  Af  denna  haifva  sam- 

man växning  hos  dessa  trodde  man  sig  föirnodli- 
gen  beiäUigad  att  antaga  en  fullkomhg  samman- 

smältning hos  L.  coerulea,  L.  \illosa  m.  fl.,  på 
hvars  sålunda  sammansatta  fruktämne  det  om- 

nämnda råmärket  icke  finnes.  Hade  man  emed- 

Jertid  gjoi  t  sig  mödan  att  om  denna  sammanväx- 
ning  rådd  aga  naturen,  så  hude  s\ai  el  visserligen 
blifvit  annorlunda. 

I  sjelfva  Ncrket  äger  ingen  samman  växning 

af  de  2:ne  blommornes  Caljces  rum  hos  de  sed- 
nast  nämnda  arieina,  utan  är  det  organ,  som  man 

ansett  för  en  af  2:ne  samnianvuxen  Calyx,  ett 
involucrum,  inom  h vilket  de  sinsemellan  fria  ca- 

lyces  inneslutas. 

Undersöker  jag  nemligen  de  2:ne  (quasi)  sam- 
manvuxna blommoine  vid  deras  första  fiamträ- 

dande,  eller  då  de  ungefär  äga  ett  knappnåls-huf- 

\  uds  storlek,  så  visa  sig  de  sinsemellan  {'ria  blom- 
morne  inneslutna  hvardera  inom  sin  egen  calyx, 

som  når  upp  ungefär  haifva  blonikronans  längd 

(fig.  1  —  3).  Calyx  är  temligen  tunn  och  niem- 
branös  och  dess  kant  har  en  svag  anlydning  till 

några  blomkronan  åtliggande  flikar.  Båda  blom- 
niorne  äro  vid  basen  eller  till  ungefär  ballVa  ca- 

lyx-läiigden  inneslutna  inom  ett  gemensamt  skål- 
Ibimigt  organ  med  tjock  kant,  som  snart  ])lir 
fullkomlii-cn  helbiäddadt.  Detta  sednare  organ 
utväxer  mer  och  mer,  drai  sig  Öf\er  de  båda  ca- 
lyces,  k  ninande  blott  dt i  as  öfversta  kant  fri,  men 

inpressad  under  den  småningom  tillsnörda  öpp- 
ningen af  involucret.  Öj«jniar  jag  det  sålunda  till 

ett  flaskloimigl  ofverdrag  ut  vuxna  in  volucret  i  den 

ul  vecis liide  blomman,  igenkänner  jag  nicd  någon 
uppniäi  k^ainliel    äl  ven    luir    dtji   egentliga  calyx 
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som  en  membranös  hinna  öfvei dragande  ovariet 

och  under  coroHan  öppnande  sig  till  ett  kort  bräm, 
som  hos  L.  coeruiea  ar  tydligen  tandadt,  hos  L. 
villosa  är  blåsHkt  hvälft  och  hos  båda  nästan 

bortskymd  t  inom  den  kölliga  kanten  af  det  öl- 
verdragna    invoiucret  Efter  det  b!ommorne 
fallit  af,  tillväxer  invoiucret  med  de  inneslutna 

frukterne,  blir  småningom  mera  köttigt  och  ut- 
gör sin  del  i  de  bekanta  bären  hos  dessa  arter. 

Äfven  i  den  mogna  på  sådant  sätt  sammansatta 
frukten  äro  de  2:ne  enkla  frukterne  skiljda  både 
sinsemellan  och  ifrån  det  köttiga  invoiucret,  som 
förenar  dem  båda. 

För  att  nu  förklara  naturen  af  detta  organ, 

som  hos  de  nämnda  Lonicera-arterne  spelar  en 

så  vigtig  rol ,  toi  de  en  jemföi  else  med  de  när- 
mast förvandla  formerne  vara  tiilfyllestgörande. 

Om  hos  L.  alpigena  (Diagr.  n.  5)  bladen  (F)  tän- 
kas med  afseende  på  den  genomgående  stammen 

(□)  sitta  framåt  och  bakåt,  så  sitta  innanför  dem 

och  straxt  under  de  2:ne  blommorne  ett  par  brac- 
teer  (j5r)  åt  höger  och  venster;  innanför  dessa 
sitta  åter  ett  par  mindre  bracteer  (6r)  fiamåtoch 
bakåt,  hvaraf  de  utåtvända  i  de  båda  pareji  (hos 

de  2  blomstren  i  båda  bladens  axiller)  ofta  sam- 
manväxa, så  att  hvart  och  ett  af  de  båda  blom- 

stren äger  en  (af  2  sammanvuxen)  större  yttre  och 
2:ne  (fria)  inre  bracteolae.  Likaså  visar  sig,  att 
hos  Caprifoliuin  och  Diervilla  det  tillkommer  hvarje 
blomster  2:ne  bracteer  och  hvarje  blomma  2:ne 
bracteolae. 

*)  Hos  L.  iberica  är  in voliicret.s  utveckling  lättare  att 
följa  än  lios  L.  coeruiea  octi  dess  uppkomst  af  sam- 

manvuxna bracteer  tydligare.  Der  ingår  det  likväl 
ej  som  integrerande  del  i  fruktbildningen. 
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Hos  (le  släglcn,  h vilka  lill  iiiflorescensen  iiär- 
iDasL  öfverenssläiiinjii  med  L.  coernlea  och  dess 

alfina  arler  äi'  det  sålunda  lag,  alt  omedelhai  li- 
gen under  h  varje  blomma  sitta  2:ne  bracteolae  till 

liöger  och  venster  med  afseende  på  2:ne  blommor 
förenatle  eller  tänkta  förenade  i  direktionen  framåt 
och  bakåt.  Men  hos  L.  coernlea  saknas  de  nämnda 

bracleolce  och  i  deras  ställe  förekommer  det  be- 

skrifna  cnjMda-lika  involucret. 
Jag  tror  mig  lunda  äga  någon  rätt  till  dt  t 

antagande,  alt  involucret  hos  L.  ccerulea  och  brac- 
teolae hos  Öfriga  är  samma  organ,  modlfieiadt  på 

olika  sätt  hos  de  olika  släktena.  Jas:  tror  mi<r 

kunna  hem  t  a  vtferligare  stod  för  detta  antagande 
dels  deruti,  att  bracleolce  hos  många  arter  (L. 
Xylosteum,  L.  nigra,  L  Ledebourii)  äro  ganska 
stora  och  nästan  helt  och  hållet  betäcka  ca  lyx, 

och  hos  andra  (L.  alpigena)  verkligen  samman- 
växande, dels  deruli  alt  hos  Linnaea  bracteoltT 

tillväxa  med  frukten,  liksom  involucret  hos  L. 

coernlea,  ulan  all  dock  ingå  i  frnktbildiiingen. 
Emedlertid  kan  det  icke  nekas,  all  detta  in- 

voiucrum  hos  L.  ccerulea  i  ( ysioloi^isk I  afseende 

förljenar  en  viss  uppmärksandiet.  Del  är  hos 

fruetus  inferi  vanligt,  att  perianliet  (Calyx)  dtd- 
tager  i  större  ellei  mindre  grail  i  fi  uktbildnin- 

gen  ■■*").    Det  är  mindre  vanligt,  alt  äfven  bracte- 

*)  Sa  enlii^l  den  vaiiiii,'a  föVk lari ngen  af  gernicn  infe- 
rnm.  vSoni  bekant  l)ar  Schleiden  (Griindz.  Ed.  If, 
p.  31  t)  en  annan  ocli  visserligen  riktigare,  oin  ul- 
\ cck lingsUisloriei]  råd(råi;as.  Mos  större  delen  af  de 
växter,  som  lia  irermen  infernin,  iippkomn)er  neml. 
delta  pa  det  salt,  all  blommans  disens  utbreder  sig 
I)ägarl()rmigl  eller  till  och  med  rniCormigl,  så  att 
de  egentliga  friiktblaiJen,  nlgaende  ifrån  bägarns  eller 
rörels  öfVe  kant,  blott  bilda  fi  nktens  öfVe  betäekning. 
Sa    är    t,  e\.   bos  Umlxl la ternc    liela  (niklenj  sido- 
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erne  deri  deltaga;  man  citerar  exempel  härpå 

hos  några  Conipositae  och  Dipsaceae,  der  bracle- 
erne  äro  fjäll-lika,  och  hos  några  växter  med 
fructus  aggregati  (Aiianassen),  der  blommorne  sitta 
packade  tält  tillhopa  och  smälta  samtliga  samman 
till  en  köttig  frukt.  Men  hos  alla  dessa  tillhöra 

de  i  fruktbildningen  ingående  bracteerne  sin  en- 
skilta  blomma  och  icke  ett  helt  blomster;  de  äro 
bracteer,  men  icke  ett  helt  involucrum.  Af  den 

ofvan  gifna  förklaringen  visar  sig,  att  hos  L.  coeru- 
lea  (cum  affin.)  är  det  äfven  biacteer,  som  bilda 
det  flaskformiga  öfverdraget  på  frukten,  men  dessa, 
4  till  antalet  och  genom  2:ne  blommors  ställning 

på  samma  höjd  sammanförda  till  krans  och  sam- 
mansmältande till  ett  2:ne  blommor  inneslutande 

organ,  böra  snarare  vara  att  betrakta  som  invo- 

lucrum än  som  bracteer  ••').    Exempel  på  ett  in- 

beklädnad  intet  annal  än  denna  discus,  och  de  båda 
rniklbladen  uppkomma  först,  sedan  bägarformen  är 
färdig  som  2  ifrån  dess  kant  framgående  och  hvar- 
andra  motsiltande  koniska  upphöjningar,  hvilka  små- 
nini^om  dragande  sig  tillhopa  bilda  styli  med  dess 
stylopndier.  Annorlunda  liar  jag  dock  trott  mig  finna 
förhållandet  vara  med  Irideernes  germen  inferum; 
så  vidt  jag  knrinat  se,  uppstår  hos  dem  ovariet  af 
3:ne  öppna  fruktblad  med  inviken  kant,  hvars  nedre 
delar  småningom  sammanväxa.  Schlefden  säger  der- 
emot,  att  hos  Irideoe  ovariet  bildas  af  en  bägarfor- 
mig  discus  (se  pag.  313  I.  c). 

*}  ScHLEiDEN  (I.  c.  p.  263)  skiljer  emellan  bracteer 
(=  bracleolae  floribus  singulis)  och  Epicalyx  så,  att 
han  räknar  till  delta  sednare  alla  bladdelar,  som  i 

ett  antal  af  åtminstone  2  stå  på  samma  höjd.  Gon- 
sequent  synes  tian  ock  skilja  emellan  enskilta  biac- 

teer (=  bracteae  universaies  solitariae)  och  involucrum 
(I.  c.  p.  222).  Men  de  nämnde  Lonicera-arlerne  ge 
ett  exempel  på,  huru  bracleolae  åt  enskilta  blommor 
knnna  under  utvecklingen  l^li  involucrum  för  ett 
blomster. 
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volucrum,  som  ingår  i  fruktbildningen,  känner  man, 

så  vidt  jag  vet,  blott  bos  några  Cupuliferce  (Quer- 
cus,  Fagus,  Castanea).  Involucret  består  bos  dessa 
af  ursprungligen  enkla  bracleer,  bvilka  i  ett  stort 
antal  sammanväxande  småningom  öfverdraga  de 
inneslutna  frukteine,  lemnande  dock  i  de  flesta 

fall  spetsen  bar  ocb  åtminstone  vid  fruktmogna- 
den afskiljande  sig  ifrån  den  egentliga,  med  pe- 

rianliet  sammanvuxna,  frukten.  Hos  L.  coerulea 

deremot  blir  involucret  köttigt,  betäcker  frukterne 

ocb  afskiljer  sig  icke  dei ifrån  vid  mognaden,  \  ille 

man  sålunda  följa  den  vanliga,  men  i  sednare  ti- 
der utdömda  metboden,  att  ge  nya  namn  åt  nya 

fruktformer,  så  kunde  frukten  bos  L.  coerulea  väl 

förtjena  att  uppställas  som  eget  fruktslag.  Efter 
ScHLEmENS  scbematiseiing  af  fruktslagen,  är  den 

bos  L.  coerulea  på  en  gång  ett  fruklstånd  (fruetus 
composilus)  ocb  en  skenfrukt  (fruetus  spurius), 

d.  v.  s.  den  bar  både  uppkommit  genom  flera  blom- 
mor ocb  den  utgöres  al  delar,  som  egentligen  icke 

tillböra  frukten.  Undei-  båda  katbegörierne  kan 
den  anses  vara  hic  juris;  den  är  ett  capitnlum 
med  outbredt  receptaculum ;  ocb  den  är  en  från 

ett  3-rummigt  ovarium  bärstammande  oöppnad 
frukt,  omgifven  af  det  köttigt  vordna  involucret. 

Om  sålunda  involucrets  uppträdande  ocb  del- 
tagande i  fruktbildningen  bos  L.  coerulea  ocb  dess 

affina  arter  kan  anses  som  ett  mera  ovanligt  för- 

bållande,  så  torde  fråga  kunna  uppstå,  luiiuvida 
icke  denna  egenbet  torde  föraideda  till  de  nämnda 
arternas  skiljande  från  Lonicera  ocb  uppställande 
som  eget  slägte. 

Genomgår  jag  i  sjelfva  verket  de  former,  som 
Caprifoliaceerne  (exclus.  Viburneis)  erbjuda,  så 

visar  sig,  alt  de  beslå  i  lemligen  obetydliga  mo- 
dilikationer   af  samma  grundtyp.     Man   bar  så- 
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lunda  för  dispositionen  i  genera  varit  tvungen  alt 

taga  sin  tillOvkt  till  ganska  obetydliga  karakte- 
rer.  För  att  sålunda  blott  uppehålla  mig  vid  de 
genera,  till  h vilka  vårt  klimat  lemnar  tillgång,  så 

uppges  för  dem  följande  olikheter  "'•").  Calyx:  tu- 
bens foi  m  och  flikarnes  längd  är  obetydligt  olika. 

Flikarne  äro  affallande  hos  Linnaea,  persisterande 
hos  Symphoi  icarpos  och  Dier  v  i  ila  ;  så  det  ena 
som  andra  förekommer  hos  Lonicera.  Ft^rnien  af 

CoroUa  ar  något  olika,  men  detta  synes  vara  af 

så  ringa  vigt,  att  hos  Lonicera  samtliga  de  an- 
dras finnas  förenade.  Detsamma  gäller  om  stån- 

daines  inserlion.  Deras  antal,  5  eller  4  didyna- 
ma,  är  till  den  grad  inconstant,  att  hos  L.  alpi- 
gena,  der  oftast  5  finnas,  förekommer  icke  så  säl- 

lan blommor  med  fyra,  hvilka  då  äro  didynama. 

Ovariet  är  2-rummigt  hos  Dier  villa  och  4-rum- 
migt  hos  Synjphoricarpos,  3-rummigt  hos  Linnaea 
och  Lonicera.  Men  enl.  Endlicher  förekommer 

äfven  hos  Lonicera  2-rummiga  ovarier  (sjelf  har 
jag  blott  sett  3-rummiga  och  Endlicher  uppger 
icke,  hvilka  aiter  ha  dem  2-rummiga).  Hos  alla 
äger  ifiuktenett  frjrsvinnande  af  ovaria  rum,  van- 

ligen åtföljt  af  förträngandet  af  ett  eller  flera  af 
ovariels  kamrar.  Modifikationerne  af  stigma  och 
Stylus  äro  försvinnande  små.  Frukten  är  öfver- 
allt  lika  med  undantag  af  de  redan  för  ovariet 
angilna  olikheterne. 

Jemför  jag  de  sålunda  obetydliga  modifika- 
tioner, som  förut  uppställda  slägten  erbjuda,  med 

en  så  väsendllig  egenhet  som  ett  nytt  organs  till- 
komst i  fruktbildningen  hos  L.  coerulea  och  dess 

aifma  arter,  så  synes  det,  som  vore  de  derigenom 
utmärkta  formerne    väl  berättigade  alt  uppställas 

*)  Efter  Endlichehs  Genera  Plantarum. 
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som  eget  slag  te  ■•■).  Jag  har  trott,  alt  för  detta 
slägle  Adansons  namn,  Isika,  kunde  användas, 
ehuru  han  derunder  inbegrep  af  ven  andra  t.  ex. 

L.  alpigena  (Fam.  des  Pl.  p.  501),  som  är  en 
tydlig  Xylosteum,  och  han  som  karakter  uppgaf 

jemnl,  hvarl  jag  ofvan  visat  icke  tillkomma  L.  coe- 
rulea  och  dess  affina  arter.  Sednare  författare 

hafva  hiukat  Adansons  namn  som  beteckning  för 
alla  de  arter,  som  man  betraktade  såsom  ägande 
ett  af  2:ne  sammanvuxet  ovarium.  Endast  Rei- 

CHENBACH  (Fl.  Excurs.  p.  201),  af  de  jag  haft  till- 
fälle rådfråga,  inskränker  Isika  till  L.  coerulea, 

med  bibehållande  af  den  falska  karakter,  som  följt 
den  ifrån  Adansons  uppställning  af  Isika  som  eget 
slägte. 

Den  vigt,  som  härigenom  tillerkännes  invo- 
lucret  som  genus-karakter ,  torde  äfven  rättfärdi- 

gas af  andra  förhållanden. 
Betraktar  jag,  med  afseende  på  den  vigt,  som 

blifvit  tillagd  olika  organer  för  karakteriseringen 

af  genera,  hela  serien  af  de  monopelala  växtfamil- 

jerne  med  germen  inferum,  så  kan  det  icke  ne- 
kas, att  den  inconseqvens,  hvaiföre  Botanikens 

behandling  i  sednare  tider  falt  uppbära  så  bittra 
förebiåelser ,  framstår  i  en  allt  för  klar  dager. 

Under  det  nemligen  för  dem,  som  äga  ett  antho- 
dium,  d.  v.  s.  en  mängd  blommor  sessila  på  elt 
utbrcdt  och  förkorladt  receptaculum ,  knappast 

några  karaklerer  anses  vara  af  mera  vigt  än  de, 
som  hemlas  iliån  blommarnes  anordning  och  ifrån 
när-    eller  frånvaron  af  bracleer  och  involucrer, 

*)  Närvaron  och  nalmcn  af  iiivoliicrel  anses  hos  Ciipii- 
lifcroc  vara  af  den  vigt,  all  de  derigenom  iilniärkla 
sIäi,'U'na  bilda  sin  egen  familj.  Åliiiinstone  synes  in- 
voliicrct  vara  Ciipiiliferernes  vä»endlliga  kaiakler 
(Jfr  Endl.  Eneliir.  |>.  160\ 
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så  göres  hos  de  familjer,  som  ha  blommorne  ord- 

nade på  ett  förlängdt  och  utveckhidt  receptacu- 
\um  nästan  intet  afseende  på  de  nämnda  karak- 
tererne;  oaktadt  det  torde  icke  vara  svårt  ådaga- 
läirsa,  att  ett  felslående  af  en  bractea  och  en  mo- 

difikation  i  anordningen  af  blommorne  lättare  fö- 
rekommer der,  hvarest  många  delar  tryckas,  emot 

hvarandra,  än  hvarest  de  få  utveckla  sig  fritt.  Får 
man  sålunda  i  detta  afseende  göra  någon  räkning 

på  conseqvens,  så  bör  närvaron  af  bracteer  och 
involucrer  äfvensom  blommornes  olika  utveckling 

anses  hos  Capri foliaceae  af  lika  mycket  värde  for 
karaklerisei  ingen  af  genera,  som  hos  Synanthercer 

och  Dipsaceer  ■'"). 

*)  I  sjelfva  verket  synes  en  egen  inflorescens  vara  ka- 
rakteristisk för  hvar  och  en  af  de  monopetala  växt- 

familjerne  med  germen  inferum.  Hos  Valerianeae  fin- 
nes sålunda  den  repeterade  3-greniga  cyman,  som 

likväl  genom  terminal-blommans  icke-utveckling  ofta 
blir  dichotomisk,  understundom  genom  pedicellernes 
icke  utväxande  liknande  ett  capituhim.  Hos  Gom- 
positae  och  Dipsaceae  (med  undantag  af  Morina  och 
flera?)  det  bekanta  anthodiet,  men  möjligen  hos  båda 
uppkommet  på  olika  vis.  Hos  Gampanulaceae  en 
racemus,  ofta  genom  pedunclens  eller  pedicellernes 
obetydliga  förlängning  förblifvande  i  formen  af  ca- 
pitulum  eller  spica.  Hos  Lonicereae  enkel  3-blommig 
cyma,  genom  den  medlersta  blommans  felslagning 
ofta  2-blommig,  eller  genom  de  lateralas  icke  ut- 

växande 1-blommig,  understundom  genom  peduncler- 
nes  och  pedicellernes  korthet  härmande  ett  capitulum 
eller  en  spica.  HosRubiaceae  (hos  alla?)  och  Viburneae 
en  repeterad  månggrenig  cyma,  som  kan  vara  antin- 

gen utbredd  eller  i  formen  af  blomhufvud.  (Det  är 
väl  i  sig  klart,  att  ett  blomster,  hvari  den  terminala 
blomman  är  den  först  utvecklade,  äfven  om  den  har 
utseende  af  ett  capitulum  (Valerianella)  är  annor- 

lunda att  anse  än  det,  hvari  de  nedersta  blommorne 
först  utvecklas;  att  ett  capitulum,  uppkommet  deri- 
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Tillerkännes  sålunda  inflorescensen  ')  och  de 
med  den  i  sammanhang  stående  bracLeerne  och 
involucrerne  del  värde,  de  som  karaklerer  för 

genera  synas  förtjena,  så  synes  mig,  som  man  för 
Lonicereae  skulle  få  genera,  som  både  voro  na- 

turligare och  skarpare  kunde  (iefinieras  än  de  nu 
antagna.  Jemför  man  de  bifogade  diagraramerne, 
så  synes  det,  som  vore  den  typiska  inflorescensen 

genom  att  de  småningom  utskjutande  blommorne, 
allt  efter  som  axeln  förlänges,  liksom  fråntagit  den- 

samma förmågan  att  förlängas  (axis  indefinitus  t.  ex. 
hos  Phyteuma),  annorlunda  bör  betraktas  än  t.  ex. 
hos  en  Syngenesist,  der  receptaclets  bildning  föregår 
och  är  afslutad  (axis  definitus) ,  innan  blommorne  be- 

gynna att  utvecklas). 

*}  Öfveihufvud  synes  man  fästat  allt  för  liten  vigt  vid 
inflorescensen.  Schi.eiden  säger  (1.  c.  p.  221):  Die 
gehäuften  Bliithen  stehen  der  Anlage  nach  stets  in 
einem  Köpfchen.  Menas  härmed,  såsom  det  af  sam- 

manhanget vill  synas,  alt  blommorne  i  hvarje  blom- 
ster skulle  ursprungligen  vaia  ställda  i  ett  ca pitu lum, 

så  är  yttrandet  fidskt.  Hos  Umbellat.  rne  är  icke 
allenast  umbellan  utan  äfven  umbellulan  fäidigbildad, 
innan  ännu  spår  synes  till  någon  blomma  på  um- 
bellulans  radiei*.  Blommorne  kunna  således  icke  här 
sägas  bilda  ett  capitulum,  då  blomstjelkarne  finnas, 
innan  några  blomnioi-  utvecklat  sig.  Det  lorde  till 
och  med  förtjena  alt  närmare  undersökas,  huruvida 
icke  den  af  Schleide.v  med  så  mycken  bitterhet  emot 
andra  uppdragna  skillnaden  emellan  axel  och  blad 
här  lider  ett  afbräck,  i  det  grenaine  i  umbellan,  som 
efter  Schleidens  mening  väl  skulle  vara  axel-organer, 
synes  utveckla  sig  efter  normen  för  bladdelar  (åtmin- 

stone så  vidt  jag  kunnat  fatta  meningen  af  den  121  § 
af  hans  bok).  Oaktadt  den  stora  vigt  han  läggei-  på 
skillnaden  emellan  axel-organer  och  sido-organer  (blad), 
fmner  jag  skillnaden  dem  emellan  ingenstädes  vidrörd, 
utom  i  den  citerade  §, ,  der  den  gifna  definitionen  i 
sjelfva  verket  grundar  sig  på  de  nämnda  organernas 
olikhet  inom  fröet.  ' 
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för  Lonicerens  al  t  i  blad  vinkeln  bära  1  eller  3:ne 

kollaterala  blommor  (motsvarande  axillar-knoppen 
och  dess  2:ne  biknoppar)  med  ett  par  bracLeer 
under  b  varje  blomma.  Af  dessa  ])lommor  komma 
oftast  icke  alla  till  utveckling,  utan  förblifva  hos 

olika  genera  än  den  ena  än  den  andra  outveck- 
lade. Hos  Caprifolium  kommer  sålunda  3:ne  blom- 
mor (åtminstone  i  de  nedre  axillerne)  till  utveck- 

ling. Likaså  hos  Diervilla,  der  blomstret  är  pe- 
dunculeradt;  i  dess  öfre  axiller  felslår  en  af  de 

iaterala  blommorne,  i  de  öfversta  utvecklas  en- 

dast den  medlersfa  (?).  Hos  Xylosteum  och  Isika 

utvecklas  al  irig  sjelfva  axillar-blomman,  men  all- 

lid de  2  lalerala  ■•").  Hos  Symphoricarpos  utveck- 
las axillar-blomnian ,  men  icke  de  Iaterala.  Hos 

Linnoea  synes  det  af  de  talrika  bracleerne  på  dess 

pedunculus  och  pediceller,  som  hade  fleia  blom- 
mor der  icke  kommit  till  utveckling. 

Jag  nämnde,  alt  det  tillkom  hvaije  blomma 

att  äga  2:  ne  bra  c  teer.  Om  sålunda  ax  i  Ilar-blom- 
man ensam  utvecklas,  så  omgifves  det  sålunda 

till  sin  enklaste  expression  reducerade  blomstret 

blott  af  dessa  bracteer  (Symphoricarpos).  Om 
dessa  bracteer  äro  att  anse  som  modifierade  blad 

och  blomman  som  dess  axillar-knopp,  så  böra, 
enligt  den  vanliga  utvecklings-ordningen,  biknop- 
parne,  om  de  utvecklas,  tränga  sig  fram  emellan 
bracteerne  och  axillar-biomman.     Der  sålunda  3 

*)  En  tendens  till  abort  inifrån  visar  sig  äfven  inom 
blomman.  Det  är  nemiigen  mot  föreningspunkten  af 
de  båda  blommorne,  som  den  udda  ståndaren  hos 
Xylosteum  är  vänd;  den  är  den  kortaste,  der  stån- 

darne äro  af  olika  längd  och  den,  hvars  anthera  sist 
öppnar  sig.  Om  ståndarne  äro  blott  4  och  didynama 
(Xyl.  alpigenum),  så  är  det  samma  udda  och  inåt- 

vända ståndare,  som  försvunnit. 
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blommor  finnas  utvecklade  (Caprifoliiim  och  Dier- 
villa)  kunna  följaktligen  ile  medlersta  blummorne 

icke  ha  några  bracteoloe,  utan  hafva  de^-sa:^!  stäl- 
let blifvit  bracteer  åt  blomstret.  Ä.fven  om  den 

medlersta  blomman  felsiär  (Xylosteum,  Isika) ,  bi- 
behållas likväl  de  den  tillhöiande  bracteeriie,  som 

bracteer  åt  blomstret.  Axillar-blommans  bracteer 

utvecklas  sålunda  öfverallt;  hos  Caprifolium,  der 
de  finnas  i  det  ännu  outvecklade  blomståndet 

som  2:ne  små  taggar,  förträngas  de  snart  ocli  bli 
i  den  utvecklade  inflorescensen  omärkbara;  hos 

de  öfriga  genera  fiinias  de  qvar,  åtminstone  till 
dess  blomman  fallit  af.  De  öfriga  blommornes 
bracteer  förekonmia  som  bracteolce  åt  sina  rgna 

blommor,  åtskiljda  hos  Caprifolium,  Diervillaoch 
Xylosteum  och  hos  dem  mera  cadiica,  hos  Isika 
sammanväxande  till  det  ofvan  beskrifna  involu- 

cret  (involucellum)  och  här  utväxande  med  fruk- 
ten och  ingående  i  fiuktbild ningen.  Hos  Linncea 

utväxa  bracteolae  med  fruklen,  ulan  atl  ini;å  i 

fruktbildningen  •••). 
Släktet  Isika,  som  sålunda  torde  anses  som 

tillräck  ligen  karakteriseradt ,  utgöres  så  viilt  jag 

af  egna  samlingar  kunnat  eiAua,  af  följande  ar- 

ter ■•"■  ):    L.  coerulea  L.  ̂ ^-^"j,    L.  altaica  Pall.  »f), 
L.  villosa 

*)  Hvad  Linnaea  angår,  så  liar  jag  följt  E.  Meyers  upp- 
sats i  MoHLS  och  ScHLECHTENDALs  Bol.  Zeit.  J 844,  p.  73. 

**)  Det  är  svårt  att  säga,  hvad  >om  här  är  art  eller 
varielet.  Man  synes  mig  antingen  lia  gått  för  vida 
i  särskiljande  eller  i  sammandragande;  antingen  böra 
flera  af  de  ofvan  uppräknade  ai  terne  sammanföias, 
eller  måste  flera  nya  med  samma  rätt  antagas. 

***)  Den  Sydeuropeiska  L.  coerulea  synes  lika  mycket 
skiljd  ifrån  den  Nor<ii>ka,"  som  större  delen  af  de 
uppräknade  arlerne  inbördes.  Den  förra  närmar  sig 
kanske  mera  L.  villosa. 

•J*)  Månne  densamma  som  L.  Pallasii  Ledeb.  Fl.  Alf. 
tab.  131.? 
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L.  v  illusn  Miihl.  *^"),  L,  hispida  Horl.  (non  Ledeb.), 
L.  veluliiia  DeC,  samt  troligen  af  L.  angustifolia 
Wall.  och  L.  ligustrina  Wall. 

De  synas  alla  ha  h vitgula,  nästan  regelbundna, 
blommor.  Den  tendens,  som  bracteerne  visa,  att 

icke  allenast  persistera  men  älven  att  utväxa  med 

(le  af  dem  inneslutna  blomdelarne,  synes  mot- 
svaras af  en  hos  de  kraftigare  vuxna  skotten  van- 

lig utbredning  af  de  2:ne  bladens  stjelken  vagi- 
nerande  nedre  del.  Hos  ett  ifiån  Kamtschatka 

härstammande  exemplar  af  L.  altaica  Pall.  bär 

denna  utbredning  likhet  med  ett  folium  perfolia- 
tum,  men  brunt  och  af  samma  consistens  som 

barken  på  grenen.  Jag  har  anmärkt  detsamma 
men  svagare  på  odlade  exemplar  af  L.  coerulea 
och  L.  iberica,  och  Ledebours  figur  af  L.  Pallasii 

(Fl.  alt.  tab.  131)  uttrycker  det  äfven. 
Det  synes  vara  en  annan  egenhet  bos  dessa 

växter,  alt  de  ofta  utveckla  utom  axillarknoppen 
jemväl  de  2:ne  biknopparne.  Men  i  stället  för 

att  dessa,  son*  hos  andra  växter  (t.  ex.  Sympho- 
ricarpos)  sitta  vid  sidan  och  jemnhögt  med  axil- 
lar-knoppen,  så  utvecklas  de  hos  Isika  öfver  hvar- 
andra.  Hos  Xyl.  tataricum  förekommer  samma 
ställning,  utan  att  jag  likväl  sett  mera  än  en 

knopp  der  komma  till  utveckling. 

*)  Sammandrages  kanske  mindre  rätt  af  Torrey  med 
L.  coerulea  (enligt  Walpers  Repert.). 

**]  Under  detta  nainn  förekommer  odlad  en  form,  som 
ingalunda  öfverensstämmer  med  Ledebours  tab.  212, 
Fl.  alt.;  denna  sednare  är  enligt  figuren  en  Xylo- 
steum,  då  den  förra  är  en  tydlig  Isika. 

K.  y.  Akad.  Handl.  1846. 4 
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Förklaring  af  figur  er  ne. 

Fig.  1—3.  Lonicera  villosa,  i  blommans  tidigare  ulveck- 
lings-sladium. 

Fig.  1.  Blomster  inneslutet  inom  de  2:ne  bracteerne 
(=  Involucrum)  och  de  sammanvuxna  bracteolae 
(=  InvoluceJlum). 

Fig.  2.  Blomstret  efter  borttagandet  af  de  2  yttre 
bracteerne.  Blomkronan  (Corolla)  är  inneslu- 

ten inom  calyx  och  2:ne  blommor  omgifvas  af 
det  skålformiga  involucellum. 

Fig.  3.  Involucellum  genomskuret  så,  att  den  ena  blom- 
man synes  från  inre  sidan. 

I  diagrammerne  betyda  F  bladet;  Br  Bractean,  och 
hr  bracteolan.  Hos  Linnaea  är  Br  Bractean  under  pedi- 
cellerne,  Br  den  mindre  Bractean  på  sjelfva  pedicellen, 

br  och  br'  den  inre  och  yttre  bracteolan  under  sjelfva blomman. 



Hantissa  seciinda 

JPASI1E.IJB  CirR€U£.IO]VIDir9I. 

Seu 

Descriptiones  novorum  quorundam  generum 
Curculionidum 

a 

C.  J.  SCHÖNHERR. 

Academice  proposita  d.  9  Septembris  1846. 

ReceiiLiorum  temporum  experieiitia  edoctis  cla- 
riiis  clariusque  patet  tum  incredibilis  rerum,  quas 

gigiiit  natiira,  multitudo  et  varietas,  tum  imper- 
fecta  nostra  harum  rerum  cogiiitio. 

Nemiiiera  certe,  qui  per  longiorera  temporis 
decursiim  indefesso  studio  arcana  naturae  ex  una 

altera  ve  parte  scrutari  conatus  est,  fugere  potest, 

iiinumeros  prorsus  exstare  naturae  liujus  Toetus, 

quos  in  regionibus  noiidum  recte  pervestigatis  pa- 
rumve  coguitis  deprehendere  olim  licebit. 

Hoec  consideraiis  aiiimus  non  potest  non  sum- 
ma admiratione  percelli  et  stupefactus  fateri, 

ubertatem  rerum  creatarum  referre  imaginem 

summas  Creatoris  poteatiae,  qui  myriadibus  ani- 
mantibus  indidit  non  tantum  varietatem  miram 

formarum,  sed  singulares  etiam  qvalitates  et  pro- 
prietates,  diversis  speciebus  diversas.  I  ta  vide- 

mus, non  tantum  unum  quodque  genus  a  ceteris 
certa  quadam  ratione  discrepare,  4um  in  modo 

metamorphoseos  subeundae  et  propagationis  pa- 
randae,  tum  in  universa  sua  mira  oeconomia;  sed 
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idem  eliam  genus  in  affinibus  cuiqne  notis  spe- 
ciebiis  praebere  ejusmocli  diversitatem ,  qualis  est 

ea,  quae  Bostrichiwi  Typographiim  ceterosque  Bos- 
tricinos  intercedit  in  diversa  ratione,  qua  sub  cor- 
tice  aiboi  um  vias  suas  elaburant  (Scc.  &c.  —  Ingens 
igitur  sane  adest  materia  novonim  inventorum 

et  accuratius  determinandoruna  quod  ad  perplura 
illa  genera  seque  ac  species  insectorum ,  quoruni 
oeconomiam  observandi  opporlunilas  iclonea  non- 
dum  data  fuit. 

Hoc  ausculta,  sta  et  Dei  conteraplare  miracula! 

Jo  B,  Cap.  XXXVIII.  14. 

Etsi  pluia  quam  650  (genera  famiiiae  Ciircu- 
lionidum  a  me  uno  descripta  luerunt,  tamen  parvo 

temporis  intervallo,  qnod  elapsum  est,  postquam 
opus  meum  de  bac  familia  ad  finem  perduxi,  baud 
pauca  a  me  nonduni  definita  genera  raecum  sunl 

communicata,  quoiuni  partem  descriptionibus  illu- 
strare boc  modo  studui. 

Descripliones  novorum  quoriindam  generum 
Curcullonidum. 

Ordo  primus.  ORTHOCERI. 

Seclio  I.  —  Divisio  II.  Anthribides. 

Genus  13  —  14.  Ectatotarsus.  Scbb. 

Character  generis:  —  Antennas  longiuscula?,  sub- 
tenues:  arliculo  l:o  bievissimo,  2 — 8  longiusculis, 
obconicis,  tribus  ullimis  vix  orassioribus,  lineari- 

bus,  subconipÄssis,  parum  remolis. 
Ruslrum  breviuscuUuii,  versus  aj/icem  abiupte 

afnpliaUim,  supra  carinaluni. 
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Oculi  laterales,  subovales,  in  infere  niargiiie 
parum  ernarginali ,  convexi. 

Thorax  oblongo-subovalus,  lateribus  poiie  me- 
dium aiigulato-aiiiplialus ,  longe  ante  basin  la- 

leribusque  anlrorsum  flexa,  slriga  elevata  prae- 
ciilus. 

Elylra  eloiigata,  sub-linearia,  paullo  coiivexa. 
Pedes  longi,  anguslati,  antici  multo  longiores; 

tarsi  valde  eloiigali,  sublineares. 

Descriptio:  —  Corpus  elongatuQi,  subcyiindri- 
cum,  dense  tomentosum  ;  majusculae  magnitudi- 

nis.  —  Antennce  longitudine  capilis  una  cuqi  ibo- 
race,  mox  infra  oculos  in  scrobe  elongata,  snb- 
iLis  flexa  iiiseiiae,  subtenues:  arliculo  basali  bre- 

vissimo,  crassiusctdo,  2  — 8  longis,  subobcuiiicis; 
reliquis  tribus  ultimis  vix  crassioi  ibus,  sub  corn- 
prtssis,  perpanim  reniolis,  subaeqiialibus,  cdavam 

valde  elongatam  formanlibus.  —  Rostrum  capite 
poullo  brevius  eoque  basi  vix  anguslius,  lateri- 

bus versus  apicem  ampliato-rotundalum ,  apice 
ipso  rotundato-emarginaUim,  supra  subplanum, 
carinalum.  —  Oculi  laterales,  subovales,  in  in- 

fere margine  emarginali,  longitudinaliLer  positi, 

modice  cunvexi,  magni. — Thorax  basi  apiceque 
sublruncatus,  lateribus  ultra  medium  nunnihil 

angulato-ampliatus,  anterius  paullo  angustalus, 

supra  depressus;  longe  ante  basin  striga  trans- 
versa,  elevata,  ad  lalera  anlrorsum  flexa,  sed  non 

lon^e  coutinuala  inslructus.  —  Scutellum  minu- 

tum,  trigonnm.  —  Elytra  sub-cylindrica^  iborace 
perparum  latiora,  sed  fere  triplo  longiora,  basi 
Iruncata,  humeris  obluse  angulatis;  ad  lalera 

recta,  apice  conjunclim  obtuse-rotundala,  supra 
parurn  convexa.  —  Pijgidium  deflexum,  supra 

planum,  lateribus  basi  njarginalum,  apice  ro- 
lundalum.  —  Pedes    longi ,    proeserlim  antici, 
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suhtenues;  femoi  ibus  iii  niedio  noiinihil  incras- 

satis;  tibiis  teretibus,  rectis;  tarsis  valde  elon- 
gatis,  angiislatis,  articulo  l:o  longissimo,  2:o 

paullo  breviore,  3:o  rainulo,  bi-lobo,  vix  con- 
spicuo,  4:o  clavato,  biunguiculato. 

Ab  exTccTog  extensus,  ra^gog  tarsiis. 

Typus:  —  Ectatotarsus  longimanus.  Schh.  —  Mus. 
Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Patria:  Port  Na  tal:  in  Africa  meiidionali 
oriental  i. 

Ohserv.:  Respectu  habitus  cum  Xylinado  ge- 
nere  convenit  sed  antennae  tarsique  differentias 
evidentioies  prasbent. 

Genus  35 — 36.  Exechesops.  Scbh. 

Character  generis:  —  Antennas  longiusculce, 
graciles:  articulis  funiculi  4 — 8  elongatis,  apice 
paullo  incrassatis;  clava  dislincle  crassiore,  arti- 

culis paullo  remotis. 

Rostrum  bieve,  versus  apicem  sensim  angu- 
statum,  supra  depressum. 

Oculi  exlensi,  petiolati,  in  infere  margine  pa- 
rum  emarginati,  convexi;  niajusculi. 

Thorax  transversus,  lateribus  valde  rotunda- 

to-ampiiatus,  anterius  angustior;  longe  ante  ba- 
sin  linea  subrecta,  elevata  instructus. 

Eljtra  oblongo-subquadrata,  parnm  convexa, 
apice  conjunclim  obtuse  rotundata. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum,  nonnihil  con- 
vexum,  dense  tomentosum;  minoiis  magnitu- 

dinis.  —  Antenucv-  corpore  vix  longiores,  graci- 
les, in  fovea  iriegulari  basi  laleriiin  rostri  in- 

sertcx;  articulis  duobus  basalibus  brevibus,  sub- 

obconicis,  3:o  longiusculo,  elevato,  subcompresso, 

4 — 8  elongatis,  apice  paullo  incrassslis,  aequa- 
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llbus;  clava  oblonga,  lineari,  3-arliculata,  arti- 
culis  subremolis.  —  Caput  transversum,  retiisura, 

latere  supero  utrinque  quasi  in  cornu  sub-elon- 
galo,  cylindrico  produclum;  horuni  cornura  in 

apicibus  oculi  instructi.  —  Oculi  rolundati,  in- 
ferne  parum  eraarginati,  supra  modice  convexi.  — 
Rostrum  capite  vix  brevius  el  illo  paullo  angu- 
slius,  versus  apicem  attenuatum,  apice  ipso  ro- 
tundato-emarginatum,  vSupra  depressum.  —  Tho- 
rax  träns  versus,  basi  vix  bi-siouatus,  laleribus 

pone  medium  paiillo  rotundato-amplialus,  sub- 
angulatus,  antice  duplo  angustior,  apice  ipso 

rotundato-pioductus,  supra  modice  convexus; 
paullo  anle  basin  striga  träns vei sa,  subrecta, 

elevata  praeditus.  —  Scutellum  transversum,  apice 
rolundatum,  paullo  elevatum.  —  Elytra  thoracis 
medio  vix  latiora  illoque  pbis  duplo  longiora, 
basi  conjunctim  subemarginata,  bumeris  obluse 

angulatis;  ad  latera  recta,  apice  conjunctim  ro- 

tundata,  supra  parum  cunvexa.  —  Pygidium  de- 
flexum,  sub-trigonum ,  apice  rotundatum.  — 
Pedes  mediocres,  longitudine  subaequales. 

Ab  e^sxrjg  eminens,  prominens;  wip  oculus. 

Typus:  Exechesops  4-tuherculatus.  Scbh.  —  Mus. 
Reg.  Äcad.  Scient.  Holm. 

Pafria:  Africoe  meridionalis  orientalis. 

Ohserv.:  Quoad  babituui  ̂ eneri  Tro pidere  suh- 
simile  est  boc  genus,  capitis  vero  antennarum- 
que  slructura  alia  est. 

Divisio  VIII.  Tanaonides. 

Genus  61 — 62.  Aplemonus.  Scbh. 

Cliaracter  generis:  —  Antennae  breviusculce, 
subtenues,  articulis  duobus  basalibus  elongatis,  illo 

longiore,  3 — 8  brevibus,  sub-turbinalis;  clava  ovala, 
acuminata. 
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Rosliuni  iongiiisculura,  crassiusculum,  porie- 
ctum,  teres. 

Caput  pone  oculos  valde  elongalum ,  cylin- 
dricii  ra. 

Thorax  sub-cylindricus. 
Elytra  ob-ovala ,  fornicata,  ampla,  humeris 

relusis. 

Descriptio:  —  Corpiis  oblongo-subovalum,  for- 
nicatum,  sculpturatum,  alalum(?);  minoiis  ma- 
gniludiiiis.  —  Antennce  in  raedio  rostri  insertae, 
iiiflexcE,  ihoracis  apicem  vix  altingentes,  reclce, 

subtenues,  l2-articiilatoe :  arliculo  l:o  loiigiu- 
sculo,  clavato,  2:o  breviusculo,  siib-obconico , 
3 — 8  brevibus,  subturbinaLis,  fere  rolundalis, 

subaequalibus;  clava  ovata,  4-articulala,  acumi- 
nata,  articulis  arcte  connexis.  —  Rostrum  capite 
vix  longius,  crassiusculum,  porreclum,  teres, 

parnm  arcualum;  scrobe  pro  receptione  anten- 
narum infeino,  lineare,  basi  roslri  sublus  de- 

sinente.  —  Caput  pone  oculos  valde  elongatum, 
cylindricum.  —  Oculi  laLerales,  rotundali,  pa- 
rum  conyexi.  —  Thorax  oblongus,  sub-cylindri- 

cus, basi  apiceque  truncalus,  pone  apicem  trans- 
verse  consLrictus.  —  Scutellum  parvurn,  puncti- 

forme.  —  Elytra  obovala,  basi  ihoracis  parte 
postica  paruni  laliora,  singulatim  rolundato- 
producta,  humeris  relusis;  dein  sensim  valde 

ampliala,  supra  pra^serlim  pone  medium  valde 

convexa,  postice  praerupla,  apice  singulalim  lo- 
tundala,  anum  non  obtegentia.  —  Pijgidium  aper- 
tnm,  transversum,  apice  rotun(ialutn.  —  Pedes 
mediocres,  validiusculi,  longitudine  subiijquales, 

nuilici;  femoribus  sub-clavalis;  tibiis  versus  api- 
cem sensim  incrass.ilis ;  lai  sis  laliusculis,  sub- 

tus  sponi;insis,  arliculo  ull iuu)  falcalo,  bi-ungui- 
culato. 



57 

Typus:  Aplemonus  gibbipennis.  Bubeni.:  —  Mus. 
Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

A  b  ånlrjixtov  inexplehilis. 
Patria:  Afiicse  meridionalis  oiienlalis. 

Observ,:  Facies  quodam  modo  generis  Apionis, 
sed  paullo  major. 

Genus  61 — 62.  Mecolenus.  Sclih. 

Charact.  generis:  —  Antennae  Joiigiusculae,  te- 
nues:  arliculis  5  basalibus  eloiigatis,  clavatis,  6 — 8 

brevibus,  siibrotundalis;  cbtva  eiongata,  sub-ovalis, 
acuminata. 

Rostrum  longiuscukun,  validiuscubim,  porre- 
ctum,  teres. 

Caput  valde  elongatum,  porrectum,  cybn- 
dricum. 

Tborax  loiigiusculus,  subovatus,  inträ  apiceru 

paullo  coiistrictus. 

Elytra  oblonga,  ob-ovata,  convexa,  anum 
teeentia. D 

Pedes  antici  longi;  femora  in  medio  incras- 

sala,  sublus  (b'nse  granulata. 
Descriptio:  —  Corpus  oblongum,  anterius  valde 

atteuuatum,  convexum,  sculpturatum ,  alatum; 

minoris  magniludiuis.  —  Antennce  tboracis  basin 
subattingeiHes,  ver  sus  apicem  rostri  insertae, 
tenues,  rectae,  12-articula(?e:  articulis  1  —  5  eloii- 

gatis, extrorsum  sensim  bievioribus ,  clavatis, 

6 — 8  subrotundatis;  clava  valde  eiongata,  oblon- 
go-ovata,  4  articulata;  articulis  duobus  ultimis 

arctissime  connexis,  ultimo  apice  acuminato. — 
Rostrum  capite  nonnibil  longius,  porrectum,  va- 
lidiusculum,  teres,  subrectum,  sed  apicem  ver- 
sus  perparum  incrassatum  et  ciir vatimi ;  scrobe 

obliqua,  subtus  flexa,  in  basi  roslri  desinenle.  — 



58 

Caput  pone  oculos  valde  elongatum,  porreclum, 

cjliiidricum.  —  Oculi  lalerales,  rotunda li,  mo- 
dice  convexi.  —  Thorax  lalitudine  paullo  lon- 
gior,  basi  leviter  bi-sinuatus,  laleribus  pone  me- 

dium rotundato-ampliatus,  anterius  anguslior, 
subcoarctatus,  apice  oblique  truncatus;  supra 
modice  convexus.  —  Scutellum  rotunda  tum,  sub- 

elevatum,  parvum.  —  Elytra  elongata,  sub-ob- 
ovata,  antice  tboracis  basi  vix  latiuia,  singula- 
lim  rotundata,  reflexa;  bumeris  retusisj  inde 

sensira  praeserlim  pone  medium  ampliata,  apice 

conjunctim  rotundata,  anum  tegentia;  supra  mo- 
dice convexa;  margine  exieriore  praecipue  po- 

stice  paullo  dilatata,  subreflexa.  —  Pedes  antici 
valde  longij  femoribus  crassiusculis,  basi  apice- 
que  paullo  tenuiores,  subtus  dense  granulatis; 
tibiis  sub-linearibus,  curvatis,  intus  canalicula- 

tis;  pedes  quatuor  posticis  breviores,  tibiis  re- 
ctis,  apicem  versus  sensim  incrassatis;  tarsis 
subtus  spongiosis,  articulo  penultimo  latiusculo, 

bi-lobo,  ultimo  parvo,  bi-uiiguiculato. 
Typus:  Mecolenus  Wahlbergi,  Sch  b.  —  Mus.  Reg. 

Acad.  Scient.  Holm. 

A  f^irjxog  longitudo,  loXévr}  bracbium. 
Patria:  Africae  meridionalis  orientalis. 

Observ  :  Habitus  bujus  generis  baud  dissi mi- 
lis generis  Apionis, 

Divisio  X.  Brenthides. 

Genus  66 — 67.  S yimmorphocerus.  Scbb. 

Character  generis:  —  Antenni^  breviusculii^ , 
validiuscula^ ,  arliculis  lenticularibus,  ultimo  ob- 

py  ri  for  m  i ,  acu  m  i  n a  to. 

Caput  elongato-quaili atum,  paullo  convexuui. 
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Roslrum  in  mare  breviusculum,  laliusculum, 

liileribus  dilatatuin,  inaequale;  mandibulae  ex- 
serlöe,  valid;3e,  cui  vatae. 

Thorax  oblongus,  lateribus  aequaliter  roLun- 
datus. 

Eljtra  elongata,  linearia,  apice  singulatim 
obtuse  rotundata. 

Descriptio:  —  Corpus  elongalum,  siiblineare, 
parum  convexuiii,  sculpturatimi ,  glabrum,  ri- 
gidum,  alatuni ;  mediae  inagniludinis  — Antennce 
ihoracis  medium  baud  altingentes,  in  medio 
rostri  iiisertae,  rectae,  validiuscuice,  11  arliculatae, 

articulo  l:o  oblongo,  versus  apicem  sensim  in- 
crassato,  2 — 10  lenlicularibus,  sequalibus,  ll:o 

ob-pjrifurmi,  spongioso,  acuminato.  —  Rostrum 
in  mare  Jatitudine  dimidio  longior,  latiusculum, 

basi  supra  utrinque  dilatatum,  dorso  ibique 

carinatum,  dein  excavatum,  apice  ipso  eleva- 
tum, obtuse-rotundalum.  —  Caput  oblongum, 

subqvadralum,  supra  parum  convexum,  basi 

leviler  triangulariter  depi essum ;  collo  brevi. — 
Oculi  lateraies,  rotundati,  modice  convexi.  — 

Thorax  lalitudine  baseos  plus  duplo  longior, 

basi  apiceque  Iruncatus,  postice  elevato-margi- 
natus,  lateribus  in  medio  aequaliter  rotundatus, 

anterius  sub-angustior,  utrinque  leviter  impres- 

sus,  supra  modice  convexus.  —  Scutellum  nul- 
lum.  —  Elytra  elongata,  linearia,  basi  conjun- 
ctim  parum  emarginata,  bumeris  rotundatis; 

apice  singulatim  obtuse  rotundata,  supra  paullo 

convexa,  dorso  depressa.  —  Abdomen  in  mare 

subtus  basi  longitudinaliter  late  impressum.  — 
Pedes  validi,  longitudine  aequales;  femoribus 
clavatis,  muticis;  tibiis  subcompressis,  in  medio 
paullo  latioribus;  tarsis  validiusculis,  linearibus, 
articulis  (ribus  basalibus  subaequalibus,  subtus 
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haud  spongiosis,  unguiculari  clavato,  falcato, 

bi-unguiculato. 

Typus:  Symmorfhocerus  Monticola.  Schh.  —  Mus. 
Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Patria:  Monles  Makkaliseiises:  in  Africce  me- 
lidionali  orientali. 

A-  ov/.if,ioQ(pog  conformis,  xé^ag  cornu. 

Ohserv.:  Quoad  habilum  geneii  Amorphocephali 
subsiniile  est  hoc  genus. 

Genus  67 — 68.   Cordls.  Schh. 

Cliaracter  generis:  —  Antennae  rnediocres,  va- 
lidiusculoe^  articulis  cylindricis,  ullimo  tusifornii. 

Caput  subrotundaturn. 
Rostrmn  porrecLum,  basi  crassius,  dein  in 

inare  breve,  paullo  anguslius;  mandibulce  ma- 
jusculse,  exsertce,  cornitormes;  in  feniina  elon- 
gatum,  cjdindricum,  mandibulae  parvae. 

Thoiax  oblongus,  bjteribus  nonnibil  roluo- 
datus,  prope  apicem  uhinque  leviter  inipressus. 

Elytra  elongata,  snblinearia,  apice  singuhitiin 

sub-iolundata,  dorso  depressa. 
Pedes  mutici. 

Descriptio:  —  Corpus  elongatuni,  sublineare, 

supra  parum  convexuni,  glabrum,  rigiduin,  ala- 
lum;  minoris  magniludinis.  —  Antenno'  thora- 
cis  basin  suballingenles,  in  medio  rosLri  insorlce, 
reclae,  validiusculte,  11-ai  liculata^  arliculo  l:o 

brevilcT  obconico,  2  —  8  brevibus,  9  el  10  pa- 
ullo longioribus,  omnibus  c\lindricis,  ullimo 

elongalo,  fusitoiini.  —  Capuf  breve,  subrotun- 

daluui,  supra  canalicula( um,  nlrinque  pone  ocu- 
los  venucosum;  collo  brevi. — Oculi  rolundali, 

convexi.  —  liosfrum  porreclum,  basi  subcorda- 
lum,  ulrinquo  prope  basin  verrucosuni;  maris 
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longitudine  capilis,  latiusculinii,  niandibulis  ex- 
ser  tis,  majusculis,  cornifoi  mibus;  femince  paullo 
longius,  magis  teime,  cyliiKiricuin ,  mandibulis 

parvis.  —  Thorax  oblongus,  laLeribus  aequaliter 
nonnihil  rotundalo-ampliatus,  basi  elevaLo-mar- 
ginatus,  siipra  modice  convexiis,  versus  apicem 

utrinque  leviter  impressus.  —  Elytra  antice  tbo-. 
racis  medio  iionnibil  latiora  et  illo  duplo  lon- 
giora,  basi  truiicala,  Imineris  obtuse  aiigulatis; 

sublinearia,  versus  apicem  sensim  perparnm  an- 
guslala,  ibique  leviter  constricla,  apice  singula- 
tiiii  subrotundala ,  margine  exteriore  postice 

sab-reflexo,  supra  parum  convexa,  dorso  de- 

pressa.  —  Pedes  longitadine  ̂ equales,  minus  va- 
lidi;  Femoribus  clavatis;  tibiis  subterelibus,  re- 

ctis;  tarsis  angustalis,  subtus  baud  spongiosis. 
Typus:  Corclus  hospes.  Schb»  Patria  me  fugit. 

—  Mus.  Scbh. 

A  ;(0()^i'5'?  astutus. 
Observ.:  —  Quoad  babitum  generi  Cerobati  sub- 

simile  est  boc  genus. 

Ordo  secundus.  GONATOGERI. 

Legio  1.  BRACHYRHYNCHI.  —  (PhalanxL— Sectiol.) 

Divisio  IL  Entimides. 

Genus  104—105.  Mythites.  Scbb, 

Character  generis:  Antennas  mediocres,  validas; 

scapo  oculos  attingente,  sensim  incrassato;  funi- 
culo  6-articulato:  articulo  l:o  longiusculo,  obco- 

nico,  reliquis  brevibus,  turbinatis;  clava  oblongo- 
ovata,  acuminata. 

Rostrum  breve,  sensim  incrassatum,  supra 
canaliculatum, 

Oouli  brevitei-  ovati,  subdepressi. 
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Tliorax  basi  sub-trunc.iLus ,  laterihus  versus 

medium  rolunrlato-amplial us,  anlei iiis  angusLior, 
apice  ulrinque  pone  oculos  lobatus. 

Elytra  oblonga ,  subovata,  basi  conjunclim 
emarginata,  bumeris  antroisum  prominulis. 

Descriptio:  —  Corpus  elliplicura,  supra  moclice 
convexum,  valde  inoequale,  baud  squaraosum, 

opacum,  apterum;  mediae  mngnitudinis.  —  An- 
tennce  thoracis  medium  attingentes,  versus  api- 
ceni  rostri  silae,  validce,  fractce,  parce  setosce, 

1 1-aiticulatte :  articulo  l:u  oculos  altingente, 
recto,  seDsim  valde  incrassato,  2:o  longiusciilo, 

obconico,  3 — 7  brev  i  bus,  turbina  lis,  cequalibus; 
cbiva  funiculo  dislante,  oljloDgo-ovata ,  acumi- 
naLa,  4-arliculata ,  arliculis  arcte  connexis.  — 

Caput  Iransversum,  parum  convesum,  3-cansli- 
culatum.  —  Rostnun  capite  fere  duplo  longius, 
illoque  basi  fere  dimidio  angustius,  crassiiiscu- 
lura,  extrorsum  sensim  paullo  sed  praeserlim 
infra  magis  incrassatum,  supra  lale  et  profunde 

canaliculatum  ,  apice  roUmdato-emarginatum , 

subdeflexum;  scrobe  cui-vala,  profunda,  pone 
marginem  posticum  oculi  desinente.  —  Oculi 
laterales,  breviler  uvati,  infra  acuminati,  sub- 

dej)ressi.  —  Thorax  laliludine  baseos  vix  lon- 

gini-,  basi  perparum  rotuncbitus,  laLeribus  obluse 
sub-angnlatus ,  anterius  sensim  angustior,  apice 

ulrinque  pone  oculos  lobatus,  supra  paullo  con- 
vexus,  canaliculalus ,  infra  j)one  gulam  le\  iter 

rotundalo  emarginatus.  —  Scutellum  baud  obser- 
vandum.  —  Elytra  antice  iboracis  basi  nonoi- 

bil  latiora  eoque  triplo  longiora ,  basi  conjun- 
ctim  iiitrorsum  emarginata,  angulo  humerali  an- 
trorsum  valde  prominuK),  acutangulo;  laleribus 

perparum  rol  undato-ampliala  ,  margine  inflexo. 
apice  conjunclim  acuminala  (an  Mas?);  supra 
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rnodice  convexa.  —  Pecles  valicliusciili,  subasqiia- 
les;  femoribus  clavalis,  mnlicis;  libiis  ferelibus, 

reclis;  tarsis  mediocribiis ,  arliculis  requalibus, 

sublus  parum  spongiosis,  posticis  iionnibil  con- 
cavis;  unguiculari  subclavato,  valido,  bi-ungui- 
culato. 

A  iivd^lxrig,  sed  i  ti  os  US. 
Typus:  Mythites  tuherculatus  Scbh.;  e  Terra  van 

Diemensii.  —  Mus.  Scbh. 

Observ.:  Quaedam  est  similitudo  Flipporhini, 
sed  lunictilo  anleniiarum  tantummodo  ll-arti- 

culato  bumerisqne  anlrorsuiri  proQiiiiulis,  diflfert. 

Divisio  III.  Pachyriiynchides. 

Genus  105—106.   Misetes.  Scbb. 

Character  generis:  —  Anlennae  mediocres,  sub- 
tenues;  scapo  oculos  vix  superante,  valde  clavato ; 
articubs  3  vel  4  basalibus  funiculi  clavatis,  l:o 

multo  longiure,  reliquis  subturbinatis;  clava  sub- 
ovata. 

Rostrum  breviusculum ,  crassiuscuUim  subte- 
res,  in  medio  canaliculatum. 

Oculi  sub-ovati,  parum  convexi. 
Tborax  basi  truncalus,  lateribus  aequaliter  ro- 

tundato-ampliatus,  apice  oblique  subtruncatus , 
vix  sinuatus,  supra  parum  convexus. 

Elytra  oblonga,  basi  conjunctim  introrsum 

emarginata,  bumeris  antrorsura  prominulis;  la- 
teribus parum  apiceque  obtuse  rotundata. 

Descriptio:  —  Corpus  obloiigum,  subovale,  mo- 
dice  convexum,  valde  inaequale,  sordidura,  baud 

squamosum,  opacum,  apterum;  mediae  magni- 
tud i  nis.  —  Antennce  tboracis  medium  attingen- 

tes,  versus  apicem  roslri  insertte,  subtenues, 
fractae,  12-arlicula(ae :  articulo  l:o  oculos  parum 
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superniite,  redo,  apice  valde  inciassato,  2:o  loii- 
i;iascul(),  clavato,  3:o  —  5:o  sensini  brevioribus, 
eliaiii  subclavalis,  leiiquis  brevibus,  sublurbi- 
nalis  1.  polius  subovalis;  clava  subovata,  acu- 
iiiinata,  4-arLiculata,  articulis  ai cle  connexis. — 

Caput  plus  Qiiniisve  convexum.  —  Rostrum  ca- 
pite  paruni  longius,  crassiusculum,  lineaie,  sub- 

teres,  sub-aicualum ,  (ieflexura,  basi  depressura. 
in  medio  canaliculaLum,  apice  non  emarginaLuri), 
sorobe  flexuosa,  versus  marginem  inferum  oculi 

desinenle.  —  Oculi  laterales,  subovali,  parum 
coiivexi.  —  Thorax  iatitudine  baseos  vix  bre- 

vio]',  basi  sublruncalus,  ialeribus  £iequaliler  ro- 
luiidato-amplialus,  apice  oblique  sublruncalus, 
supra  in  medio  perparum  roluadato  produclus, 
infra  pone  gulam  lev  i  ter  emarginatus,  supra 

nonnihil  convexus.  — -  Scutellum  deesL  —  Elytra 
oblonga,  subovata,  anlice  tboracis  parte  postica 

vix  latiora  eoque  fere  triplo  longiora,  basi  con- 
junclim  inlrorsum  ieviler  emarginata,  bumeris 
antrorsum  piominulis;  Ialeribus  vix  roliindato 

ampliata,  apicem  versus  pau llo  angiislala,  mar- 
gine  inflexo;  apice  ipso  conjunclim  obluse  ro- 
Lundata,  supra  modice  convexa.  —  Pedes  validi, 
longiludine  subaequales;  femoi  ibus  cla  vatis,  mu- 
licis;  tibiis  subterelibus,  seisus  ajMcem  inlus 

plus  minus  ve  curvalis;  larsis  mediocribus,  sub- 

lus  spungiosis;  articulo  ullimo  bi-unguiculato. 
A  (.ugriTtjg,  osor. 

Typus:  Misetes  tuherculosus.  Sclib.  —  Mus.  Reg. 
Acad.  Scienl.  Holm.  —  Congenericus :  3Iiset. 
amplicollis.  Bbn.  no  v.  sp. 

Patria:  Africa  meridionalis  orienlalis. 

Genus 
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Genus  123  —  124.  Microstylus.  Schh. 

Character  generis:  —  Anlennae  breves,  sub- 
tenues,  vix  fractag;  scapus  bi  e  vissimiis,  clavaliis; 
articulis  duobus  basalibiis  funiculi  subobconicis , 

l:o  crasso,  reliquis  sub-leiiticularibus;  clava  oblon- 

ga,  ovalis. 
Rostium  breve,  latum,  basi  striga  arcuata , 

impressa  a  Fionte  sub-distinctum ,  supra  sub- 

planum. 
Ocali  laterales,  rotundati,  convexi. 

Tborax  tians versus,  basi  apiceque  truncatus, 

lateiibus  aequaliter  rotundato-ampiiatus,  supra 
paullo  convexns. 

Eljtra  breviter  ovata,  basi  truncata,  supra 
modice  convexa. 

Descriptio:  —  Corpus  breve,  sub-ovatum,  mo- 
dice convexum,  parce  squamulosum ;  minimae 

magniludinis.  —  Antennas  fere  in  medio  roslri 
insertee,  capilis  basin  parum  superanles,  sub- 
lenues^  arcuatae,  vix  fractce,  12-articLdalae:  ar- 

ticulo  l:o  ocnlos  non  atLingenle,  clavato,  2:o 
brevissime  obconico,  crasso,  3:o  angustiore,  etiam 

sub-obconico,  4 — 8  brevibus,  sublenticularibus, 

paullo  coarctalis,  ultimo  laliore,  clavae  adpresso; 

clava  oblonga,  ovali,  apice  obtusa,  4-articulata, 
articulis  arctissime  connexis.  —  Caput  subqva- 
dratum,  supra  perparum  convexum.  —  Rostrum 
capite  paullo  brevius  et  angustius,  deflexum, 
basi  striga  tenui,  transversa,  arcuata,  impressa 

^  a  fronte  sub  distinctum,  supra  subplanura,  apice 
vix  emarginatum;  scrobe  tenui  infra  oculari, 

valde  curvata.  —  Oculi  majusculi,  laterales,  ro- 
tundati, modice  prominuli.  —  Thorax  latitudine 

fere  duplo  brevior,  bäsi  apiceque  trunca l  us,  la- 
teribus  valde  rotundato-ampiiatus,  anterius  pa- 
K.  v.  Akad.  HanclL  1846.  ^ 
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ullo  angiistior,  supra  rnodice  convexus.  —  Scu- 
tellum  dislinctum,  apice  obtuse  rotundatum,  sub- 
iramersum.  —  Elytra  breviter  ovata,  antice  ibo- 
racis  basi  nonnihil  laliora  illoque  triplo  lon- 
giora,  basi  truncata,  angulis  bunieraiibus  lo- 
tundatis;  lateribus  usque  ad  apicem  roluiidata, 
apice  obtusa,  singulatiiii  leviter  rotundata,  anurn 

sub-obtegenlia,  supra  modice  convexa.  —  Pedes 
mediocres,  validiusculi,  longitudine  cequales;  fe- 
moribus  modice  clavatis,  sublus  dentatis ;  tibiis 

teretibirs,  aicuatis,  apice  vix  uiiguiculatis;  tar- 
sis  angustatis,  articulo  penultimo  paullo  latiore, 

bilobo,  subtus  sub-spongioso,  uUimo  subclavato, 
unguiculis  binis,  tenuibus  armalo. 

A  [ÅiHQog  parvus,  gzoXog  scapus. 

Typus:  Microstylus  rufus;  Scbh.  ex  A  fr  i  ca  me- 
ridionali  orientali.  Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Hohn. 

Ohscrv,:  Quoad  fo r ma m  externa m  Camarofo  ge- 
neri  subsimile  est  boc  genus.  Forte  proprie, 
vix  Di  vis:  Pachyrhynchides, 

Divisio  IV.  Brachyderides. 

(Subdivisio  I.  —  Cohors  I). 

Genus  126 — 127.  iEnoPHRONUs.  Scbb. 

Character  genens:  —  Antenna»  breviusculae, 
sijbtenues;  articulo  l:o  funiculi  iongiusculo,  crassi- 

usculo,  turbinato,  2:o  angustiore,  obconico,  reli- 
quis  brevibus,  coarctatis. 

Caput  subconvexum,  in  niedio  linea  longitu- 
dinabter  impressum. 

Rostrum  breve,  supra  subplanum,  basi  per 
sirigam  transversam  a  capite  dislinctum,  apice 

proFundc  emarginatum. 
Oculi  roLundati,  modice  convexi. 
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Thorax  transversiis,  basi  apiceque  trnncatus, 

lateribus  pauUo  rotundato-ampliatus. 
Elylra  subovata,  convexa. 

Descriptio:  —  Corpus  su  bo  v  a  tu  ra,  modice  con- 
vexum,  squamulosum,  setosum,  apterum;  mi- 

noris magnitudinis.  —  Antennce  thoracis  medium 
vix  superantes,  versus  medium  rostri  insertcC, 

subtenues,  parce  pilosee,  fractae,  12-articulatae ; 
articulo  l:o  oculos  uoii  superaiite,  clavalo,  2:o 
longiusculo,  crassiusculo,  turbiiiato,  parce  setoso, 

2:o  nonnihil  breviore,  angustiore,  obconico,  3 — 8 
transversis,  coarctatis,  ultimo  paullo  crassiore 

clavae  adpiesso;  clava  oblongo-ovata ,  4-articu- 
lata,  articulis  arcte  conjunctis.  —  Caput  breve, 
latum,  traiisverse  convexuQi;  froute  caiialicu- 

lata.  —  Rostrum  capita  brevius,  deflexum,  api- 
cem  versns  angustatum,  supra  subplanum,  basi 
per  strigam  arcualam  a  fronte  dislinctum,  apice 

rotundato-emarginatum ;  scrobe  liiieari,  flexuosa, 
iiifra  oculum  desineiite.  —  Oculi  lateraies,  semi- 

globosi,  parvi.  —  Thorax  longitudiiie  raulto  la- 
tior,  anterius  paulio  angustior,  antice  posticeque 
truiicatus,  laLeribus  nonnihil  rotundatus,  supra 

paruni  träns verse  convexus.  —  Scutellum  par- 
vum,  rotundatura.  —  Ehjtra  sub-obovata,  antice 
thoracis  basi  vix  latiora  illoque  fere  quadruplo 
longiora,  basi  conjunctim  nonnihil  eraarginata, 

lateribus  usque  versus  apicem  modice  rotun- 

dalo-ampliata ,  prope  apicem  parum  attenuata, 
apice  ipso  conjunctim  subacuminata,  supra  proe- 
sertim  posterius  modice  convexa,  postice  de- 
clivia.  —  Pedes  mediocres,  longitudine  oequales, 
validiusculi ,  mutici:  fen:ioribus  clavatis;  tibiis 

teretibus,  rectis,  versus  apicem  sensim  amplia- 
tis;  tarsis  minus  latis,  subtus  parum  spongio- 
sis,  unguiculari  bi-unguiculato. 
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Ab  cdådcfQOvog  vereciindus. 

Typus:  ̂ £dophronus  setosus  Schh.  —  Mus.  Reg. 
Acad.  Scient.  Holm. 

Pafria:  Montes  Makk  ilisenses :  in  Africce  me- 
ridionali  orieotali. 

Ohserv.:  Hocce  ̂ enus  ̂ uod^mn) odo  Strophosom i 

geueri  panllo  est  sitiiile. 

Genus  126 — 127.  Mimaulus.  Schh. 

Chcrracfer   generis:  —  Antenoce   breviusciilEe , 
t-enues;    arliculis  cliiobus  basalibus  funiculi  eloD- 

gatis,  l:o  longiore,  clavato,  2:o  subobconico,  reli- 
qais  subrotunclalis ;  ciava  breviter  o  vata,  aciimiData. 

Rostvnm  breve,    versus  apicem  paullo  anga- 

stiiis,  apice  proFunde  emarginatum,  siipra  sub- 
pianum,  requale. 

Oculi  rotundati,  subdepressi ,  parvi. 
Thorax  transveisus,  basi  subtrmicatus,  late- 

ribus  rotundato-ampliatus,  antice  introrsum  le- 
viter  late  emarginatus. 

Elytra  ampla,  rotundato-ovata,  iiiodice  con- 
vexa. 

Tibia?  antica^  apice  externe  spina  longiore 
araiat£e. 

Descriptio:  —  Corpus  breve,  obtnsniii,  mr>dioe 
convexiim,  dense  squamosuni,  Srepius  sordidum, 

apterum;  minusculoe  magnitudinis.  —  Antenn(r 
ad  thoracis  medium  vix  perlingenle?,  in  medio 

rosti  i  insertc^,  lenues,  fractce,  parce  seto^ie,  12- 
articulalas:  articulo  l:o  oculoruni  medium  atlin- 

gcnte,  clavato,  2:o  longiiisculo,  eliam  clavato, 

3:o  paullo  breviore,  obcmiico,  4 — 8  brevibus, 
aequalibns,  subiotuiulalis,  parum  dislanlibus; 

olava  bre vilcr-o vata ,  aciiminata,  articulis  a^gre 
discernendis.  —  Caput  aul  paruu)  aut  nonnihil 
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convexum.  —  Rostrum  breve,  ad  basin  latitu- 

(Jine  capitis  eique  coiitiguum,  deflexum,  nec  per 
strigam  transversaiii  a  frontei  disLiiiclum ,  ver- 
sus  apicem  pauUo  angustius,  apice  profunde 

rotundato-emarginatum ;  scrobe  iiifra  oculai  i 
arcuata.  —  Ocidi  laterales,  rotundati,  subdepressi, 

par  vi.  —  Thorax  longitudine  mnllo  la  tior,  basi 
siiblruncatus  1.  perparum  roLundatus,  laleribiis 

rotuiidalo-aiiipliatus,  apice  introrsmri  late  sed 
iion  profunde  eniarginatus,  in  noimullis  inträ 

apicem  parum  constrictus,  supra  pauMo  coii- 
vexLis.  — Scutellum  baud  conspicuum.  —  Elytra 

ampla,  connexa,  antice  tboracis  basi  baud  la- 

tiora  illoque  quadruplo  longiora,  rotundato-sub~ 
o  vata,  basi  conjunctim  introrsum  sub-emargi- 
nata,  lateribus  ad  apicena  rotundato-ampliata, 
margiiie  laterali  inflexo,  supra  modice  convexa, 
poslice  declivia,  apice  ipso  obtuse  rotundata, 

anum  obtegentia.  —  Pedes  breviusculi,  va  lid  i , 
longitudine  subaequales ;  femoribus  cla  valis,  mu- 
ticis;  tibiis  terelibus,  rectis,  anticis  apice  ex- 

terne spiua  longiore  munrtis;  tarsis  angustatis, 
parce  setosis,  subtus  baud  spongiosis,  articulo 

ultimo  parum  clavato,  falcato,  bi-unguiculato. 
A  f.iif.iavXog,  qui  mimos  tibia  exprimit. 

Typus:  Mhnaulus  Testudo,  Scbb. —  Congener: 
Mimaul.  verrucicolUs  Scbb.  — ^  Mus.  Reg.  Acad. 
Scient.  Holm. 

Patria:  Montes  Makkalisenses:  in  AfricEe  me- 
rid.  oriental  i. 

Observ.:  —  Generi  Trachyphlceo  subsimile  est 
boc  genus. 

Genus  126  —  127.  Ectatops.  Schb. 

Character  generis:  —  Antennas  longiusculces 

minus  tenues;  scapo  clavato;  arliculis  tribus  ba- 
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salibus  funiculi  longiusculis,  obconicis,  3:o  paallo 
breviore,  4 — 7  bievibus,  turbiiiatis,  ultimo  cras- 

sioie;  clava  oblongo-ovata. 

Capul  tiansversum,  supra  ociilos  utriiique  cal- 
losum,  in  medio  sulco  longitudinali  impressum. 

Oculi  rotunclati,  valde  prominuli. 

Rostium  oblongo-quadratum ,   in  medio  late 
sulcaLum  et  carinatum,  basi  per  strigam  trans- 
versam  a  capite  distinctum. 

Thorax  breviter-conicus,  basi  leviter  bi-sinua- 

tus,  snpra  canaliculatus. 
Scutellum  miniitissimum,  vix  observandura. 

El^Ura   oblongo-ovata,    bumeris  rotundatis, 
retusis. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongo-ovatum ,  supra 
modice  convexum,  sculpturatum ,  squamosum, 

apterum;  mediae  raagniludinis.  —  Antennce  tbo- 
racis  medium  attingenles,  Yersus  apicem  rostri 
insertce,  minus  tenues,  fraclae,  12-articulatce : 
arliculo  l:o  oculos  attingente,  clavato,  recto; 

articulis  2 — 4  longiusculis,  obconicis,  interme- 
dio  longiore,  5 — 8  brevioribus,  turbinatis,  ul- 

timo reliquis  crassiore,  clavam  quasi  incipiente; 

clava  oblongo-ovata,  acuminata,  4-arliculata ; 
articulis  distinctis.  —  Caput  breve,  latum,  su- 

pra singulum  oculum  callo  elevato  munitun), 

in  medio  sulco  longitudinali  impressum.  — 
Oculi  laterales,  rotundati,  valde  prominuli.  — 
Rostrum  capite  parum  angustius  illoque  plus 

duplo  longius,  oblongo-quadratum,  supra  sub- 
planum,  sulco  longitudinale  lato,  vadoso,  im- 

pressum et  in  medio  linca  clevala  instructum; 

scrobe  profunda,  curvata,  versus  apicem  depla- 
nata  et  sensim  evanescente.  —  Thorax  latitu- 

dine  postica  nonnihil  brevior,  basi  leviter  bi- 
sinuatus,  lateribus  obliquis,  parum  rotundatus, 
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anterius  angustior,  apice  truncatus,  supra  mo- 
dice  convexus,  iii  medio  linea  longitudinaliter 

iaipiessa,  basi  in  ulroque  latere  canalicula  an- 

tice  abbreviala  impressa.  — ■  Scutellum  minulis- 
simum,  vix  conspicuum.  —  Elytra  oblongo- 
ovata,  antice  thoracis  basi  vix  laliora  illoque 

fere  quadruplo  longiora,  basi  singiilatim  per- 
paruni  rotuiidata,  thoracis  emarginatura  im- 
plenlia,  bumeris  baud  lateraliter  exteiisis;  la- 
teribus  usqiie  ad  apicem  pauUo  rotiindata^  me- 

dio latiora,  apice  ipso  conjunclim  sub-acurai- 
nata,  pygidium  tegeiilia;  supra  modice  con- 
vexa.  —  Pedes  mediocres,  validi;  femoribus  cla- 
vatis,  mulicis;  tibiis  teretibus,  rectis,  intus  sub- 

crenulatis,  apice  intus  ampliatis,  unco  valido, 

obtuso,  armatis;  tar&is  raediocribus,  subtus  spon- 
giosis,  articulo  ullimo  bi-unguiculato. 

Typus:  —  Ectatops  cineraceus  Schh.  Ex  Africa 

-   meridionali  orientali.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient. 
Holm. 

Ab  eytzaTog^  extensus',  ojxp  oculus. 
Ohserv.:  Respectu  habitus  Strophosomo  generi 

subsimile  fere  est  bocce  genus,  antennarum  vero 

thoracisque  atque  roslri  forma  differenlias  pre- 
bet  perspicuas. 

Genus  131 — 132.|  Dactylotus.  ScbL 

Character  generis:  —  Antennse  mediocres,  sub- 
tenues;   articulis   duobus   basalibus  funiculi  ob- 

conicis,  reliquis  roLundalis;  clava  ovata,  acuminata. 

Rostrura  breve,  crassum,  supra  sub-planum, 
laeve,  apice  profunde  rotundato  emarginatum. 

Oculi  rolundati,  modice  convexi. 

Thorax  subtransversus,  basi  apiceque  trun-- 
catus,  lateribus  rotundato-ampliatus. 
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Elytra  'subobovala,  modice  convexa,  basi Iruiicala. 

Pedes  mediocres;  tibiae  lectce,  apice  extus 

angiilato-dilatati3e,  margine  apice  raulto  denti- 
culalce. 

Descripfio:  —  Corpus  subovatum,  raodice  con- 
vexnm,  squanjosum,  obscurum,  saepius  sordi- 
dum,  apteruQi;  minoris  magoitudiDis.  —  Antennce 
ihoi  acis  basin  baud  atlingentes,  in  medio  rostii 
insertce,  subtenues,  fraclae,  12-ai ticulatcc:  arti- 

culo  l:o  oculorum  raaiginem  superiorem  attin- 
gente,  2:o  et  3:o  oblongis,  obconicis,  4 — 8  ro- 
tundatis,  subaequalibus ;  cla\a  ovata,  acuminata, 

4-articulata.  —  Rostrum  longituciine  capitis  eique 

contiguum,  crassiusculum,  a^quilatum,  apice  pro- 
funde  rotundato  emareinatum,  niar^ine  elevato, 

sujna  subplanum,  nec  per  strigam  Iransversam 

-a  froiite  distinctum;  scrobe  profunda  arcuata, 
infra  oculum  desinente.  —  Oculi  laterales,  ma- 

iu«;culi,  rotunda  ti,  modice  prominuli.  —  Thorax 
latitudine  medio  fere  duplo  brevior,  basi  apice- 

que  truncatus,  lateribus  ceqnaliter  rotundalo- 
ampliatus,  anterius  paullo  angustior,  supra  mo- 

dice convexus.  —  Scutellum  baud  observandum. 

—  Elytra  antice  tboracis  l)asi  vix  latiora,  trun- 

cata,  lateribus  usque  ad  apicem  rotundato-am- 
pliata,  mox  pone  medium  paullo  latiora,  sul)- 
obovala,  apice  conjunctim  subacuminala ,  anum 

obtegeulia,  supra  modice  convexa,  postice  de- 
clivia.  —  Pedes  mediocres  validiuscii Ii,  longilu- 

dine  suIjaF^quales;  femoribus  clavatis,  muLicis; 
ti  bi  is  teretibus,  red  is,  apice  externe  angulato 

productis,  margo  antico  dense  denticulato ;  tar- 
sis  minus  latis,  sublus  baud  sj>onginsis,  articulo 

nllinu)  clavato,  falcato,  biunguiculalo ,  ungui- 
culis  parvis. 
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A  åccxTvlmog  digitatus, 

Typus:  Dactylotus  Sedakoffi;  e  Dauria.  Mus.  Schh. 

Ohserv,:  Genus  praeceiis  quoad  ha  bi  tum  qui- 
dem  Blosijro  generi  quodammodo  subsimile  est, 
rostri  vero  tibiarumque  structura  diffeientias 
pvaebet  maiiifestas. 

Genus  133—134.  Mimetes.  Schh. 

Character  generis:  —  Antennae  breviuscnlae , 
minus  tenues;  scapo  oculos  non  superante;  arti- 
culis  duobus  basalibus  funiculi  obconicis,  3 — 7-bre- 
vibus,  subturbinatis ;  clava  breviter  ovala. 

Rostrum  oblongum,  capite  pauUo  augusti us, 
supra  subplanum. 

Oculi  rotundali,  modice  convexi. 

Thorax  oblongus,  lateribus  aequaliter  rotun- 
datus, anterius  nonnihil  angustior,  inträ  apicem 

constrictus. 

Scutellum  distinctum,  triangulare. 

Elytra  obJonga,  subovata,  basi  introrsum  con- 
junctim  nonnihil  emarginatn,  hnmeii  rolundati; 

apice  ipso  subacuminata. 

Descriptio:  —  Corpus  ellipticum,  convexum, 
dense  squaniosum,  alatum;  minoris  magnitudi- 
nis.  —  Antennce  thoracis  basin  vix  allingentes, 
mox  infra  medio  rostri  insertae,  minus  tenues, 

parce  pilosoe,  fractae,  12-articulatae :  articulo  l:o 
oculos  attingente,  recto,  clavato,  2:o  et  3:o  ion- 

giusculis,  obconicis,  4 — 8  brevibus,  subroLunda- 
tis,  fere  subturbinatis,  aequalibus ;  clava  breviter 

ovata,  4-articulata.  ■ —  Rostrum  capite  vix  lon- 
gius  sed  illo  nonnihil  angustius,  deflexum,  su- 

pra subplanum,  basi  utrinque  subimpressum , 
in  medio  leviter  canaliculatum ;  scrobe  lineari, 

curvata,  subtus  flexa.  —  Oculi  latera les,  rolun- 
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dati,  roodice  prominuli.  —  Thorax  latitudine 
baseos  paullo  longior,  basi  apiceque  truncalus, 

anterius  perparum  angustior,  lateribus  aeqaali- 
ter  rotundatus,  supra  niodice  convexus,  inträ 

apicem  constrictus.  —  Scutellum  distinctum,  tri- 
angulare.  —  Elijtra  oblonga,  subovata,  antice 
thoracis  basi  vix  latiora  illoque  fere  quadruplo 

Jongiora,  basi  introrsum  conjunctim  subemargi- 
,  nata,  angulis  bunieralibus  rotundatis;  lateribus 
usque  ad  apicem  rotundata,  medio  latiora,  apice 

ipso  conjunctim  acuminata,  supra  modice  con- 
vexa.  —  Pedes  mediocres,  longitudine  subaequales, 
validinsculi ;  femoribus  clavatis,  muticis;  tibiis 

leretibus,  rectis,  apice  latioribus,  submuticis; 
tarsis  mediocribus,  subtus  spongiosis,  articulo 
ullimo  clavato,  biunguiculato. 

A  i.iifxr]Trjg,  imitatör. 

Typus:  Mimetes  setulosus  Scbh.;  e  California 
meridionali.  —  Mus.  Schh. 

Observ.: —  Affinis  generi  Sciaphilo,  eUam  re- 

spectu  babitus  cum  Thylacito  genere  paullo  cou- 
venit. 

Genus  142.  Piazomias.  Scbb. 

Naupactus  Faldermann.  —  Asfijcus.  Guérin. 
Characfer  generis:  Antenna3  mediocres,  sub- 

tenues;  scapo  breviusculo,  clavato,  articniis  duo- 
bus basalibus  funiculi  iongiusculis ,  obconicis,  re- 

liquis  brevibns,  subturbinatis ,  ultimis  successiva 

paullo  crassioribus;  clava  oblongo-ovata,  acule 
acuminata. 

*)  Gen.  et  Spec.  Ciirc.  V.  II.  p.  936.  —  Propter  plures 
novas  species  hnjiis  late  dilFusi  generis,  qvias  tempore 
novissinio  accepi,  ad  characteres  genericos  novos  quos- 
dam  adderc,  et  in  ils,  quos  jam  antea  definivi,  pauca 
quaedam  immutare,  mihi  visum  fuit  necesse. 
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Rostinim  breve,  sub-deflexiim ,  in  pleiisque 
sequilatum,  supra  canaliculatum ;  in  iionnullis 
versus  apicem  sensim  angusLatum. 

Oculi  magni,  subrotundati,  nonnihil  convexi. 
Thorax  latitudine  postica  aut  paullo  brevior, 

aut  nonnihil  longior,  basi  apiceque  truncatus, 

lateribus  phis  minnsve  rotundalo-productus,  su- 
pra paullo  convexus,  postice  elevato  marginatus. 

Scutellum  aut  nullum,  aut  parvum,  trian- 

gulare. 
Elytra  oblongo-ovata,  basi  truncata,  anlice 

elevato-marginata,  inträ  basin  saepius  constricta, 
apice  in  plerisque  singulatim  acuminata. 

Pedes  antici  longiusculi;  tibiae  rectce,  intus 
denticulatae. 

Ohserv.:  - —  Corpus   oblongum,  subovatum, 
paullo  convexum,   squamosum,   apterum;  aut 
mediocris  aut  minoris  magnitudinis. 

A  m'cf^W;  premo;  ointag,  humerus. 
Typus :  Piazomias  glohulicollis, 

Congenerici:  —  Stirps  l:a:  Exscutellati. 

n:o  1.  Piazomias  glohulicollis,  Falderm.  —  Schh.  Gen. 
&  Spec.  Curc.  VIII.  II  Mant.  p.  410. 

Naupactus  id.  Gen.  et  Spec.  Curc.  VI. 

p.  109,  140. 
Patria:  Mongolia.  —  Mus.  Schh. 

n:o  2.  —  Karelini, Gehler,  Piaromias  zci.Gebl.,  Bullet. 
de  Petersb.  1842. 

Patria:  Desertum  Kirgisorum.  —  Mus. 
Schh. 

n:o  3.  —  egenus,  Schh.  nova  Species. 
Patria:  Songaria.  —  Mus.  Schh. 

n:o  4.  —  virescens,  Schh.  —  Gen.  et  Spec.  Curc. 
V.  IL  p.  937,  1. 

Patria:  China  borealis.  —  Mus.  Schh. 
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M:o  5.  Piazomias  Sckrenchii.  Mannerh.  —  Gen.etSpec. 
Cuic.  VIII.  II.  Maiu.  p.  4i0,2. 

Patria:  Steppis  Kirgisiis.  —  Mus.  Schh. 
n:o  6.  —  viridanus.  Schh.  no  va  Spec. 

Patria:  Montes  Makkalisenses,  Africce 

meridionali  orientali.  Mus.  Reg.  Acad. 
Scient.  Holm. 

n:o  7.  —  pullatus.  Schh.  no  va  Species. 
Patria:   Mont.  Makkal.  Africae  merid. 

orient.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Holm. 
n:o  8.  —  Perroteti,  Chevrol. 

Bracliyaspistes  id.  Gen.  et  Spec.  Curc. 
VIII.  IL  Mant.  p.  416,  3. 

Patria:  Neelghei  eis,  India  orientalis. — 
Mus.  Schh. 

Stirp  2:a:  Scutellati. 

prasinus.  Guérin. 
Bracliyaspistes  id.  Gen.  et  Spec.  Curc. 

VIII.  II.  Mant.  pA{6A-  —  Astijcus  id. 
Guérin,  Rev.  Zool.  Cuviér. 

Patria:  Neelghereis,  India  orientalis. — 
Mus.  Schh. 

-  acut  i  pennis:  Guérin. 

Bracliyaspistes  id.  —  Gen.  et  Spec.  Curc. 
VIII.  II.  Mant.  p.  415,  2. 

Åstycus  id.  Guérin,  Rev.  Zool.  Cuvier 
1840. 

Patria:   Neelghereis,  India  oiient.  — 
Mus.  Schh. 

Genus  142 — 14.).   Vspidiotks.  Schh. 

Character  gencris:  —  Anteinuv  mediocres,  sub- 
tcnues;  scaj^o  oculos  attingente,  clavalo;  aiticulis 

duohus  hasaKihus  funiculo  ohconicis,  rclicjuis  bre- 
vibus,  turbina  tis;  clava  oblongo-ovala,  acuniinata. 

n:o9.  - 

n:o  10. 
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Roslriim  breviusculum ,  lineare,  supra  sub- 
planum,  in  raedio  subimpressnm  et  canalicula- 
tum  ;  mandibnlae  paullo  exsertse,  apice  truncalas. 

Oculi  lotundati,  modice  coiivexi. 

Thorax  subtransversus ,  basi  apiceque  trun- 
catus,  laleribus  basi  vix  rotuiidatis,  anterius 
cito  anousdor. o 

Scutellum  subelevatum,  apice  rotundatani. 

Elytra  oblongo-ovata ,  basi  truncata,  antice 
elevato- maiginata;  bumeris  acutangulis,  baud. 
prominujis;  apicem  versus  paullo  attenuata, 
conjunclim  sabacuminata. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongo-ovatLiiii ,  conve- 
xum,  dense  squamosum,  alalum;  mediocre  ma- 
gnitudiins.  —  Antennce  tboracis  medium  aLtin- 
geiites,  versus  apicem  rostri  insei  tae,  sublenues, 
fractce,  12-articulata3:  articulo  l:o  ocubim  at- 

tingente,  paullo  arcuato,  clavato,  2:o  et  3:o  luii- 
ginsculis,  illo  paullo  longiore,  obcoiiicis,  4  —  8 
brevibus,  turbinatis,  aequalibus,  ultimo  clavae 

baud.  adprcsso;  clava  oblongo-ovata,  acuminata, 
4-articubita,  articulis  distinctis.  — ■  Caput  trans- 

veisum ,  parum  convexum.  —  Rostrum  capite 
paullo  longius,  illoque  nonnibil  angustius,  sub- 
deflexura,  basi  per  strigam  träns versam  a  ca- 

pite distinctum,  supra  subplanurn,  in  medio 

leviter  depressum  et  canaliculatum ,  apice  tri- 
angulariter  emarginatum;  scrobe  lineari,  arcuata; 

mandibulis  paullo  exsertis,  apice  truncatis,  eden- 
tulis.  —  Oculi  laterales,  rotundati,  modice  con- 

vexi.  —  Thorax  latitudine  postica  paullo  bre- 
vior,  basi  apiceque  subtruncatus,  lateribus  basi 

subrectis,  apicem  versus  tantummodo  angusta- 

tus,  longe  inträ  apicem  coarctatus,  supra  mo- 
dice convexus.  — -  Scutellum  paullo  elevatum, 

apice  rotundatum,  distinctum.  —  Elytra  oblongo- 
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ovata,  antice  latitudine  thoracis  vix  superantia, 

truncata,  elevato  iiiargiiiata,  anguiis  humerali- 
bus  haud  prorainulis,  subacutan^ulis;  a  basi  ul- 

tra meJiam  aiiipliata,  tanc  apicem  versus  atte- 
nuata;  apice  ipso  conjuncliai  subacaminata,  su- 

pra  modice  conv-exa. —  Pedes  inediocres,  inter- 
medii  paallo  brevio-res,  nuUici ;  femoiibus  cla- 

vatis;  tibiis  terelibus,  rectis;  tarsis' mediocres , 
subtus  spongiosis,  bi-unguiculatis. 

Ab  agrcLÖicoTj^g,  sciitatus  L  scntellatus. 

Tijpus:  Aspidiotes  Westringii;  ex  Hispania  rae- 
ridionalis. 

Obsen).:  Genus  quoad  babiturii  Piazomii  qui- 
dem  subsiaiiie  est. 

Genus  142 — 143.  Pterotropis.  Schh. 

Character  generis. ■  —  Anlennse  mediocres,  mi- 
nus tenuesj  articnlis  duobus  basalibus  funiculi 

longiusculis,  obconicis,  reliquis  brevibus,  subova- 
lis;  clava  ovala,  acuminata. 

Rost  rum  breve,  supra  subplanum,  basi  ca- 
naliculatufii ,  apice  piaga  triangulari,  elevata 
iiiunilum. 

Thorax  suboblongus,  basi  apiceque  truncatus, 
lateribus  parum  rolundatus,  anterius  angustior. 

Elvira  oblonga,  subovalia,  basi  truncata,  ca- 
rina  elon^ata  ab  an2:ulo  humerali  versus  me- 

dium  ducla,  elevata;  supra  nunnihil  convexa, 
versus  apicem  callosa. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum,  subovalum, 
paullo  convexum,  squamosum,  alalum;  miooris 

magnitudinis.  —  Antennce  thoracis  basin  fere 

perlingenles,  juxla  medium  rosUi  inserta?,  mi- 
nus teiuies,  fractas,  12-articulata3:  articulo  l:o 

oculos  superan  te,  clavato,  2:o  et  3:o  longiuscu- 
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lis,  obconicis,  illo  vix  breviore,  4 — 8  brevibus, 

subovatis,  aequalibus;  clava  ovata,  acuminata. — 
Caput  transversum ,  parum  convexum;  fronte 
canaliculata.  —  Rostrum  breve,  latiusculum,  sub- 

planiim,  canalicula  basi  a  froiile  conliiiuata, 

apice  pläga  tiiangulai i,  paullo  elevata  instru- 
ctum,  apice  ipso  paruna  emarginatum;  scrobe 
curvata,  infra  oculum  desiiiente.  —  Oculi  lale- 

rales,  rolundati,  valde  convexi.  —  Thorax  lali- 
tudine  postica  fere  longior,  subconicus,  antice 

posticeque  truncatus,  lateiibus  perparum  roluii- 
datus,  aiiterius  iioiinihil  angustior,  supra  paullo 

convexns.  —  Scutellum  minuUim,  triaiigulare.  — 

Elytra  antice  tboracis  parte  postica  paullo  la- 
tiora  illoque  triplo  longiora,  basi  subtruncata, 
carina  elevata  ab  angulo  bumerali  versus  me- 

dium praedita,  lateribus  paullo  rotuiidato-am- 
pliata,  apice  conjunctim  obtuse  subacuminata ; 
supra  noniiihil  convexa,  utrinque  versus  apicem 
callosa.  —  Pedes  mediocres,  validi,  intermedii 

paullo  breviores;  femoribus  clavatis,  muticis; 
tibiis  teretibus,  subrectis;  tarsis  mediocribus, 

subtus  spongiosis,  articulo  ultimo  bi-unguiculato. 
A  meqbv,  ala;  TQonig,  carina. 

Typus:  Pterotropis  setosus  Schh.  —  E  Colum- 
bia. —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Observ.:  —  Respectu  habitus  iionn ullarum  spe- 
cierura  (praesertim  iu  stirpe  5:a)  Naupacto  ge- 
neri  subsimile  fere  est  hocce  genus. 

Genus  144 — 145.  PHiENOGN athus.  Schh. 

Character  generis:  — -  AntenucC  mediocres,  va- 
lidiusculae;  articulo  l:o  funiculi  longiusculo,  reli- 
quis  sensim  brevioribus,  omnibus  obconicis;  clava 

oblongo-ovata,  acuminata. 
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Rostrum  paiillo  elongatum,  crassiusculum , 

angulatum,  snpra  tri-caiialiculaluni ;  mandibulae 
exsertae,  amplae,  apice  tiuncalse. 

Ociili  rotundati,  parum  prominuli. 
Thorax  suh-traiisversus,  basi  tiuncatus,  late- 

ribus  noiinihil  rotundatus,  anterius  cito  angu- 
stior,  apice  utrinque  leviter  emarginatus,  poiie 
oculos  sublobatus. 

Elytra  ovalia,  convexa,  basi  conjunctim  iii- 
trorsum  subemarginata ,  margiiie  elevata,  re- 

flexa ,  apice  conjunctim  sub-acuminata. 
Descriptio:  —  Corpus  ovale,  convexura,  dense 

squainosum,  alatuQj,  aplerum;  mediocris  ma- 
gni tudinis.  —  Antennce  thoracis  medium  altin- 

genles,  versus  apicem  rostri  inserlae,  validiuscu- 
lae,  Fraclce,  12-arliculatae:  articulo  l:o  oculum 

tan  gen  te,  clavato,  2:o  elongato,  obconico,  3 — 8 
successiva  bievioribus,  omnibus  obconicis,  ul- 
timo  paullo  crassiore,  cla vae  non  adpresso j  clava 

longiuscula,  subovata,  acuminata,  4-articulata.  — 
Caput  convexum,  apice  in  medio  linea  impiessa 

exaratum.  —  Rostrum  capita  paullo  longius  et 
illo  nonuihil  anguslius,  deflexum,  crassiusculum, 

angulatum,  supra  subplanum,  in  medio  distin- 
cta  cannliculatum,  etiam  canalicula  vadosa,  obli- 

qua,  ulrinque  notatum,  apice  triangulära,  emar- 
ginalum,  pilosum;  mandibulis  exsertis,  maqnis, 

edentidis,  apice  truncatis;  scrobe  lineari,  arcu- 
ala,  in  inferiori  parte  rostri  pone  oculum  ex- 
currenle.  —  Oculi  laterales,  rolundati,  nonniliil 

convexi.  —  Thorax  latitudine  postica  vix  bre- 
vior,  basi  truncatns,  lateiibus  paullo  rotunda- 

tus, anterius  cito  angustior,  apice  poue  oculos 

exigue  lobatus,  inlra  pone  gulam  profunde  ro- 
tundato  emarginatus;  supra  modice  convexiis. — 

Scntellum 
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Scutellum  nullujn.  —  Elytra  thoracis  basi  vix 
latiora  et  illo  quadruplo  longiora,  basi  coii- 
junctim  introrsum  leviter  eraargiiiata,  niargine 

elevato-reflexa,  a  basi  ultra  medium  ampliaJa, 
tum  apicem  versus  attenuata^  supra  modice 

convexa,  apice  ipso  conjunctim  subacuminata.— 
Pedes  longiusculi,   intermedii  paullo  breviores; 

-  femoribus  clavatis,  muticis;  tibiis  teretibus  rec- 

tis,  apice  ampliatis,  muticis;  tarsis  subtus  spon- 
giosis,  articulo  ultimo  cla  vato,  valido,  bi-ungui- 

.  culato. 

A  cpalvto,  ostendo,  yvaS-og  mandibulee. 
Typus:  Phcenognathus  thalassinus  Schh.;  e  Grae- 

cia.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Hohn. 
Observ.: — Genus  Piazomias  huic  simillimum 

est,  sed  hoc  praecipue  differt  rostri,  mandi bula- 
rum antennarumque  structura  aliena. 

Genus  144—145.  Symmathetes.  Scbb. 

Character  genens:  —  Antennae  longiusculae, 
minus  tenues;  articuiis  duobus  basalibus  funiculi 

longlusculis,  obconicis,  reliquis  brevibus,  subtur- 
binatis;  clava  ovata. 

Rostrum  breve,  in  medio  basi  canaliculatum, 

utrinque  subcarinatum. 
Oculi  rotundali,  valde  convexi. 

Tborax  basi  transverse-apiceque  oblique  trun- 
catus,  postice  elevato-marginatus,  lateribus  ro- 
tundato-ampbatus,  anterius  subangustior. 

Scutellum  distinctum,  transversum,  apice  ro- 
tundatum. 

Eljtra  oblongo-ovata,  basi  introrsum  conjun- 
ctim rotundato-emarginata. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum,  subovatum, 

convexum,  sculpturatum,  squamosum,  forte  apte- 
K.  F,  Akad,  Handl.  7846.  ^ 
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rum;  mediocris  magnitiidiais,  —  Antennce  tho- 
racis  basiu  suballingentes,  versus  apicem  rostri 
insertae,  minns  tenues,  fractae,  12-ai  ticulatae: 
arliculo  l:o  oculos  paullo  superante,  clavato, 

2:o  et  3:o  longiusculis,  obconicis,  cequalibus, 
4  —  8  brevibus,  subturbinalis,  ultimis  successive 

parum  latioribus;  clava  o  vata,  subacuminata , 
4-articulat3,  arliculis  distiiictis.  —  Rostrum  lon- 

gitudine  capitis  eique  contiguum,  deflexum,  cras- 
siusculum,  versLis  apicem  perparum  aiigastatum, 

supra  siibplaiium,  basi  paullo  depressuui,  iu  me- 
dio  canaliculatuui,  utrinque  cariiia  par  va  iii- 

structum,  apice  vix  emarginatum;  scrobe  li- 
neari,  cu-rvata,  ad  medium  oculi  infra  desinente. 

—  Oculi  laterales.  semiglobosi.  —  Thorax  lati- 

tudiue  postica  vix  longior,  basi  hiincalus,  ele- 
vato- marginatus,  lateribus  nonnibil  rotundato 
ampliatus,  aaterins  subangustior ,  apice  oblique 
truncatus,  infra  non  emarginatus,  supra  modice 
convexus.  —  Metathorax  latus,  nudus.  —  Scu- 

tellum  transversum,  apice  rotundatum.  —  Elytra 
antice  tboracis  basi  parum  latiora  illoque  fere 

triplo  longiora,  oblongo-ovata,  basi  conjunctim 
inirorsum  leviter  rotundato-emarginata,  angulo 
humerali  non  prominulo,  dein  paullo  rotundata, 
nonnihil  ampliata,  veisus  apicem  attenuata, 

apice  ipso  conjunctim  rotundata,  anum  obte- 
gentia,  supra  modice  convexa.  —  Pedes  medio- 
cres,  validiusculi ,  intermedii  paullo  breviores; 
femoribus  clavatis,  muticis;  tibiis  leretibus, 

subrectis,  anticis  inlus  spinulis  nonnullis  mu- 
nitis;  tarsis  subtus  spongiosis,  articulo  ultimo 
bi-unguiculato. 

A  ov/imad-t]Tt)g^  condiscipulus. 
Typus:  Symjiiathetes  Kollari  Scbli.;  e  Brasilia. 

—  Mus.  Scldi. 
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Ohserv.:  Piazmno  geneii  proximuin;  eliam  ha- 
bet  similitudinem  cum  geiiere  Epicero, 

Genus  144 — 145.  Taphrorhynghus.  Schh. 

Character  generis:  —  Antennce  mediocres,  va- 
lidiusculae;  scapo  oculos  vix  superante,  clavato; 
articulis  duobus  basalibus  funiculi  obconicis,  re- 

liquis  brevibus,  subrotundatis;  clava  ovala. 

Rostruni  breviusculum,  aequilatum,  pone  me- 

dium impressum,  versus  apicem  argute  cari- 
natum. 

Oculi  rotundati,  valde  convexi. 

Thorax  oblongus,  convexus,  basi  apiceque 

oblique  truncatus,  lateribus  aequaliter  rotundato- 
ampliatus,  postice  elevaLo-marginatus. 

Scutellum  parvum,  Iriangulare. 

Elytra  subovalia,  basi  truncata,  eievalo-mar- 
ginata,  supra  convexa,  baud  callosa. 

Pedes  longiusculi,  validiusculi,  aiitici  nonni- 
hil  jongiores. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum  subovatum , 
modice  convexum,  squamosum,  apterum;  me- 
diocris  rnagnitudinis.  —  Antennw  medium  tho- 
racis  vix  excedentes,  in  medio  rostri  inserlae, 

validiusculae,  paice  pilosae,  fraclae,  12-articulalae: 
articulo  l:o  oculos  altingente,  clavalo,  2:o  et  3:o 

longiusculis,  obconicis,  4 — -8  brevibus,  subrotun- 

datis, exterioribus  successive  paullo  crassiori- 
bus;  clava  ovata,  4-arlicalala,  articulis  aegre 

discernendis.  —  Caput  latiusculum,  perparum 
convexum.  —  Rostrum  lono;itudine  capitis  eique 

conliguum,  deflexum,  aequilatum,  validum,  su- 
pra in  medio  late  impressum  vel  polius  fove- 

atuuj,  uirinque  paullo  elevatum,  in  fundo  foveas 
carinula  elevata  utrinque  supra  os  se  extendente 



84 

praeditum,  apice  ipso  Iriangulariter  emargiiialiim; 
scrobe  iineari,  curvala,  subtus  flexa.  —  Oculi 

laterales,  roluiulali,  valde  prominuli.  —  Thorax 
latitudiiie  baseos  dimidio  loiigior,  antice  postice- 

que  oblique  tnnicatus,  basi  elevato-marginatus, 
lateribiis  asqualiter  rotundato-ampliatus,  aiiterius 
vix.  angustior,  supra  modice  convexus.  —  Scu- 
tellum  triangulare,  parvum,  sed  dIsLinctum.  — 
Elytra  oblonga,  subovalia,  basi  thoracis  parte 
postica  baud  laliora,  antice  truiicata,  margine 
elevata,  laterlbus  usque  ad  apicem  cequaliter 

rotiindato-ampliata,  medio  latiora,  apice  singu- 
iatim  subacuminata ;  supra  modice  convexa,  non 

callosa.  —  Pedes  longiusculi,  validiusculi,  antici 
paullo  longiores;  fenioribus  modice  clavatis, 
mulicis;  libiis  teretibus,  reclis,  anticis  intus 

baud  spinulosis,  apice  curvatis,  apice  ipso  un- 
gulo  parvo  aiinatis;  tarsis  subtus  spongiosis. 

A  raq)Qog,  fovea;  ̂ 'w/og  rostrum. 
Typus:  Taphrorhynchus  Ässamensis  Scbb.;  ex 

'  Assam,  Ind.  orieiitaU.  — •  Mus.  Scbb. 

Observ.:  —  Geotrago  geiieri  proximum,  sed 
strnclura  antennarum  et  forma  rostri  diversce. 

(Cohors  11). 

Genus  154—155.  Mimographus.  Scbb. 

Character   generis:  —   Antennce    longiuscula? , 

subtenues;  scjq:>us  oculos  superans;  aiticulis  duo- 
bus basalibus  funiculi  longiuscuHs,    rebquis  bie- 

vibus,  omnibus  obconicis;  clava  o  vata,  acuminala. 

Rostrum  breviuscubim,  subquadratum,  supra 
subpbinum,  basi  in  medio  canaliculatum. 

OcuH  rotundati,  semigloliosi. 

Tborax  busi  profunde  bi-sinuatus,  lateribus 
vix  rotundalus,  anlcrius  parum  angustior,  inlra 

apicem  constiiclus ,  apice  truncatus. 
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Eiylra  oblunga,  sabovata,  basi  siiiguiatim  ro- 
lundalo-producta,  bumeVis  obtuse  angulatis. 

Descriptio: —  Corpus  obiongo-ovatiim,  tiiodice 
convexum,  squamosura,  alatum;  aut  mediocris 

aut  minusculae  magnitudinis.  —  AnteniKB  capi- 
lis  tboraclsque  longitudiiiem  paullo  superanles, 
pone  medium  rostii  sitfe,  subtenues,  fractae, 

l2-arlicalatag;  scapo  eloiigato,  clavato,  recto, 
oculos  siiperante;  funiculo  7-arLiculato,  articulis 
duobus  primis  longiusculis,  3 — 7  brevibus,  sub- 
cequalibus,  omnibus  obconicis;  olava  ovata,  4-ar- 
ticulala,  acumiiiatu,  articulis  distiuctis.  —  Caput 

laliusculum,  perparum  coiivexum.  —  Rostrum 
longitudiiie  fere  capiLis  sed  paullo  angustius 

eique  contiguum,  subdeflexum,  supra  planum, 
basi  in  medio  canaliculatum ,  apice  transverse 

subelevalum,  supra  os  triaiigulariter  emargina- 
tum;  scrube  lineari,  arcuata,  pone  inferum  oculi 

desinente.  —  Oculi  lateraies,  majusculi,  rotuii- 
dati,  valde  prominuli.  —  Thorax  latitudine  po- 
stica  parum  longior,  basi  profunde  bi-siiiuatus , 
lateribus  parum  rotuiidato-ampliatus  ,  anterius 

nonnibil  angustior,  apice  truncatus,  supra  mo- 
dice  transversim  convexus,  inträ  ajncem  plus 
miiiusve  coarctatus.  —  Scutellum  distinctum, 

triangulare.  —  Elytra  oh\ox]g3i,  subovata,  modice 
convexa,  antice  tboracis  basi  fere  duplo  latiora 

illoque  quadruplo  longiora,  basi  versus  angulum 

scutellarem  singulatim  antrorsum  rotundato- 

producla,  tboracis  emarginaturas  arcte  implen- 
tia,  bumeris  obtuse  angulatis,  in  nonnullis  sub- 

elevatis;  apice  ipso  conjunctim  aut  sub-acumi- 
nata  aut  rotundata.  —  Pedes  mediocres,  validi- 

usculi,  antici  paullo  longiores;  femoribus  cla- 
valis,  mulicis;  tibiis  teretibus,  rectis,  anticis 

in  nonnullis  intus  spinulosis;  tarsis  longiuscu- 
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lis,  sublus  spoiigiosis,  articulo  penullimo  lato, 

bilobo,  ultimo  clav;»to,  falcaLo,  bi-unguiculato. 
A  (A.i(.ioyQåq)og ,  qui  rairaos  sciibit. 

Typus  •  Mimograj)hus  Icesicollis  Schh.  —  Mus.  Schb. 
Patria:  Columbia. 

Observ.:  Respectn  babitus  cum  Naupacto  ge- 
nere  (Stirpe  5:a)  subsimile  fere  est  hocce  geuus, 
anteiinaruin  vero  structura  valde  (Jiversa. 

Congenerici:  —  Mitnogr.  Amandus,  Naupactus  id. 
Buquet  ill  Litleris.  —  Mim.  ingenuus  et  levi- 
densis  Nob.  —  Mim.  decolor  Klug.  Scbb.  Gen. 

&  Spec.  Curc.  VI.  I.  p.  106,  36.  —  3fim.  ar- 
gutuiuSj  Naupactus  id.  Buquet  in  litteris. 

Genus  158 — 159.  Cimbus.  Scbb. 

Character  generis:  —  AnLennce  mecliocres,  va- 
lidiusculae;  articulis  duobus  basalibus  funiculi  lon- 

giusculis,  obconicis,  reliquis  brev  ibus,  subtui  bina- 
tis,  sequalibus;  clava  oblongo-ovata ,  acuniinata. 

Boslrum  breve,  supra  [)lanuin,  canaliculaLurn. 
Oculi  rolundati,  modice  prouiinuli. 
Tborax   oblongus,    basi  apiceque  triincalus, 

laleribus  aequaliLer  parum  rotundatus,  anterius 
vix  angustior. 

Elytra  oblongo-jsubuvata ,  modice  convexa , 
humeris  obtuse  anguhitis;  apice  conjunctim 
acuminala. 

Descriptio:  —  Corpus  elongalum,  modice  con- 
vexum,  parce  squamosum  et  pilosum,  alatum; 

majusculae  magnit udinis.  —  AntenniE  iboracis 
medium  vix  superantes,  versus  apicem  rostii 
insertce,  validiuscul^e,  fraclcT,  12-articula(LT :  ar- 

ticulo l:o  elongato,  oculos  atlingenle,  clavato, 

2:o  el  3;o  longiusculis,  obconicis,  4  — 8  brevibus, 

basi  apiceque  truncalis,  subturbinatis,  aetjuali- 
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bus;  clava  oblongo-ovata ,  acuminala,  4-arlicu- 
lata.  —  Rostrum  capite  vix  loiigius  illoque  noii- 
iiihil  angiistius,  subhoi izontale,  aequilatiim,  su- 

pra  sub-plaiium,  tri-canaliculatiim ,  canalicula 
intermedia  profunda  et  versus  apicem  abbrevi- 
ata;  scrobe  lalerali,  arcuala,  profunda,  infra 
OCH  los  desinente.  —  OcuU  laterales,  rotunda  ti, 

valde  prominuii.  —  Thorax  latitud  i  ne  postica 
uonnihil  longior,  basi  apiceque  truncatus,  late- 
ribus  parum  rotiindatus,  anterius  nonnibil  an- 

gustior,  longe  inträ  apicem  levissime  constri- 
ctus,  supra  träns verse  modice  convexus.  —  Scw- 
tellum  distinctuin ,  triangnlare.  —  Elytra  elon- 

gato-ovata,  tborace  quadruplo  longiora  et  illo 
dimidio  latiora,  basi  truncata,  bumeris  obtuse 

angnlatis;  apice  conjunctim  acute  acuminata, 

subappendiculata ,  supia  modice  convexa.  — 
Pedes  mediocres,  validi,  mutici,  antici  paullo 
longiores;  femoribus  clava  tis;  tibiis  teretibus, 

subrectis;  tarsis  subtus  spongiosis,  articulo  ul- 
limo  elongato,  falcato,  bi-unguiculato, 

Typus:  Cimhus  signatus  Scbh.  Ex  Africa  me- 
rid.  orientali.  —  Mus.  Res:.  Acad.  Scicnt.  Holm, 

A  xifi^dg  tenax. 

Observ.:  —  Flypomeci  gener  i  proximum,  sed 

antennarum,  rostii  tboracisque  structura  aliis- 
que  nonnullis  cbaracteribus  ab  hoc  genere  di- 
screpat. 

Genus  170 — 171.  Fodionops.  Scbb. 

Character  generis:  —  Antennas  breviusculoe, 
btenues;  articulis  duobus  l)asallbus  tunicuH  lon- 

usculis,  obconicis,  reliquis  brevibus,  turbinatis; 
a  va  ovali. 
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Caput  transvei  sun) ,  nli  inque  pro  receplione 

ocLili  valde  exlensum,  iii  medio  striga  longitu- 
dinaliter  impiessuni. 

Ocali  semihemisplicei  ici,  valde  prominuli, 

quasi  petiolati. 
Rostrum  breve,  latiusculum,  anterius  nonni- 

h\[  angustius,  supra  planum,  in  medio  linea 
aiigiisla  impiessum. 

Thorax  obiongus,  linearis,  in  medio  can^di- 
culatus. 

Elylra  elongala,  subovata,  humeris  obtuse 

aiigidalis;  apice  ipso  singulalim  appendiculala. 

Descriptio:  —  Corpiis  elongatum,  modice  con- 

vexum,  scLdpturatum,  parce  squamulosiim,  ala- 
lum,  minoris  magnitudinis.  —  Antennce  ihora- 
cis  medium  vix  atliiigenles,  in  medio  rostri 
inserlae,  sublenues,  fractye,  12-arliculatae :  arli- 
culo  l:o  oculum  tangente,  clavato,  2:o  et  3:o 

longiusculis,  obconicis,  4 — 8  brevibus,  asquali- 
biis  sed  ultimo  panllo  ciassiore,  onlnibus  tur- 
binatis;  clava  oblongo-ovata,  acuminata,  4-arti- 
culata,  articulis  minus  distinctis.  —  Caput  la- 
titudine  brevius,  ulrlnque  pro  leceptione  oculi 
valde  productum,  in  medio  depressum,  linea 

longitudinaliter  impressa  praeditum.  —  Oculi  la- 
lerales,  convexi,  valde  piominuli  et  extensi.  — 

Rostrum  capile  fere  dimidio  longius  eiqne  con- 
tiguum,  subdeflexum,  latiusculum,  anterius  sen- 

sim  angustius,  supra  planum,  in  medio  canali- 
culalum,  a])ice  rotundato-emarginalum,  ciliatum; 
scrobe  lineari,  aicuala,  subtus  llexa.  —  Thorax 

ialitudinc  postica  dimidio  longior,  cylindricus, 

basi  apiceque  truncalus,  supra  trausversim  con- 

vexus,  in  niedio  striga  imj^-essa  longitudinali- 
ter notatus.  —  Scufcllum  t)blongum,  apice  ro- 

Inndatum.  —  Elijtra  anlico  tboracis  basi  duplo 



89 

latiora  illoque  fere  triplo  longioia,  oblonga, 
subovata,  basi  Iruiicata,  bumeris  paullo  retusis, 

obtuse  angulalis;  lateribus  rectis,  pone  medium 
apicem  veisus  rotundata,  apice  ipso  singulatim 
ill  tuberculo  brevi,  conico  excurrentia,  supra 

modice  convexa.  —  Pedes  niediocres,  aequales, 
validiuscLili ,  mutici;  femoribus  clavatis;  tibiis 

teretibus,  rectis;  Larsis  subtus  spongiosis,  arti- 
culo  ultimo  clavato,  falcato,  bi-unguiculato. 

A  TtoÖLOv  et  io\p,  oculis  petiolatis. 

Typus:  Podionops  Wahlbergi,  Scbh.  —  Mus. 
Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Patria:  Montes  Makkalisenses:  in  Africa  me- 
ridion.  orieiitali. 

Ohserv.:  —  Generi  Sitones  facie  subsimile. 

Divisio  V.  Cleonides. 

(Subdivisio  IL  —  Cohors  I.) 

Genus  230 — 231.   Paracairius.  Scbh. 

Character  generis:  —  Antennae  longiusculas,  sub- 
lenues;  scapo  clavato,  capite  longiore;  articulis 

duobus  basalibus  funiculi  longiusculis,  l:o  lon- 
giore, subclavatis,  reliquis  brevibus,  subturbinatis; 

clava  ovata. 

RoslruQi  breviusculum ,    validum,  subteres, 

parum  arcuatum;  scrobs  curvata,  latiuscula. 
Oculi  subrotundati ,  perparum  convexi. 
Thorax  basi  leviter  bisinuatus,  lateribus  ro- 

tundatus,  versus  apicem  subconstrictus,  supra 
parum  convexus. 

Scutellum  rotunda  tum. 

Elytra  oblongo-ovata ,  basi  truncata,  humeris 
acute  angulatis,  antrorsum  prominulis;  apicc 
conjunctim  rotundata. 
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Descriptio:  —  CorjjUs  oblongum,  ovale,  non- 
nihil  convexum,  iiiaeqiiale,  iigidum,  puiveru- 
leiitum,  diirum,  apterimi;  mediocris  magnitu- 
dinis. —  Antennce  versus  apiceni  rostri  insertae, 
thoracis  basin  subalLingeiites ,  subtenues,  parce 

pilosae,  fiactee,  l2-articulal8e:  articuio  l:o  ultia 
oculos  sese  nonnibil  extendente,  clavato,  2:o 

et  3:o  longiusculis,  illo  paullo  longiore,  sub- 
obcoiiicis,  fere  clavatis,  leliquis  brevibus,  sub- 
turbinatis,  ultimo  paullo  crassiore,  clavse  non 

adpresso;  clava  oblongo-ovata ,  4'articulala.  — 
Rostrum  capite  augustius  illoque  paullo  longius, 

deflexum,  subteres,  vix  arcuatum;  utrinque  ca- 
iialicula  dimidiata  ab  oculo  ad  medium  rostri 

ducta  exaratum;  scrobe  juxta  apicera  rostri  iii- 
cipiente,  curvata,  basi  profunda,  versus  mar- 
ginem  inferum  oculi  percurrente.  —  Oculi  late- 
rales,  subrotundali,  perparum  convexi.  —  Thorax 
latitudine  medii  vix  longior,  basi  leviter  bi- 

sinuatus,  angulis  posticis  subrectis,  acutis;  late- 
ribus  modice  rotundato-ampliatus,  antrorsum 
paullo  aiigustior,  supra  parura  convexus,  mox 
pone  apicem  iioniiihil  coarctalus,  apice  ipso 
utrinque  leviler  emarginatns,  lobis  ocularibus 

eximiis,  infra  pone  gulam  late  rotundato-emar- 
ginatus.  —  Scutellum  apice  rotundatum.  —  Elytra 
ihoracis  medio  baud  latiora  et  latiludine  Iriplo 

longiora,  antice  conjunclim  leviter  emarginata, 

bumeris  anlrorsum  nonnibil  prominulis,  acut- 

angnlatis;  lateribus  ultra  medium  recla ,  abdo- 
minis  latera  involventia;  apice  ipso  conjunctim 
rotundala,  anum  occultaiitia ;  supra  in  dorso 

nonnibil  convexa.  —  Pe(/^6Muediocres  ,  subcTqua- 

los;  l'cn»oribus  clavatis,  muticis;  tibiis  lereli- 
bus,  subreclis;  tarsis  subtus  spongiosis,  ungui- 
bus  clavalis,  falcalis,  bi-unguiculalis. 
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A  TtaQaxaiQiog  intern peslivus. 

Typus:  Paracairius  verrucatus.  Schh.  —  Con- 
gener.  Paracair.  costatus.  Schb»  —  Mus.  Reg.  Acad. 
Scient.  Holm. 

Patria:  x\frica  meridionalis  orienlalis. 

Genus  235 — 235.  Synthlibonotus.  Schh. 

Character  generis:  —  Antennae  longiusculac, 
minus  lenues;  scapus  oculos  superans,  sensim  in- 
crassalus,  articulis  cluobus  basalibus  funiculi  lon- 
giusculis,  reliquis  gradatim  paullo  brevioribus, 
omnibus  obconicis;  clava  elongata,  subovali. 

Rostrum  breviusculum ,  crassiusculum ,  sub- 

leres,  apice  paullo  crassius. 
Oculi  rotundati,  nonnihil  convexi. 

Elytra  ovalia,  basi  truncata,  dorso  antice 

deplanata. 

Descriptio:  —  Corpus  ovale,  sup  ra  nonnihil 
convexum,  sed  in  medio  depressum  ,  vix  sqva- 
mosum,  apterum;  mediae  magnitudinis.  —  An- 
tennce  versus  apicem  rostri  insertee,  ultra  tho- 
racis  basin  per  lingen  tes,  minus  tenues,  parce 

pilosae,  fractae,  12-articulat8e:  articulo  l:olongo, 
oculos  superante,  recto,  sensim  incrassato,  2:o 
et  3:0  longiiisciilis ,  4 — 8  successive  brevioribus, 

omnibus  obconicis;  clava  elongata,  sub-ovali , 
4-articulata ,  articulis  distinctis.  —  Caput  breve, 

supra  parura  convexum,  inter  oculos  impres- 
sum. — Rostrum  subdeflexum,  capite  duplo  lon- 
gius,  crassiusculum,  subteres,  versus  apicem 

paullo  incrassatum,  supra  leviter  depressum, 
apice  ipso  triangulariter  emarginatum;  scrobe 
profunda,  laliuscula,  curvata,  pone  inferum 
oculi  canthum  desinenle.  —  Oculi  laterales.,  ro- 

tundali,   paullo   convexi.  —  Thorax  latitudine 
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baseos  vix  longior,  basi  apiceque  Iruncatiis,  la- 
teribus  basi  rectis,  deiii  roLundato-attenuatus, 

subconicus,  supra  longitudinaliler  impressus, 

subconcavus.  —  Scutellum  triangulare,  parvum. 
—  Elytra  anlice  tiuncata,  mox  pone  basin  noii- 
nihil  ampliata,  bumeris  subangulatis,  retusis; 
pone  medium  apicem  versus  angustata,  apice 
singulalim  subacuminata,  iborace  triplo  loiigiora, 

sub-ovalia,  supra  modice  convexa,  dorso  antico 
depressa,  depressione  seusim  evanescenle.  — 
Pedes  longiusculi,  validiusculi,  rautici;  feraoii- 
bus, clavatis;  tibiis.  teretibus,  rectis;  tarsis  sub- 

tus  spoiigiosis,  articulo  ultimo  clavato,  bi- 
unguiculalo. 

A  ovvåXi^to,  comprimo;  vujTog,  dorsum. 

Typus:  Synthlihonotus  rufifes;  Scbb.  e  Colum- 
bia —  Mus.  Scbb. 

Observ.:  —  Respcctu  babitus  Otiorhyncho  et 
Barynoto  generibus  subsimile  est  bocce  genus. 

(Cohors  II.) 

Gen.  240  —  241.  Heteroschoinus.  Scbb, 

Character  generis:  —  Anlennae  mediocres,  sub- 
lenues;  scapo  clavato,  oculos  superante;  articulo 

l:o  funiculi  longiusculo,  obconico,  reliquis  bre- 
vibus,  subrotundatis,  paullo  coarctatis;  clava 
subovata. 

Rostnim  capite  paullo  longuis  et  dimidio 

angustius,  subteres,  ?equilatum,  suj)ra  paullo  de- 
planatum;  scrobe  arcuata,  pone  oculuaii  exeunte. 

OcuH  roUindati,  parum  convexi. 
Tborax  suboblongus,  basi  apiceque  truncatus, 

lateribus  a^qualiter  roUindato-ampliatus. 
Elytra  subovala,  basi  truncala,  supra  convexa. 
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Descriptio:  —  Corpus  subovatura,  convexum, 

dense  squamosuoi,  apterum;  Qiinusculae  magni- 
tud iuis.  —  ÄntenncB  ad  thoracis  medium  attin- 

gentes,  versus  medium  rostri  sitae,  subtenues, 

parce  pilosac,  fraclae,  l2-articulatEe:  articulo  l:o 
capite  longiore,  clavaLo,  2:o  elongato,  obcoiiico, 

3  —  8  bievibus,  subrotundatis,  aequalibus,  paullo 
coarctalis;  clava  mediocre,  ovata,  4-arliculata , 

articulis  osgre  discernendis.  —  Rostrum  deflexum , 
capite  dimidio  augustius  et  feie  duplo  longius, 

validiusculum,  aequilatum,  subteres,  supia  sub- 
planum,  apice  vix  emarginatum;  scrobe  lineari, 

elongata,  arcuata,  sensim  subtus  flexa. —  Oculi 

laterales,  rotundati,  perparuui  convexi,  majus- 
culi.  —  Thorax  latiLudine  medii  vix  longior, 

Lasi  truncatus,  lateribus  aequaliter  rotuiidato- 

amplialus,  apice  oblique  truncatus,  supra  mo- 
dice  convexus.  —  Scutellum  nuUum.  —  Elytra 
thoracis  basi  parura  latiora  illoque  fere  triplo 
longiora,  subobovata,  basi  truncata,  lateribus 
praesertim  posterius  paullo  rotundata,  versus 

apicem  subito  attenuata,  apice  conjunctim  ob- 
tuse  subacuminata,  supra  valde  con  vexa ,  poste- 

rius declivia,  anum  obtegentia.  —  Pedes  meåio- 

cres,  validiusculi ,  longitudine  subaequales,  mu- 
tici;  femoribus  clavatis;  libiis  teretibus,  rectis; 

tarsis  mediocribus,  subtus  spongiosis,  articulo 

ultimo  biunguiculato,  unguiculis  parvis,  sub- 
til ibus. 

KexeQOQ,  diversus;  axoivog,  juncus,  funiculus. 

Typus:  —  Heteroschoinus  albovarius.  Schh.  — 
Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Patria:  Montes  Makkalisenses  in  Africa  me- 
ridionali  orientali. 

Ohserv.:  Generi  Peritelo  subsimile.  Priraum 

tantum  articulum  funiculi  longum,  secundum 
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vero  pariter  ac  eeteros  arliculos  breve,  caussa 
siorniiiis  generici. 

Divisio  VI.   MoLYTiDES.   (Subdiv.  II.) 

Genus  262 — 263.  Limobius.  Sch  b. 

Phytonomus,  Scbb.  olim.  —  Hypera.  Gerrnar, 
Stepbens,  olim. 

Character  generis:  —  Antennce  mediocres,  sub- 
tenues;  funiculo  6-ai  ticulato;  articulis  duobus  ba- 
salibus  obconicis,  l:o  duplo  longiore  et  crassiore, 

reliquis  brevibus,  sublenticularibus;  clava  ovala. 
Rostrum  longiusculum,  teres,  paullo  arcuatum. 
Oculi  laterales,  ovales,  depressi. 

Thorax  subtransversus,  basi  apiceque  trun- 
catus,  lateribus  rotundato-amplialus. 

Elytra  ovata,  humeri  obtuse  angulati;  supra 

perparum  convexa,  dorso  depbuiata. 

Descriptio:  — -  Corpus  subovatum,  parum  con- 
vexum,  squaraosum,  parce  setosum,  alalura; 

minimoe  magnitudinis.  —  Antennce  ad  thoracis 
medium  pertingentes ,  versus  apicem  rostri  sitae, 
subtenues,  fraclae,  11-articulatae:  articulo  l:o 

oculum  subatLingenle,  reclo,  clavato,  2:o  lon- 
giusculo,  subobconico  1.  potius  subclavato,  api- 

cem versus  incrassalo,  3:o  dimidio  breviore, 

obconico,  4  —  7  adhuc  brevioribus ,  subrotuii- 

datis  1.  potius  lenLicularibus ,  exterioribus  gra- 
dalim paullo  crassioribus;  clava  ovata,  4-arti- 

culata,  articulis  arcle  connexis.  —  Rosfrum  ca- 

pite  duplo  longius,  validiusculum ,  leres,  paullo 
arcuatum;  scrobe  oblicjua,  profuuda ,  ab  apice 

ad  oculum  protensa.  —  Oculi  lalerales,  perpen- 
diculares,  ovales,  depressi.  —  Thorax  latiludine 

postica  subbrevior,  basi  a})iceque  triincalus,  la- 
leribus  aequaliter  rotundato-amplialus,  anlerius 
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nonnihil  angustior,  iiilra  apicem  leviler  emar- 

ginatus,  supra  paruQi  convexns.  —  Scutellum 
minulum,  subrotiindatum.  —  Elytra  subovata, 
antice  conjunctim  leviter  emarginata,  thoracis 
basi  plus  dimidio  laliora  illoque  fere  quadruplo 
longiora,  bumeris  obtuse  angulatisj  laleribus 

basi  subreclis,  versus  apicem  rotunda to-atte- 
nuata,  apice  ipso  obtuse  rotundata,  supra  paruin 

convexa,  dorso  fere  deplanala.  —  Pedes  medio- 
cres,  validiusculi ,  subaequales,  muticij  femori- 
bus  clavatis;  tibiis  teretibus,  rectis;  tarsis  mi- 

nus latis,  aequilatis,  subtus  spongiosis,  artiqulo 
ullirao  clavato,  birunguiculato. 

A  leifÅOiVf  pratum;  vivo. 
Typus:  Limobius  dissimilis.  Herbst.  Mus.  Schb. 

Ohserv.:  —  Phytonomo  generi  proximum,  sed 
funiculo  antennarum  sokunmodo  6-articulato. 

Una  species  bujus  generis  mibi  cognita. 

Limobius  dissimilis.  Herbst. 

Phy tonomus  id.  Gen.  et  Spec,  Gurc.  VI.  II.  p.  383, 

83  et  II.  p.  392,  36.  —  Germar  Stettin.  Ent. 
Zeit.  III.  p.  101.    Schmidt  ib:m  IV.  p.  24. 

Hyper^a  fulvipes.   Stepb.  Brit.  Ent.  IV.  p.  98,  18. 
Phytonomus  id.  Gen.  et  Spec.  Curc.  VI.  II.  p.  386,  96. 

Patria:  —  Europa  borealis  et  intermedia. 

Genus  262 — 263.  E ugnomus.  Scbh. 

Character  generis:  —  Antennae  longiusculae, 
subtenues;  articulis  duobus  basalibus  funiculi  lon- 

giusculis,  obconicis,  reliquis  rotunda  tis;  clava  ob- 
longo-ovata,  acuminata. 

Caput  nonnibil  exsertum,  conicum. 

Rostrum  longiusculum ,  subtenue,  paullo  ar- 
cuatum. 
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Oculi  subrotuDdati ,  mudice  couvexi. 

Thorax  obiongus,  basi  apiceque  truucatus, 
ialeribus  rotundatus,  anterius  cito  angustior, 
dorso  parum  convexus. 

Elytra  elongato-ovata ,  bumeiis  obtuse  augu- 
latis;  supra  parum  convexa. 

Pedes  mediocres,  suba?quales,  femora  subtus 
dentata,  tibi«  apice  mutica?. 

Descriptio:  —  Corpus  elongatuni,  subovale,  pa- 
ruQi  convexum,  squamosum  et  parce  pilosum , 
alatum  ;  miooris  ma^nitudinis.  ■ —  Antennce  ver- 

sus  apiceni  rostri  insert^e,  tboracis  basin  attin- 

gentes,  sublenues,  fracta?,  parce  piloste,  12-arti- 
culata?;  scapo  oculos  fere  superante,  clavato; 

funiculo  7-ai ticulato,  arliculis  1  et  2  longiiiscu- 
lis,  illo  nonnihil  crassiore,  reliquis  rotundatis, 

^equalibus;  clava  obloDgo-ovata ,  acuminata,  4- 
articulata,  articulis  distiuctis.  —  Caput  paullo 
exsertuQi,  conieara. —  Oculi  subrotundati ,  per- 

panim  obloogi,  subprorainuli.  —  Rosfrum  longi- 
tudine  tboiacis,  subtenue,  teres,  parum  cur va- 
tum,  nonnihil  detlexum ;  scrobe  apicali,  linearia, 
subito  subtus  flexa,  in  medio  rosiri  subtus  con- 

nivente.  —  Thorax  laliludiiie  baseos  parum  lon- 
gior,  basi  apiceque  truncalus,  Ialeribus  poslicis 

paullo  ampliato-rolundatus,  anterius  subito  an- 
gustior, inlra  apicem  coarctatus,  supra  parum 

convexus.  —  Scutellum  triangulare,  parvuui. — 
Elytra  subovata,  tboracis  basi  fere  duplo  latiora 

illoque  quadruplo  lungiora,  basi  cunjunctim  in- 
trorsum  perparum  emarginata,  humeris  obluse 
angulatis;  lateribus  basi  recta,  veisus  apiceni 
rotunilala,  apice  ipso  sin^iulalim  subrotundata , 

supra  parum  convexa,  dorso  subpiana.  —  Pedes 
mediocres,   longituJine  suba?quales;  feraoiibus 

clava  t  is, 
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clavatis,  snbtus  dente  parvo,  obluso  arniatis; 

tibiis  teretibns,  reclis,  apice  muticis;  tarsis  me- 
diocribus,  subtus  paruni  spongiosis,  uiiguiculis 

parvis. 
A  evyvofÅOQ  placidus. 
Typus:  Eugnomus  dVrvillei.  Sch  b.  n.  sp.  Mus. 

D.  Hope  et  Schb.  e  Nova  Zealaiidia. 

Ohserv.:  —  Phytonomo  generi  quoad  babitiun 
proxinium,  sed  plurium  parlium  forma  longe 
alia,  ut  ex  diogiiosi  elucet. 

(Seclio  II.) 

Divisio  VII.  Byrsopsides. 

Genus  266 — 267.  Hoplitotrachelus.  Schb. 

Character  generis:  Antennae  brevissimae,  vali- 

dae;  scapo  elongato,  clavato;  articulo  l:o  funi- 

culi  brevissime-subcylindrico,  2—7  subperfolia- 
lis;  clava  ovata,  acumiiiata. 

Caput  impressum,  callis  supra  oculos  elevatis. 
Rostrum  breve,  crassuui,  angulatum,  apice 

rolundato-emarginatum. 

Tborax  sub-oblongus,  antice  posticeque  au- 
gustior,  hUeribus  rotun(hito-ampliatus,  aut  spi- 
iiosus,  aut  tuberculatus,  supra  caput  productus, 

pone  oculos  lobatus,  subtus  profunde  caiiali- 
culatus. 

Elytra  ovalia,  apice  declivia;  bunieri  rotun- 
dali,  subretusi. 

Pedes  robusti ;  tarsi  aiigustati,  compressi,  sub- 
tus baud  spongiosi;  unguicuH  longi,  arcuati, 

dislaiites. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum,  ob-ovatum, 
crassum,  durum,  inaeqnale,  apterum;  majuscnl^e 
K.  r.  Akad.  HanclL  1846. 
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magiiitudiiiis.  —  Antennoi  longitudiiie  capitis,  iii 
medio  rostri  iiisertae ,  validae,  fractae,  l2-articu- 
latae  articulo  l:o  oculum  iiou  attingente,  clavato, 

2:0  brevissimo,  sub-cyliiidrico,  3- — 8  traiisver- 

sis,  siibperfoliatis^  clava  brevitei^  ovata,  acumi- 
iiata,  articulis  aegre  disceniendis.  —  Caput  supra 
in  medio  depressiim,  oculorum  arcu  siiperiore 

elevato,  calloso.  —  Rostrum  crassum,  capite 
paullo  loiigius,  iiiflexum,  aiigulatum,  apice  in 

medio  rotundato-einarginatum,  margine  subre- 
llexo,  supra  inaequale;  scrobe  curvata.  ab  apice 

ad  anguUim  iiiferum  oculi  percurrente.  —  Ocidi 
latevales,  infra  angulati,  depressi.  —  Thorax 
latitudine  media  nonnibil  longior,  basi  trun- 
eatus,  lateribus  rotundato-ampliatiis,  aiit  spi- 
nosus,  aiit  tnberculatus,  antice  productus,  apice 

ipso  emarginatus,  biteribus  supra  profunde  emar- 
giiiatus,  lobis  ocukribus  roLundatis,  valde  pro- 
minubs;  supra  nonnibil  convexusj  subtus  pro 
receptione  rostri  profunde  canaliculatus,  argute 

marginatus.  —  Scutellum  nuilum.  —  Elytra 
oblonga,  obovata,  basi  tlioracis  parte  postica 
non  latiora,  angulis  bumeralibus  rotundatis, 

subretusis;  lateribus  versus  apicem  nonnibil 

rotundato-ampliata,  pone  medium  latiora;  supra 
modice  convexa,  postice  declivia.  apice  ipso 

conjunclim  rolundata,  pygidium  obtegentia. 

—  Pedes  longinsculi,  robusti;  femoribus  in  me- 
dio non  incrassatis,  muticis;  tibiis  teretibus, 

rectis,  apice  aut  unguiculatis ,  aut  sublobatis; 
larsis  linearibus,  pilosis,  subtus  baud  spongiosis, 
unguiculis  longis,  validis.  lalcalis,  divergenlibus. 

x\b  07i).iT/;g  armalus:  T()c(xtj?.og  colbnu. 

Tijpns:  Uop/ilotrachelus  spinifer.  Schb.  — Con- 
gener.  fJopllt.  reticulatiis.  Scbb.  —  Mus.  Reg. 
Acad.  Scient.  Holm. 

Patria:  Africa  meridionalis  orientalis. 
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Genus  269  —  270.  Aularhinus.  Schh. 

Character  generis:  —  Anteiinae  medioeres,  mi- 
nus tenuesj  articulis  duobus  basalibus  funiculi 

longiusculis ,  obconicis,  reliquis  brevibus,  subtur- 
binatis,  pauUo  coarctatis,  gradatim  latioribus; 

clava  oblongo-ovata. 
Rostrum  elongatum,  validum,  paullo  arcu- 

atum,  supra  tricarinatum. 
Tborax  oblongus,  subovatus,  basi  bisinuatus, 

lateribus  rotundatus,  antice  rotundato-produc- 
tus,  supra  subdepressus. 

Scutellum  ovatum,  distinctum. 

Elytra  elongata,  sublinearia,  basi  singulatim  ' 
rotundata,  humeris  rotundato-angulatis  j  apice 
conjunctim  rotundata. 

Descriptio:  —  Corpus  elongatum,  supra  parum 
convexum,  inaequale,  parce  setosum,  baud  squa- 
mosum,  alatumj  minoris  magidtudiiiis.  —  An- 
tenncB  apice  rostri  inser tae,  tboracis  medium  vix 
pertingentes,  minus  tenues,  parce  pilosae,  fracta?, 

12-articulat8e:  scapo  oculum  tångens,  clavato; 
funiculo  7-articulato:  articulis  1  et  2  longius- 

culis, obconicis,  illo  perparum  longiore  et  cras- 
siore,  3 — 7  brevibus,  gradatim  parum  latiori- 
bus,  subturbinatis,  paullo  coarctatis,  ultimo 

clavae  adpressoj  clava  oblongo-ovata,  acumina- 

ta,  4-articulata ,  articulis  arcte  conjunctis.  — 
Caput  latiusculum,  convexum.  —  Oculi  subla- 
terales,  paullo  demissi,  rotundati,  sub  depressi, 

majusculi.  —  Rostrum  capite  fere  duplo  longius, 
validum,  subinflexum,  fere  lineare,  nonnihil  ar- 

cuatum,  supra  porcatum  et  tri-carinatum ;  scro- 
be  curvata,  in  basi  rostri  exeuiTte.  —  Thorax 

latitudine  baseos  paullo  longior,  postice  levi- 
-  ter  bi-sinuatus,  lateribus  aeqvaliter  rotundato- 
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ampliatus,  aiiterius  vix  aiigustior,  aiitice  in  me- 
dio  rotuiidato-procluctus,  lateribus  sinuatus, 

pone  oculos  lobatus,-  supra  subdepressus';  iiifra 
poae  gQlam  profuiide  emargiiiatus,  et  pro  re- 
ceptioiie  rostri  modice  caualicuiatus,  caiiali  ele- 
vato-margiiiato,  in  pectore  haud  continuato. 
—  ScuteUum  subovatum,  distinctum.  —  Elytra 

thoiace  dimidio  latiora  et  latitudine  triplo  lon- 
giora,  basi  siugulatim  rotimdata,  humeris  ob- 
tuse  anguiatis;  lateribus  a  basin  ultra  medium 

recta,  versus  apicem  attenuato-rotundata,  apice 
conjunctim  obtuse  rotundata,  pygidium  tegen- 

tia ^  supra  parum  convexa.  —  Pec/es  mediocres, 
vaiidi,  longitudine  subaequalesf  femoribus  cla- 
vatis,  subtus  dente  unico,  \alidiusculo  armatis  j 
tibiis  subteretibus,  rectis^  tarsis  mediocribus, 

minus  latis,  subtus  spongiosis,  articulo  ultimo 
biunguiculato. 

Ab  alla^  Lira,  qlvog  nasus. 
Tyfus:  Aularhinus  inceqiialis.    Sclih.  n.  sp. 
Patria:  —  Montes  Makkalisenses  in  Africa 

meridionali  orientali.  Dom.  J.  Wablberg.  — 
Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Observ.  —  Speciebus  generis  Listrodero  baud 
dissimile  est  lioc  genus. 

Genus  274 — 275.  Pteroplectus.  Schli. 

Character  generis:  —  Antenna3  breviuscula?, 
minus  tenues;  artieulis  duobus  basalibus  funiculi 

breviusculis,  turbinatis,  reliquis  lenticularibus, 
grada  Lim  latioribus;  elava  ovala. 

Rostrum  breve,  latiuseulum,  supra  subpla- 
num,  subinflexum ;  mandibulae  amplse,  validae, 
eonvexa\ 

Oculi  laterales,  rotundati ,  parum  convexi. 
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Thorax  transversus,  basi  apiceque  subtrun- 

catus,  aiitrorsum  multo  angustior,  iiitra  api- 
cem  lev  i  ter  coarctatus,  subtus  late  sed  minus 
distincte  caiialiculatus, 

Eljtra  subovata,  basi  leviter  tri-siiiuata,  su- 
pra  modice  convexa,  posteriiis  plicata. 

D€Scrij)tio:  —  Corpus  breve,  subovale,  iion- 
iiiliil  coiivexum,  parce  squamosmn,  alatnirij  me- 

diocris   magnitudiiiis.  —  Antennce  loiigitudiiie 
capitis  rostriqae,  versus  apicem  rostri  iiisertae, 

minus  tenues,  parce  pilosee,  fractae,  12-articu- 
latae:  scapo  oculos  attingente,  clavatoj  funiculo 

7-articulato :   articulis  l:o  et  2-o  breviusculis, 
turbinatis,   illo  nonniliil  loiigiore  et  crassiore, 

3 — 7  transversis,   lenticularibus,  gradatim  la- 
tioribusj   clava  o  vata,  acuminata,  4-articulata, 

articulis  arcte  counexis.  —  Caput  paullo  pro- 
ductum,  parum  convexum.  —  Oculi  distan  tes, 
rotundati,   perparum   convexi.  —  Rostrum  ca- 
pite  paullo  brevius,  latiuscidum,  lineare,  apice 
non  crassius,   deplanatum,  supra  sutplanum, 

apice  introrsum  leviter  rotundato-emargiiiatum 
sub-inflexum  5    mandibulis    amplis,  convexis, 
apice   obtuse    dentatis  j    scrobe   profunda ,  ad 

oculum  protensa.  —  Thorax  latitudine  postica 
multo  brevior,  basi  leviter  emarginatus,  angu- 
lis    subrectis,   lateribus   a  basi  ultra  medium 

modice    rotundatus,    anterius    cito  angustior, 

subtubulatus,  apice  ipso  in  medio  leviter  emar- 
ginatus,  fere  subtruncatus,   supra  parum  con- 

vexusj   inf  ra  late  sed  leviter  canaliculatus.  — 
Scutellum  mediocre,   subrotundatum.  —  Elytra 
antice  tboracis   basi   vix   latiora  et  latitudine 

duplo  longiora,   basi  conjunctim  leviter  trisi- 
nuata,   humeris   baud  extensis  s.  prominulis; 

'  lateribus   pone   medium  usque  ad  apicem  rö- 
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tundata,  auum  tegeiitia;  supra  modice  coiivexa, 

apicem  versus  multiplicata.  —  Pedes  validi- 
usculi,  louoritudiiie  siiLaequales ;  femoribus  in 
medio  incrassatis,  roiiticis;  tiLiis  rectis,.  apice 

unguiculalis.  iiitermediis  versus  apicem  extror- 
suni  au2:alato-dentatis;  tarsis  mediocribus.  sub- 

tas  spou^iosis.    articulo  ultimo  bi-nnguiciuato. 
A  Tiréooy  ala.  Tc/.e/.zb^  plicatus. 

Typus:  —  Pteroplectus  Mac  Leaiji.  Schli.  ii.  sp. 
Patria:  —  Xova  Zealaudia.  —  Mas.  Dom. 

Hope  et  Schb. 

Phalanx  II. 

Divisio  IX.  Cyclomides. 

Genus  287— 2S8.   Er  om  is.  Sclili. 

Ch.aracter  genens:  —  Antennae  breves.  plus 

minusve  validae,-  scapo  capite  breviore.  sub-obco- 
nico;  faniculo  6-articalato:  articulis  aut  omni- 
bus  lenticularibus ,  aut  subturbinatis :  clava  ovata, 
acuminata. 

Piostrum  breve,  capite  angustius,.  supra  inee- 
quale.  apice  triangulariter  emargiiiatum. 

Oculi  rotundati.  sabdepressi.  parvi. 
Tborax  subrotandatus ,  poue  oculos  lobalus, 

suppa  nonnihil  convexus. 
Scuteiluui  baud  conspicuum. 
tlytra  oblonga ,  sabconica.  basi  coiijunctim 

late  emarginata ,  angido  bumerali  antrorsum 
valde  producto. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum,  subobconi- 

cum,  modice  coavexum,  rigidum.  insequa- 
le,  squamulosum,  obscuruni ,  aptenmi;  aut 

majoris,   aut   mediocris   magnitudinis.  —  An- 
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tennm  medio  rostri  iiisertae,  longitudiue  capitis 

rostriqiie,  parce  setosae,  validae,  fractae,  11- 
articulatoe^  scapo  oculos  vix  attingeuté,  ob- 
coiiico,  fuiiiculo  6-articulato :  articulis  om~ 
iiibus  aut  seqiialibus,  sublenticularibus ,  aut 

duobus  primis  obcouicis,  reliquis  subturbi- 
iiatis^  clava  breviter  ovata,  acumiiiata,  forte 

4-articulata ,  articulis  aegre  disceriieiidis.  —  Ca- 
put  couvexum.  —  Rostrum  capite  subbrevius 

et  paullo  angustius,  dellexum,  supra  subpla- 
iium,  valde  iuaequale,  apice  ipso  triangulariter 
emargiiiatum ,  niargiiiibus  eievatis,  apertura  oris 
ampla  j  maiidibulae  crassae,  baud  promiuulae^ 

scrobe  oblonga,  curvata,  iufra  oculum  abbre- 
viata.  —  Oculi  par  vi,  laterales,  rotuudati,  sub- 
depressi.  —  Thorax  loiigitudiiie  vix  latior,  sub- 
rotuiidatus,  lateribus  dequaliter  rotunda to-am- 
pliatus,  apice  utriiique  emargiiiatus,  iii  medio 
modice  et  poiie  oculos  extaiiter  lobatus,  iiifra 

poue  gulam  profuiide  rotundato-emarginatus , 
postice  rotundatus,  supra  modice  convexus.  — 
Scutelhuii  nullum.  —  Elytra  oblonga,  basi  tlio- 
racis  medio  non  latiora  illoque  triplo  longiora , 

antice  conjunctim  introrsum  profunde  emar- 
ginata,  liumeris  antrorsum  valde  prominulis, 
acutisj  lateribus  intlexa,  parum  ampliata,  apice 
conjunctim  obtuse  rotundata,  supra  transverse 
convexa,  in  plerisque  subconica,  in  nonnullis 

ovata.  —  Pedes  longiusculi,  validi,  subaequa- 

lesj  femoribus  parum  clava  tis,  muticis,-  tibiis 
teretibus,  rectisj  tarsis  sub-angustatis,  articu- 

lis aequilatis,  subtus  canaliculatis ,  baud  spon- 
giosis,  ultimo  clavato,  biunguiculato. 

Ab  Ev  benej  w(,iog,  bumerus. 

Typus:  —  Euomus  insculptus,  Hope:  Åmyde- 
terus  id.   Gen.  &  Spec.  Curc.  VII.  I.  p.  56.  11. 
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—  Congenerici:  Euomus  Fahrcei.  Schli.  no  va  spec. 
—  Euom.  nodipennis,  Amycter.  id.  Gen.  et  Spec. 
Curc.  yil.  I.  p.  28.  68.  —  Forte  liujiis  gene- 

ris; nunc  in  possesione  ad  conferendum  non 

ad  sunt.  —  Amycter,  Scorpio.  Boisdav.  — Gen.  et 

Sp.  Curc.  VII.  I.  p.  57.  12.  —  Am.  collaris. 
Hope  1.  c.  n.  13.  —  Ain.  hasalis.  Dej.  ].  c.  p. 
58.  14.  —  Am,  Westivoodii  1.  c.  p.  63.  2l.  — 

Am.  Stephensii.  Hope,  1.  c.  p.  64,  22.  —  Om- 
nes.  ex  Australia.  — 

Gen  US  288.  A  m  y  c  t  e  r  u  s.  *)  Dalm. 

Genera  et  Spec.  Curc.  IL  p.  469.  gen.  156 
el  VII.  I.  p.  51.  gen.  288. 

Stirs  I. 

Elytra  rugosa,  obsolete  striato-punctata ,  intersti- 
lia  al  t  erna  elevaia: 

Hiic  pertinent: 

1.  Amycterus  ?mVws.  Sclih.  — Gen.  et  Spec.  YIL  1.  p, 
51.  1.  —  Amyct.  imradoxus.  Sturni. 

'     Catal.  184-3.  p.  350.  T.  5.  f.  3. 
2.  —      mir^abilis.   Kirby.  —  loco  cit.  IL  p. 

470.  1.  et  YIL  I.  p.  52.  2. 

3.  —     hriinnipes.  Sclih.  nova.  Species. 
4.  —      mirahundus.  Schh.  —  L  c.  II.  p.  471. 

2.  —  YIL  I.  p.  52.  3. 
5.  —     macidosus.  Schh.  nova  spec. 

*)  Poslqiiani  occasio  acciiralins  scriitandi  majoren)  nu- 
meriim  specierum,  qnas  antea  sub  genere  Amyctero 
conjiinxi,  iiiihi  oblata  Aiit,  necesse  visum  est,  eas  in 
plura  genera  dislribuere.  —  IMuIl-is  vero  species  ho- 
lum  gonenim  fateor  me,  tali  occasione  destitutum, 
accmaliiis  nonduni  scrulalnm  esse,  earunique  ralio- 
ncn)  nunc  habere  hane  ob  caussam  non  polui. 
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6.  Amycterus  morosus.  d'UrYille.  ̂   —  1.  c.  VII.  I. 
p.  67.  62. 

7.  —     exasperatus,  Klug.  nova  Spec. 

Stirps  IL 

Elytra  aut  spinosa,  aut  tuberculata. 

8.  Amycterus  Schoenlierri.  Hope.  —  Gen.  et  spec. 
Cuic  VII.  I.  p.  82.  51. 

9.       —     Boisduvali.  Dupont.  —  1.  c.  p.  70.  30. 
10.  —     Mannerheimi.  Schh.  n.  sp. 
11.  —     pastillarius.  Schh.  —  1.  c,  p.  60.  17. 
12.  —     Roei.  Hope.  —  1.  c.  p.  62.  19.  (An 

Amyct.  pastillarii.  var?) 

13.  —     Manglesii.  Hope.  —  1.  c.  p.  61.  18. 
14.  _     bucephalus.  Oliv.  1.  c.  II.  p.  473.  4. 

et  VII.  1.  p.  63.  20. 

15.  —     Buhalus.  Oliv.  —  1.  c.  p.  64.  23. 
16.  —     lacrymosus.  Schh.  nova  Species. 

Patria:  Omnes  ex  Australia.    Mus.  Schh. 

Genus  288 — 289.    Acantholophus.  Mac.  Leay. 

Character  generis:  —  Antennas  longiusculae , 

subtenues,-  scapo  capite  loiigiore,  clavatoj  articulis 
doubus  basalibus  funiculi  longiusculis,  3 — 6  pauUo 

brevioribus,  omnibus  obconicis,  '7:^  longo,  cyathi- 
formi,  clavam  amplectentej  clava  subovata,  acu- 
minata. 

Caput  apice  utrinque  aut  spinosum ,  aut  den- 
tatum. 

Rostium   latum,   crassum,   valde  inaequale, 

supra  utrinque  spinulosum. 
Oculi  laterales,  lotundati,  depressi,  parvi. 
Thorax  subrotundatus ,  basi  truncatus,  lateri- 

bus  rotundatis,  pone  oculos  lobatus,   supra  in 
plerisque  acute  spinosus. 

Elytra  ovata ,  humeris  rotundatis  ̂   supra  con- 
vexa,  aut  spinosa,  aut  granulata. 
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Descnptio:  —  Corpus  oblongum,  subovatum , 
modice  coiivexum,  ligiclum,  squamosum,  ob- 
scurum  ,  in  plerisque  spinosum,  in  nonnuUis, 

granulatum,  apterum^  aut  majoris,  aut  medi- 
ocris  magnitudinis.  —  Antennce  versus  apicem 
rostri  sitae,  thoracis  basin  attingentes,  subte- 

nues,  fiactae,  1 2-articulat9e :  articulo  l:o  capite 
longiore,  recto,  clavato,  2:o  et  3:o  longiuscu- 
lis,  obconicis,  4 — 7  paullo  brevioribus,  etiam 
sub-obconicis,  8:o  longo,  versus  apicem  cras- 
siore,  cyatbiformi,  clava  basin  amplectente; 
clava  breviter  ovata ,  acuminata,  articulis  arctis- 

sime  connexis.  —  Caput  basi  subretusum,  in 

plerisque  utrinque  cornutum.  —  Rostrum  de- 
llexum,  crassissimum,  capite  fere  brevius  illo- 
que  vix  angustius,  supra  in  medio  depressum, 

utrinque  spinosum ,  apice  triangulariter  eniar- 
ginatum;  apertura  oris  ampla  j  mandibulis  la- 
tissimis,  convexisj  scrobe  apicali,  oblonga,  sub- 
recta,  an  te  oculum  abbreviata.  —  Oculi  latera- 

les,  rotundati,  immersi,  parvi.  —  Thorax  lati- 
tudiue  media  nonnihil  longior,  antice  in  me- 

dio paullo  productus,  utrinque  emarginatus, 

pone  oculos  lobatus,  infra  pone  gulam  late  emar- 
ginatus, lateribus  aequaliter  ampliato-rotunda- 

tus,  posterius  subangustior,  aut  acute  spinosus, 

aut  dentatus,  basi  truncatus,  supra  valde  ina^- 

qualis,  in  plerisque  spinis  longis  saepius  arcua- 
tis,  in  aliis  tuberculis  munitus.  —  Scutelliun 

nullum.  —  El ijt ra  ovdlix,  elliptica,  basi  thoracis 
]30stice  baud  latiora,  illoque  triplo  longiora, 
antice  conjunctim  leviter  emarginata  ,  humeris 
relusis,  rotundatisj  lateribus  usque  ad  apicem 

rotiindata,  pone  medium  sul^latiora,  apice  ol)- 
luse  rolundata,  supra  modice  convexa.  aul  se- 
rialini  spiiiosa,  aul  graiiulala;  lateril)us  subtus 
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intlexa.  —  Peåes  loiigiusculi,  subaequales,  vali- 
diusculi,  muticij  femoiibus  parum  clavatis; 

tibiis  teretibus,  rectis  j  tarsis  subaiigustatis,  sub- 
tus  canaliculatis ,  vix  spongiosis,  articulo  ulti- 
mo  clavato,  biuaguiculato. 

Ab  aitavd^ccy  spina,  l6g)og  cervix. 
Typus:  Acantholophus  Marshami.  Kirby. 
Congenerici:  Genus  Amycterus,  Stirps  l:a.  Gen. 

et  Spec.  Gurc.  VII.  I.  p.  72.  n.  41—50.  — 
Omnes  ex  Australia. 

St  I  PS  l:a.    Elytra  a  ut  spinosa ,  aut  tuherculata. 

Acantholophus  Marshami,  suturalis  &c.  &c.  loc.  cit. 

Strips  2:a.   Elytra  granosa. 

Acanthol:  sepidiodes.  Mac  Leay  nova  Spec.  — 
Acanth.  granulatus.  Schh.  n.  sp. 

Genus  310 — 311.  Aprepes.  Schh. 

Character  generis:  —  Antennae  mediocres,  va- 

lidiusculaej  scapo  valido,  extrorsum  sensim  in- 
crassato,  articulis  tribus  basalibus  funicuh  lon- 
giusculis,  obconicis,  reliquis  brevibus,  turbinatisj 

clava  oblongo-ovata ,  acuminata. 
Rostrum  breve,  crassiusculum,  subteres,  apice 

tiiangulariter  leviter  emarginatuin  j  scrobe  brevi, 
apicem  sensim  e  vanescen  te. 

Oculi  rotundati,  parum  convexi. 

Thorax  subtransversus,  basi  apiceque  trun- 
catus,  anterius  vix  angustior. 

Scutellum  parvum,  apice  rotundatum. 

Elytra  subovata,  basi  truncata,  apice  con- 
junctim  acuminata,  supra  modice  convexa. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongo-ovatum ,  conve- 
xum,  parce  squamosum ,  alatum  j  minoris  magni- 
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tudinis.  —  Antennce  capitis,  thoraceque  longi- 
tuclinem  aclaeqnautes,    yersus  apicem  rostri  iii- 
serlae,  valicliusciilae,  fracta^,  12-articulatce:  scapo 
oculos  superaiite .  A  alido,  extrorsum  sensim  in- 
crassato,  recto:  faiiiciilo  7-articulato,  parce  pi- 
loso,  articulis  tribas  basalibus  loiigiusciilis ,  3:o 

paullo  breviore,   obconicOj   reliquis  brevibas, 

turbiiiatis,  aequalibus:  clava  oblongo-ovata,  acu- 
minata,  4-articulata.  —  Cap^/Miorizontale ,  sub- 
conicum,  parum  convexum.  —  Rosfrum  capite 

paallo  brevius  et  angnstius,  crassiusculam,  sub- 
teres,   aeqiiilatum,   nonnibil   deflexiim,  siipra 

longitudiiialiter  leviter  impressam,   apice  tri- 
anoulariter  emars^inatum ;  scrobe  laterali.  brevi, 

basi  profunda,  yersus  oculos  explanata.  —  Oculi 
laterales,  rotandati.  nonniliil  coiiTexi.  —  Thorax 
latitudine  postica  vix  brevior.   basi  apiceque 

truncatus,    lateribus   tequaliter  rotuiidato-ani- 
pliatuS;  aiiterius  vix  augustior,  supra  transver- 
sim   modice   convexus.  —  Scutellum  apice  ro- 

tundatum. parvum.  —  EJijtra  subovåta,  antice 
thoracis  basi  fere  dimidio  latiora  illoque  qua- 
druplo  longiora,  basi  truncata.  bumeris  obtuse 

angulatis;  lateribus  usque  ad  apicem  rotundato- 
ampliata,  pone  medium  latiora,  apice  conjuiictim 

breviter  acuminata,  supra  modice  convexa.  — 

Pedes  mediocres.  loiigitudiiie  subai^quales:  femo- 
ribus  clavatis,  sidjtus  acute  deiitatis;  tibiis  sub- 

rectis,  nounibil  compressis.  apice  muticis;  tar- 
sis  mediocribus.  subtus  spongiosis,  articulo  ul- 
limo  l)iun"uiculalo. o 

Ab  ånQeTTr^gi  iudecorus. 

Tijpus:  Aprepes  niicans  Schh. ;  e  districtum  Co- 
lyvaiieiisis  Sibirias,  Mus.  Schh. 

Observ.  Habil us  generis  Liophloci. 
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Genus  330 — 331.  Asceparnus.  Schh. 

Character  genens:  Antennge  loiigiusculae,  sub- 
teiiLies;  scapo  oculos  superante,  extrorsum  sensim 
iiicrassato,  noiiuihil  curvatoj  articulis  duobus  ba- 
salibus  funiculi  loiigiusculis ,  obconicis,  reliquis 
brevibus,  turbiiiatis,  clava  ovalis. 

Rostrum  breve,  subteres,  supra  leviter  cari- 
uatum^  scrobe  basi  profuuda. 

Oculi  rotuiidati,  coiivexi,  majusculi. 
Tborax   basi   apiceque   truncatus,  lateribus 

aequaliter  rotundato-productus,    supra  parum 
coiivexus. 

Scutellum  triangulare,  parum  coiispicuum. 

Elytra  obloiiga,  basi  introrsum  leviter  emar- 
giiiata,  bumeri  acute  aiigulatij   supra  noiiiiihil 

-  coiivexa. 

Descriptio:  —  Corpus  obloiigo-ovatum,  parum 
convexum,  iiiaequale,  deiise  squamosum,  alatum; 

miiioris  magnit udiuis.  —  Antennce  versus  apicem 
rostri  insertas,  tboracis  basin  attingentes,.  sub- 

tenues,  parce  pilosse,  fractae,  12-articulat£e  j  ar- 
ticulo  1:0  ca23ite  longiore,  extrorsum  sensim 

paullo  crassiore,  parum  curvato,  2:o  et  3:o  lon- 
giusculis,  obconicis,  4 — 8  brevibus,  turbinatis, 
aequalibus,  uitimo  clavae  non  adpresso;  clava 

ovalis,  acuminata,  4-articulata.  —  Rostrum  capi- 
te  paullo  brevius  et  angustius,  teres,  asquilatum, 

dellexum,  supra  leviter  (tri-)  carinatum,  apice 
late  sed  non  profunde,  emarginatum  j  scrobe  basi 

profunda,  brevi,  dein  sensim  ampliata,  subtri- 
angulata,  versus  oculos  evanescente.  —  Oculi 

laterales,  modice  convexi,  majusculi.  - —  Thorax 
latitudine  baseos  paullo  longior,  basi  trunca- 
tus,  lateribus  aequaliter  rotunda to-ampliatus , 
anterius  nonniliil  angustior,  mox  inträ  apicem 
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leviter  constrictus.  apice  ipso  oblique  truiica- 

tus,  supra  parum  convexus.  —  Scutellum  cegre 
observandum ,  triangulare.  —  Ehjtra  oblonga, 
subovata,  basi  thorace  paullo  latiora  et  latitu- 
diue  triplo  longiora,  antice  iiitrorsam  conjunc- 
iim  perparum  emarginata,  humeris  acute  an- 
gulatis ;  lateribus  nonnibil  rotundata,  in  medio 

latiora,  dein  sensim  atteniiata ,  apice  conjunctim 

votiindata,  aiium  obtegeiitia,  supra  parum  con- 
vexa.  —  Pedes  validi.  inlermedii  bre^iores; 

femoribus  in  medio  valde  clavatisj  tibiis  tere- 

tibus,  subrectis;  tarsis  mediocribus,  subtus  spon- 
giosis,  articulo  ultimo  clavato,  bi-unguiculato. 

Ab  ågxéyMQvoq,  rudis,  impolitus. 
Typus:  Ascepaiiius  nodi pennis.  Sclib.  n.  specj 

e  Swan  River  Nova  Hollandia.  Mus.  Schli.  — 

Genus  331 — 332.   Brachytrachelus.  Scbh. 

Character  generis:  —  Antennye  mediocres .  sub- 

tenues,-  scapo  oculos  attingente,  extrorsum  incras- 
sato,  valido^  articulis  tribus  basalibus  funiculi  lon- 
giusculis,  obconicis,  intermedio  longiore.  reliquis 
brevibus,  subturbinatis;  clava  ovata,  acuminata. 

Rostrum  breviusculum ,  validum,  deflexum, 

parum  arcuatum,  supra  deplanatiim. 
Oculi  ovales,  subdepressi. 
Tliorax  transversus,  l)asi  subtruacatus,  late- 

ribus rotundatus,  apice  supra  et  infra  intror- 
sum  late  cmarginatus,  pone  oculos  lobatus,  supra 

parum  convexus. 
Elytra  oblonga.  basi  truncata.  bumcris  acute 

angulatis;  supra  pni?sertim  postice  valde  con- 
vexa,  ad  latera  intlexa. 

Descpripfio: —  Corpus  oblongum  .  sub-a^quila- 
tum,  nonniliil    convexum,  sculptuiatum.  parce 
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squamulatum,  clurum,  obscurum,  apteruiiij  me- 
tliocris  magnitudinis.  —  Åntennoi  apicem  rostri 
propius  iiisertae,  thoracis  medium  paullo  su- 
peraiites,  aut  sub-aut  minus  teiiues,  parce  se- 
tosae,  fractae,  1 2-articulat8e :  articulo  l:o  oculos  ~ 

attiiigente  sed  haud  ultra,  valido,  extrorsum  sen- 
sim  iiicrassato,  2:o  3:o  et  4:o  elongatis,  obconicis, 

3:0  lougiore,  5 — S^brevibus,  turbinatis,  aequa- 
libus,  ultimo  clavse  noii  adpresso:  clava  aut 

oblongo-aat  breviter  ovata,  acumiuata,  4-arti- 

culata.  —  Rostrum  capite  paullo  longius  et  di- 
midio  angustius,  deflexum,  validum,  nonniliil 

arcuatum,  subnequilatum ,  supra  subplanum, 

apice  perpavum  crassiusj  pterygiis  vix  divari- 
catis^  scrobe  recta,  latiuscula,  iioii  profunda, 

aiite  margiaem  aiiticum  oculi  excurrente.  — 

Oculi  laterales,  ovales,  subdepressi.  —  Thorax 
latitudiue  baseos  fere  dimidio  brevior ,  basi  sub- 

truncatus,  lateribus  aequaliter  rotundato-ampli- 
atus,  aiiterius  parum  angustiorj  antice  in  medio 

late  emarginatus,  pone  oculos  prolixe  lobatus; 

supra  parum  convexus,-  subtus  pone  galam  pro- 
fu nde  rotundato-emarginatus.  —  Scutellum  baud 
observandum.  —  Ehjtra  basi  truncata,  thorace 
latiora  et  latitudiue  quadruplo  longiora,  angulo 

humerali  antrorsum  sub-prominulo,  subacutan- 

guloj  lateribus  basi  rectis,  pone  medium  api- 
cem versus  rotundata,  abdominis  latera  invol- 

ventia,  supra  modice  convexa,  postice  valde 

decliviaj  anum  obtegentia.  —  Pedes  validiusculi , 
subgequales,  mutici;  femoribus  clavatisj  tibiis 

teretibus,  subrectis,-  tarsis  subtus  spongiosis, 
articulo  penultimo  latiore,  bilobo,  ultimo  cla- 

va to  bi-unguiculato. 

A  ̂ Qa%vg  brevis,  zQaxrjlog  coUum. 
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Typus:  Brachytrachelus  opatrinus;  Schh.  nova 

Spec. 
Gongenericus :    Brachytr.    porosus.  Mus.  Reg. 

Acad.  Scient.  Holm. 
Patria:  Africa  meridionali  orientali. 

Genus  331 — 332.  Glyptosomus.  Schh. 

Character  generis;  Antennae  mediocres,  subte- 

iiues^  scapo  valido,  extrorsum  sensim  valde  in- 
crassatoj  articulis  duobus  basalibus  funiculi  ob- 

conicis,  reliquis  brevibus,  tuibinatis,-  clava  oblon- 
go-ovata,  acuminata. 

Caput  traiisversum,  in  medio  impressum,  su- 
pra  oculos  callosum. 

Rostrum  breve,  crassum,  supra  profunde  et 
late  canaliculatum. 

Oculi  laterales,  rotundati,  paullo  prominuli. 
Thorax  transversus,  lateribus  basi  rectis,  an- 

trorsum  cito  eminenter  angustior,  coarctatus, 

supra  profunde  canaliculatus. 

Elytra  oblongo-ovata ,  humeris  productis, 
acute  angulatisj  supra  convexa,  alte  costata, 

apice  declivia. 

DesQriptio:  —  Corpus  subellipticum,  modice 
convexum,  sculpturatum,  dense  squamulosum, 

apterum;  minusculce  maguitudinis.  —  Antennce 
capitis  thoraceque  longitudinem  adaequantes, 
in  medio  rostri  sitae,  subtenues,  fractae,  12- 

articulatae:  scapo  oculos  superanle,  valido,  ex- 
trorsum valde  incrassato,  subclavato,  paullo 

liexuoso;  funiculo  7-artlculato,  seloso,  articulis 
duobus  primis  longiiisculis,  obcouicis,  reliquis 

brevibus,  turbinatis,  aequalibus;  clava  oblongo- 
ovata,   acuminata,    4-articulata.  articulis  arcte 

cou- 
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connexis.  —  Caput  breve,  latum,  versus  apiceni 

impressum,  supra  singulum  oculum  callo  ele- 
vato  munitum.  —  Rostrum  longitudiiie  capitis, 

subhorizoiitale,  crassiusculum ,  supia  longitudi- 
iialiler  late  et  profunde  canaliculatum ;  scrobe 
laterali,  juxta  canlhum  ocuU  inferum  desinente. 
—  Oculi  laterales,  rotuiidati,  convexi. —  Thorax 

latitudine  postica  paullo  brevior,  basi  apiceque 
truiicatus,  lateribus  a  basi  ultra  medium  rectis, 

anlerius  abruple  angustior,  longe  inträ  apicem 
coarctatus,  supra  nonnihil  convexus,  in  medio 

canalicula  basi  apiceque  interrupta  praeditus. — 
Scutellum  baud  observandum.  —  Elytra  oblongo- 
ovata,  anlice  tboracis  basi  fere  duplo  latiora 

iiloque  quadruplo  iongioia,  antice  conjunctim 

iatrorsura  parum  emargiiiala,  bumeris  laterali- 
ter  extensis,  acute  angulatis;  supra  raodice  con- 
vexa,  al  te  costata ,  postice  declivia.  —  Pedes 
mediocres,  longitudine  subaequales,  validi,  mu- 
tici;  femoribus  clavatis;  tibiis  teretibus,  rectis, 

tarsis  paullo  angustatis,  subtus  subspongiosis, 

articulo  penultimo  bilobo*  ultimo  clavato,  bi- 
unguiculato. 

A  ylvTtTvg  sculptus,  gwi.ia  corpus. 
Typus:  Glyptosomus  costipennis  Sch  b.;  ex  Africa 

merid.  orieiitali.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Ohserv.:  —Generis  Sitone  speciebus  quoad  ba- 
bitum  subsimile  est  boc  genus,  sed  characteri- 
bus  et  notis  indicatis  ab  illo  abunde  distinctum. 

Legio  II.  MECORHYNCHI.  (Sectio  I.) 
Divisio  I.  Erirhinides. 

Genus  353 — 354-.  C  en  t  or.  Scbb. 

Character  generis:  —  Antennas  mediocres,  mi- 
us  tenues;  articulis  duobus  basalibus  funiculi  ob- 

K.  K  Acad.  Handl.  i846.  ^ 
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conicis,  relicpiis  brevibus,  subluibinatis;  clava 

oblongo-o  vata.  '»^ 
Rostrum  elongatum,  validum,  aicuatum. 
Ocnli  ovati,  clepressi. 

Thorax  basi  leviter  bi-siniiatus,  lateiibus  lo- 

tundato-am[)lial!is,  antei  ius  aiignslior,  pone  ocu- 
los  lobaUis,  siipra  fornicatus. 

Elytra  oblonga,  fere  aequilala,  hunieri  obtuse 

anguiati;  raox  ante  apicem  rotunda to-atlenuata, 
apice  conjunctim  rolundata,  so  pra  convexa. 

Pedes  validi,  postici  reliquis  paullo  loiigio- 
res;  femora  valde  clavata,  dentata. 

Deseriptio:  —  Corpus  obloiigo-ovatun),  conve- 
xum,  sculpturatum,  parce  squaraosum,  alalum; 

rainoris  magoitudinis.  —  Anfennce  ad  thoracis 

medium  pertingenles ,  versus  apicem  rostri  in- 
sertae,  minus  lenues,  fractae,  12-arliculats;  scapo 
ocuios  baud  attingenle,  recto,  clavato;  funiculo 

V-arliculato :  ̂rliculis  1,  2  ubloiigis,  obconicis , 

aequalibus,  3—7  brevibus,  subturbinatis,  tere 
subrotundalis,  ultiino  paullo  majoie,  clava  baud 

adpresso;  clava  oblongo-ovata ,  4-articulata.  — 
Rostrum  lons^iUi.line  iboracis,  validum,  teres, 

lineare,  uiodice  aicuatum,  dcflexum;  scrobe  li- 

neari,  inlra  oculi  desinente.  —  Oculi  laterales, 

ovati,  depressi.  —  Tli.orax  lalitudine  postica  vix 

brevior,  basi  leviter  bisinuatus,  lateribus  a^qua- 
liter  valde  rolundato-ampliatus,  anterius  non- 
nibil  anqustior,  apice  supra  et  in! ra  modice  sed 
bite  emarginatus,  pone  ocuios  lobatus,  supra 

valde  convexus.  —  Scutellum  triangulare,  par- 
vum. —  Elijtva  obl(>nga,  subovala,  thoracis  me- 
dio  vix  latiora  et  latiludine  fere  triplo  longiora, 
basi  singulatim  perparum  rotundata,  bumeris 
obtuse  angulatis;  iateribus  subrectis,  longe  pone 

medium   rotundato-attenuata ,   apice  conjunctim 
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obtuse  rotuiidata,  supra  niodice  convexa.  — 
Pedes  validi,  postici  pauUo  longiores;  femoribus 
valde  clavatis,  suhtus  valide  dentatis;  tibiis 

subcompressis,  basi  nonnihil  curvatis,  apice 

unco  intus  flexo  munitis;  tarsis  subtus  spon- 
giosis,  ar  liculo  penullimo  latiore,  bilobo,  ultimo 
clavato/  biungiiiculato. 

A  xsvTcoQ,  stimulator;  nevxo),  pungo,  stimulo. 

Typus:  —  Centor  poi^osus.  Scbh.  11.  sp.  —  E  Bra- 
silia.    Mus.  Scbli. 

Ohserv.:  —  Speciebus  generi  Cryptorhynchi  baud 
dissimile  est  boc  genus. 

Genus  357 — 358.  Strong ylorhinus.  Scbb. 

Character  generis:  —  Anlennoe  mediocres,  sub- 
tenues;  scapo  breviusculo,  clavato;  articulis  duo- 

bus basalibus  funiculi  longinsculis,  sub-obconicis, 

reliquis  bievibus,  tutbinatis;  clava  oblongo-ovala. 
Rostium  elongatuni,  validum,  teres,  rectum; 

scrobe  brev  i,  in  medio  incipiente,  obliqua. 
Oculi  laterales,  subrotundati. 

TboraK  suboblongas,  basi  bi-sinuatus,  lateri- 
bus  postice  roLundatus,  anterius  anguslior. 

Elytra  elongata,  sub-cjlindrica,  basi  singula- 
tim  valde  producta,  elevata. 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum,  subcylindri- 
cum,  convexum,  sculpturatum,  squamosum,  ala- 
tum;  niedice  magnitudinis.  —  Antennce  ultra 
apicem  capitis  vix  superantes,  in  medio  rostri 
insertae,  subtenues,  fractae,  12-articulal8e:  arti- 
culo  l:o  oculum  baud  attingente,  recto,  clavato, 

2:o  et  3:o  longiusculis,  subobconicis,  illo  lon- 
giore,  4— 8  brevioribus,  subturbinalis,  exteriori- 

bus  perparum  crassioi ibus,  clava  oblongo-ovata, 
acuminata,  4-ai  ticidata,  articulis  arcte  junctis. — 
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Capw^  subeiongatum,  conicum,  parum  convexum. 

—  Oculi  laterales,  suhrotundati,  parum  convexi. 
—  Rostrum  capite  paullo  longius,  validura,  te- 

res, deflexum,  rectumj  scrobe  in  medio  rostri 

incipienle,  versus  oculum  protensa,  obliqua,  li- 
neaii.  —  Thorax  latitudiiie  baseos  nonnihil  loii- 

gior,  basi  modice  bi-sinualus,  elevato-margina- 
lus,  lateribus  basi  rotundato-ampliaLus,  anterius 
angustior,  supra  modice  convexus.  —  Scutellum 

triangulave,   parvum.  —  Elytra   basi  thoracis 
;  parle  posLica  parum  laliora  illoque  plus  triplo 

longiora,  linearia,  basi  singulalim  valde  pro- 
ducla,  singulo  ele vato-bilobata ,  humeris  obtuse 
aiigulatis;  lateribus  rectis,  apicem  versus  atte- 
nualo-rotuudata,  apice  singulalim  subacuminata, 

anum  tegentia,  supra  modice  convexa.  —  Pedes 
mediocres,  antici  paullo  longiores,  validi;  fe- 
moribus  clavatis,  muticis;  tibiis  terelibus,  rectis, 

apice  intus  unguiculatis;  tarsis  latis,  subtus  spon- 
giosis,  articulo  unguiculari  tenui,  bi-ungulculato. 

A  gTQovyvXog  teres,  qIv  nasus. 

Typus:  —  Strongylorhinus  ochraceiis.  Scbh.  nov.sp. 
Patria:  —  Tasmania.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient. 

Holm. 

Ohserv.:  —  Speciebus  generi  Alcide  quodam- 
modo  siniile  est  hoc  genus. 

Genus  357 — 358.  Phacellopterus.  Scbh. 

Character  generis:  —  Antennce  mediocres,  sub- 
tenues;  funiculo  6-arlicubito:  articulis  lenticulari- 
bus,  subcoarctalis;  clava  o  vata. 

Rostrum  elongatum,  validiusculum,  teres,  pa- 
ullo arcuatum. 

Oculi  sublalerales,  rolundati,  parum  promi- 
nuli,  supra  subdeplanati. 
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Thorax  suboblongus,  fere  conicus,  basi  levi- 
ter  bi-sinuatus. 

Elytra  oblongo-subovata,  humeiis  obluse  aii- 
gulalis;  apice  coujunctim  rotundata. 

Bescriptio:  —  Corpus  oblongmu,  modice  coii- 
vexum,  squaniosum,  hinc  inde  fasciculosum  et 

setosum;  miniraae  magnitudinis.  —  Antennx  ad 
ihoracis  medium  pertingentes ,  versus  medium 
rostri  insertas,  subtenues,  fraclae,  11-articulalae: 

articulo  l:o  oculum  subaltingente,  redo,  cla- 

vato;  2:o  oblongo,  obconico,  3 — 7  brevibus, 
subleaticularibus ,  coarctalis,  ullimo  clavce  ad- 

presso;  clava  subovata,  articulo  l:o  distincto, 

corneo,  glabro,  reliquis  vix  discernendis,  — - 
Rostrum  longitudine  fere  tboracis,  validiuscu- 
lum,  teres,  nonnihil  arcuatum,  deflexum.  — 

Oculi  sublalerales,  parum  approximati,  rotuu- 
dati,  perparum  prominuli,  supra  subdepressi.  — 
Thorax  latitudine  baseos  noimihii  longior,  po- 
stice  leviter  bi-sinuatus,  lateribus  subreclis,  an- 

terius  paullo  aiiguslior,  inträ  apicem  subcoarcla- 
tus,  anlice  oblique  truncatus,  supra  modice  con- 
vexus.  ■ —  Scutellum  parvum,  rotundatum.  — 
Elytra  oblongo-subovata,  antice  tboracis  basi 
feie  duplo  latiora  et  illo  triplo  iongiora,  basi 
singulatim  modice  rolundata,  humeris  obtuse 

angulatis;  lateribus  subrectis,  apice  conjunctim 

rotundata,  anum  tegentia,  supra  modice  con- 
vexa.  —  Pedes  longiusculi,  longitudine  subsequa- 
les,  mutici;  femoribus  modice  clavatis;  tibiis 

teretibus,  subrectis;  tarsis  subaogustatis,  arti- 
culo penultimo  bilobo,  sublus  parum  spongioso, 

ultimo  longiusculo,  subclavato,  bi-unguiculato. 
A  q)dx€XloQ  fasciculus,  meqov  ala. 

Typus:  Phacellopterus  rufulus,  Bhn.  n.  sp. 
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Patria:  Territorium  Boschismanni ,  in  Afi  ica 

rnerid.  orientali. —  Mas.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 
Observ.:  Speciebus  generi  Pissodi  hauJ  dissi- 

mile  est  hoc  genus. 

Genus  373 — 374.  LAxMyrus.  Schh. 

Character  genens:  — -  Antennee  mediocres,  sub- 
teiiues;  articulis  duobus  basalibus  funiculi  obco- 

iiicis,  reliquis  bievibus,  turbinatis,  subcoarctatis; 
clava  breviter  o  vata,  acumiiiata. 

Rostrum  longum,  subtenue,  teres,  arcuatum. 
Oculi  raaximi,  subrotundali,  coiivexi,  in  fronle 

subapproximati. 
Tborax  oblongus,  coiiicus,  postice  in  medio 

paullo  lobatus. 
Elytra  subovata,  humeri  oblusi,  subietusi. 

Pedes  mediocres,  poslici  reliquis  parum  lon- 

giores. 
Descriptio:  —  Carpus  ellipticum,  nonnihil  con- 

vexum,  squamosum,  alaluiii;  minimfe  magnitu- 
dinis. — Antennce  ad  tboracis  ajedium  Tere  per- 
lingentes,  in  medio  l  osti  i  insertae,  sub-tenues, 

tVactae,  12-arliculattE;  scapo  oculos  subattin- 
gente,  clavato;  funiculo  7-arlicu!ato:  articulis 
1,  2  oblongis,  obconicis,  illo  paullo  crassiore, 
3 — 7  brevibus,  turbinatis,  sub-coarctatis,  ulli- 

mis  perparum  latioiibus,  extrenio  clava^  ad- 
presso;  clava  bieviter  ovata,  acuminatji,  4-arh- 
culata,  articulis  arcle  connexis.  —  Caput  e\- 

sertuni  cuni  oculis  bcmispba;ricum.  —  Oculi 
rotundati,  inferne  acuminati,  niodice  convexi, 

supra  sub-conligui ,  totuui  capitis  parlein  anti- 
cam  occupantes,  —  Rostrum  lougitudine  fere 
rapitis  cum  tborace,  subleiiue,  teres,  sublineare, 
modice  arcuatum,  inllevum;  scrol>e  an  te  medi- 
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ura  incipienle,  in  basi  roslri  exeunte.  —  Thorax 
latitudine  baseos  paullo  longior,  conicus,  basi 
leviter  bi-sinuatus,  in  medio  lobulus,  versus 

apicein  anguslior,  inträ  apicem  baud  coarctatus, 

apice  ipso  Iruncatus,  supra  paullo  convexus. — 
Scutellum  parvum,  minus  distinciunj.  —  Elytra 
anlice  latitudinem  iboracis  vix  paullo  superan- 
lia,  subovala,  bumeris  obtusis,  subrelusis;  apice 

conjuncliiii  acute  rotunda  la,  pygidiuru  obtegen- 
tia,  supra  nonnibil  convexa.  —  Pe(ies  oiediocres, 
validiusculi,  postici  parum  longiores,  aulici  basi 
approximali;  femoribus  clavatis,  subius  dente 
aculo  armatis;  tibiis  teretibus,  subrectis,  apice 
unco  mediocri  intus  flexo,  armatis;  tarsis  an- 

gustatis.  subtus  vix  spongiosis,  unguiculis  tenui- 
bus,  biunguiculatis. 

A  lafioQog  lepidus. 
Typus:  Lamyrus  Bohemani.  Scbb.;  ex  Åfrica 

merid.  orientali.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Ohserv.:  —  Speciebus  generis  Coptori  baud 
dissimile  est  boc  genus. 

Genus  389  —  390.  Paipalesomus.  Sclib. 

Character  generis:  —  Antennas  minus  tenues; 
funiculo  6-articulato:  articulis  duobus  basalibus 

iongiuscuHs,  obcunicis,  reliquis  rolundatis;  clava 
obovata,  articulo  l:o  majuscuio,  duro. 

Rostrum  longiusculum,  validum,  subteres,  ar- 
cuatura. 

Oculi  laterales,  rotundati,  parum  convexi. 

Thorax  oblongus,  basi  leviter  bi-sinuatus, 
lateribus  parum  rotundatus,  anterius  nonnibil 
anguslior. 

Elytra  oblonga,  subcjlindrica ,  basi  singula- 
tim  rotundato-pioducta,  bumeri  subrelusi;  apice 
conjunctim  rotundata. 
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PecJes  mediocres,  anteiioribus  paullo  longio- 
libus. 

Descriptio:  —  Corpus  elongatum,  subcylindri- 
cum,  farinosum,  alatum;  mediocris  magnitudi- 

nis.  —  Antennce  lungitudine  capilis  rostrique, 
poiie  medium  rostri  insertae,  validiusculae,  fra- 

clae,  11-articulatae:  scapo  1.  articulo  l:o  oculos 
haud  aUingente,  curvato,  clavato,  2:o  et  3:o 

longiusculis,  obconicis,  4 — 7  rolundatis,  ullimo 
clavae  haud  adpresso;  clava  obovata,  articulo 

basali  majusculo,  duro,  glabro,  2 — 4  spongiosis, 
arcte  connexis.  —  Caput  elongatum,  anterius 
paullo  angustiur,  supra  modice  convexum.  — 
Oculi  laterales,  rotundati,  noniiibil  convexi.  — 

Rostrum  capite  dimidio  longius,  validum,  sub- 
leres,  basi  subdepressum,  paullo  arcuatum,  de- 
iiexum.  —  Thorax  latiludine  paullo  loiigior,  basi 
modice  bi-sinuatus,  lateribus  paullo  rotundato- 

ampliatus,  apice  oblique  tiuucatus,  supra  mo- 
dice convexus.  —  Scutellum  minutum,  triangu- 

lare,  immersum.  —  Elytra  thorace  parum  la- 
tiora,  subcylindrica,  basi  in  medio  singulatim 

rotundato-producta ,  bumeiis  subretusis;  apice 
conjunctim  rotundata,  supra  modice  convexa, 

versus  apicem  callosa.  —  Pedes  longiusculi,  va- 

lidiusculi,  anlerioribus  paullo  longioribus;  fe- 
moiibus  in  medio  parum  crassioribus ,  sublus 

dentatis;  tibiis  terelibus,  rectis,  apice  unco  va- 
lido  armalis;  larsis  tibia  parum  longioribus, 
sid)tus  spongiosis,  articulo  unguiculari  clavato, 
lalcalo,  biunguiculato. 

A  namah]  farina  Hos,  gcufia  corpus. 

Typus:  Paipaicsomus  Pistriarius.  Sch  b.  ii.  sp. 

Patria:  Manilla.  —  Mus.  I).  Ilope  et  Schb. 
Observ.:  Respcclu  lud/ilns  rum  Lixo  gencrc 

paullo  coiivcnit. 
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Genus  399 — 400.  Amphibolocorynus.  Schb. 

Character  generis:  —  Antennae  mediocres,  sub- 
tenues;  luniculo  7-arliculato:  articulis  duobus  ba- 

salibus  obconicis,  3 — 5  rolundatis,  6et7raagnis, 
subturbinatis;  clava  ovata,  indistincle  articulata. 

RostruQi  longiusculum ,  validiusculum,  teres, 

pauUo  arcuatum. 
Oculi  sublalerales,  rotundali,  iionnibil  convexi. 
Tborax  breviter  conicus,  basi  vix  bisinuatus, 

apice  oblique  subtruncatus. 
Scutellum  baud  observandum. 

Elylra  oblongo-subovala,  parura  convexa,  hu- 
meris  retusis,  subrotundatis. 

Femora  valde  iiicrassata,  subtus  trispinosa; 
libia  curvata. 

Descriptio:  —  Corpus  ellipticum,  noniiibil  con- 
vexum,  sericeum,  alaluui;  minusculoe  magnitu- 
dinis.  —  AntenncB  ad  ihoracis  medium  per  lin- 

gentes, mox  pone  medium  rostri  insertae,  sub-' 
tenues,  parce  pilosas,  fractas,  forte  12-articula- 
toe;  scapo  oculos  atlingente,  davato;  funiculo 
7-arliculato:  articulis  duobus  basalibus  obconi- 

cis, oequalibus,  3 — 5  rotundatis,  exlrorsum  vix 
incrassatis,  6:o  crasso,  subrotundalo,  7:o  adbuc 

crassiore,  sublurbinalo,  clavas  baud  adpresso; 
clava  ovata,  baud  acuminala,  articulis  vix 

discernendis.  —  Caput  subconicum,  pone  oculos 
transverse  impressum,  deflexum.  —  Rostrum 
capite  duplo  longius,  deflexum,  validiusculum, 
subteres,  paullo  curvatum;  scrobe  lineari,  ad 

oculum  protensa.  —  Oculi  sublalerales,  in  fronte 
nonnihil  distantes,  rotundali,  parum  convexi, 

majusculi.  —  Thorax  latitudine  postica  vix  bre- 
vior,  basi  leviter  bisinuatus,  lateribus  obliquis, 
subreclis,  anterius  multo  angustior,  apice  in 

|L      medio  paullo  produclus,  oblique  subtruncatus, 
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supra  nonnihil  convexus.  —  Scutellum  baud  con- 

spicuiim.  —  Elytra  obionga ,  subovata,  aiitice 
tboracis  basi  vix  latiora  iiloque  quaciruplo  loii- 
giora,  antice  introrsuin  conjunctim  emarginata , 

inargine  obsolete  elevala,  bumeris  retusis,  sub- 
rotundalis;  lateribus  versus  apicem  subrecla, 
apice  obtuse  rolundata,  anum  obtegentia ,  supra 

nonnibil  sed  parum  convexa.  —  Pedes  medio- 
cres,  longitudine  suboequales,  validi;  femoribus 

ill  medio  valde  crassioribus,  subtus  spinis  Iri- 
bus  distinctis,  arcuatis,  interiore  longiore ;  Libiis 

.  curvatis,  versus  apicem  latioribus,  apice  niuli- 
cis;  tarsis  subtus  parce  spongiosis,  articulo  ul- 
timo  clavato,  valde  curvato,  biunguiculato,  un- 
guiculis  parvis. 

A  ajiicpLl^oloQ  ambiguus,  xoQvvrj  clava. 

Typus:  —  Ampliibolocorynus  varius.  Scbb.  nova 

species. 
Patria:  —  Monles  Makkalisenses  in  Afi  ica  me- 

ridionali  orienlali;  Dom.  ̂ \ablberg.  Mus.  Reg. 
Acad.  Scient.  Hobn. 

Ohserv.: —  Generis  Anthonomo  speciebus  non- 
nullis  quoad  babitum  subsimile  est  boc  genus. 

Genus  407-408.  Ph ace.hastix.  Scbb. 

Character  generis:  —  Anlenna?  breviuscula?,  \  a- 
lidos;  articulo  l:o  funiculi  lurbiiialo,  reliquis  len- 
ticularibus,  coarclatis;  clava  oblongo-o\ ata ,  acu- 
ndnala. 

Rostium  longiusculum ,  validuni,  subangula- 
lum,  aicuatum. 

Oculi  in  IVonle  paullo  approxiinali ,  subovali, 
niotlice  convexi. 

Thorax  lalitutlinc  poslica  paullo  breviur,  btc- 
viter  conicus,  basi  ante  sculelbiiu  IoIkUus,  aii- 

lerius  anguslior,  supra  pbinus. 
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Elytra  oblonga,  subovata,  humeris  lateraliter 

extensis;  apice  rotundala,  animi  haud  occultan- 
lia ,  supra  Fere  plana. 

Pedes  validi;  femoribus  valde  dentatis. 

Descriptio:  —  Corpiis  oblongurn,  subeliipticum, 

supra  subplaiiLim,  sqvarnosum,  coloi-atura ,  ala- 
tum;  mediocris  magiiitudinis.  —  Aritennce  tho- 
racis  medium  haud  atlingentes;  in  medio  rostri 

silae,  validie,  fractae,  l2-articulatte;  scapo  ocu- 
lum  subattingente,  clavato,  2:o  tuibinalo,  3—8 
transversis,  lenticularibus,  coarclatis,  exteriori- 

bus  gradalim  latioribus,  ultinio  clavae  adpresso ; 
cla va  oblonga ,  subovata,  acuminata,  majuscula, 
articulis  duobus  basalibus  obliquis,  reliquis  non 

discernendis,  —  Caput  paullo  exserlum,  brevis- 
sime-conieum ,  nonnihil  convexum.  —  OcuH  sub- 
laterales,  in  fronte  parum  distantibus,  subovati, 

modice  convexi,  majusculi.  —  Rostrum  capite 
duplo  longius,  validura,  modice  arcuatum,  sub- 
angulatum,  basi  supra  convexum,  leviler  cari- 

natum, medio  ad  apicem  subplanum,  lateribus 
comprimatum;  scrobe  obliqua ,  in  medio  rostri 

subtus  versus  gulam  conni vente.  —  Thorax  lon- 

giludine  fere  latior,  basi  utrinque  leviter  sinu- 
atus,  in  medio  ante  scutellum  lobato-productus, 
lateribus  paullo  rotundatus, anterins  sensim  multo 

angustior,  inträ  apicem  coarctatus,  apice  ipso 

truncatus,  supra  fere  planus.  —  Scutellum  apice 
rotundatum,  distinctum.  —  Elytra  antice  tbo- 

i-acis  basi  paullo  latiora  iiloque  duplo  longiora, 
basi  singulatim  perparum  rotundata,  humeris 
lateraliter  extensis,  obtuse  rotundatis ;  lateribus 

pone  humeros  versus  apicem  sensim  paullo  at- 
tenuata,  haud  rotundato-ampliata ,  apice  ipso 
conjunctim  rotundala,  anum  haud  tegentia; 

supra  fere  plana,  versus  apicem  obtuse  callosa. 
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—  PygicUum  serairotmidatum.  —  Pedes  meJio- 
cres,  postici  paullo  longiores,  validi;  femoribus 
clavatis,  subtus  dente  valido  armalis;  tibiis 

leretibus,  rectis,  apice  intus  unguiculatis;  tarsis 
mediociibus,  arliculo  ultirao  bi-lobo,  sublus 

spongioso,  4:o  clavato,  biunguiculato. 
A  (.lagti^  flagellum,  cpaxr]  lenticula. 
Typus:  Phacemastix  Baridioides.  Scbh.  n.  sp. 
Patria:  Montes  Makkaliseiises  iii  Africa  ine- 

ridionali  orientali;  Dom.  J.  Wahlberg. 

Observ.:  —  Quoad  habitum  speciebus  nonnullis 
niajoribus  generis  Baridio  subsimile  est  hoc  genus. 

Genus  432 — 433.  Pansmicrus.  Scbh. 

Character  generis:  —  Antennas  mediocres,  siib- 
tenues ;  articulis  duobus  basalibus  funicuii  obco- 

nicis,  illo  crassiore,  interraediis  oblongis,  subova- 
libus,  ultimis  sub-rolundatis;  clava  oblongo-ovata, 
acuminata. 

Rostrum  longiusculum ,  validiusculura,  teres, 

parura  arcuatum. 
Oculi  laterales,  rotundati,  parum  convexi. 
Thorax  transversus,  basi  aut  bisinuatus  aut 

Iruncatus,  lateribus  rotundatus,  anterius  angu- 

stioi",  inträ  apicem  coarctatus,  apice  ipso  trun- 
catus. 

Elytra  o  vata,  humeri  obtuse  angulati. 

Descriptio:  —  Corpus  subovatum,  nonnihil  con- 

vexuin,  sculpluratum ,  squaniosuin  et  parce  pi- 
losurn,  ahUum;  minirnae  magnitudinis.  —  An- 

tennas ad  thoracis  medium  pertingentes,  pone 
medium  rostri  inseiia?,  sublenucs,  fraclcT,  parce 

pilosas,  12-ai  ticulata?;  scapo  oculos  subatliii- 
geiUe,  clavato;  luniculo  7-ar(iculalo ,  articulis 
l:o  el  2:o  loiiLMusculis ,  obcf>nicis,  illo  crassiore. 
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3:o  et  4:o  brevioribus,  sub-ovalis,  reliquis  sub- 
rotundalis,  parum  distantibus;  clava  oblongo- 
ovata,  acuminata,  4-articulata.  —  Rostrum  va- 
lidiusculum,  teres,  lineare,  parum  arcuatiim, 

deflexum,  longiludine  thoracis.  —  Oculi  latera- 

les,  rotundati,  parum  convexi,  majusculi.  — 
Thorax  latitudine  baseos  paullo  brevior,  basi 
aut  truiicatus,  aut  bisinuatus,  apice  truncatus, 

lateribus  postice  rotundato-ampliatus,  anterius 
angustior,  longe  inträ  apicem  coarctatus,  supra 

paullo  convexus.  —  Scutellum  distinctum,  apice 
rotundatum.  —  Elytra  ovata,  tboracis  basi  paullo 
latiora  illoque  fere  triplo  longiora,  antice  trun- 
cata,  humeris  obtuse-angulatis;  supra  modice 
convexa.  —  Pedes  mediocres,  longitudine  sub- 
aequales,  antici  basi  approximati;  femoribus 
clavatis,  subtus  dente  parvo,  acuto  armatis; 

tibiis  teretibus  reclis;  tarsis  sub-angustatis,  ar- 

ticulo  3:o  paullo  latiore,  bi-lobo,  subtus  sub- 
spongioso,  ultimo  clavato,  unguiculis  parvis. 

A  navgfÅCXQog,  valcle  parvus. 

Typus :  —  Pansmicrus  fasciatus.  Scbh.  Ex  Af rica 
merid.  orientali. 

Congenerici:  —  Pansmicrus  rufus  et  ferrugineus. 
Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Genus  448 — 449.  Aosseterus.  Schh. 

Character  generis:  —  Antennae  mediocres,  sub- 
lenues,  prope  medium  rostri  insertae:  articulis 
duobus  basalibus  funiculi  longiusculis,  obconicis, 
l:o  longiore,  reliquis  brevioribus,  subturbinatis ; 
clava  ovata. 

Rostrum  elongatum,  validiusculum,  arcuatum, 

basi  supra  planum;  scrobe  curvata,  versus  ocu- 
lum  exeunte. 
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Oculi  laterales,  rotundati,  paullo  proniinuli. 
Thorax  transversus,  basi  apiceque  truncatus, 

postice  elevato-marginatus,  lateiibus^qualiter 
rolundatus. 

Eljtra  oblongo-ovata ,  basi  conjunclini  late 
sed  parum  profunde  emarginata,  niargine  re- 
flexo;  angulis  humeialibus  antroisum  siibpro- 
minulis. 

Descr^iptio:  —  Coi^pus  par \'um,  oblongo-ovatum, 
convexum,  squamosum,  parce  pilosum,  apterum. 

—  AntenncB  capitis  ihoracisque  longitudine,  mox 
pone  medium  rostri  insertae,  subtenues,  fractae, 

l2-articulal8e:  articulo  l:o  oculum  pei  tiiigente, 
sed  baud  ultra,  clavato,  apice  curvato,  2:o  et 
3:o  elongatis,  obconicis,  2:o  fere  duplo  longiore, 
4—8  brevioribus,  subturbinatis,  ultimis  sensim 
latioribus;  clava  ovala,  4-articuIata ,  arliculis 

distiiictis.  —  Capiit  convexum.  —  Rostnim  lon- 

gitudine fere  thoracis  cum  capite,  validiuscu- 
lum ,  deflexura,  sublineare,  modice- arcuatum, 

basi  supra  subplanum,  in  medio  linea  longitu- 
dinali  impressum,  apice  subleres;  scrobe  lalius- 
cula,  curvata,  ante  cantbura  oculi  desinente. — 

Oculi  laterales,  rotundati,  modice  prominuli. — 
Thorax  latitudine  baseos  paium  brevior,  basi 

apiceque  truncatus,  maigine  postico  elevato, 
lateribus  agqualiter  rotundatus,  antcrius  parum 

angustior,  supra  modice  transversim  convexus. 

—  Scutellum  nuUum.  —  Elijtra  oblongo-ovata, 
convexa,  antice  thoracis  bnsi  vix  latiora  et  illo 

quadruplo  longiora,  antice  lale  sed  leviter  con- 
junctim  emarginata,  margine  rellexo;  humeris 

parvis,  anlrorsum  sub-piominulis,  acuminatis; 
apice  conjunclim  acute  rotundata,  anum  tegen- 
lia.  —  Pedes  mcdiocrcs,  validi,  anlici  paullo 
longiores,  basi  approximali;  femoribus  clava  tis, 
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mi^licis;  tibiis  terelibus,  lectis,  anlicis  intus 

crenulalis;  larsis  sublus  spongiosis,  articulo  ul- 
timo  clavato,  falcato,  bi-unguiciilato. 

A  b  åoQQrjTTiQog  Auxiliator. 

Typus:  —  Aosseterus  argentatus.  Schh.  Ex  A,  fri  ca 
merid.  orient.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Congenerici:  Aosset.  marginatus,  cinerascens  et 
melancholicus.  Schh.  n.  sp. 

Ohserv.:  —  Sta  Lura  et  facies  fere  similis  Ta- 

nyrhyncho  generi,  sed  rostri  anteimarumque  stru- 
clura  alia  est. 

Genus  449—450.   Stenocephalus.  Schh. 

Character  generis:  —  Antennae  longae,.  subgra- 
ciles;  scapo  clavato,  oculos  superante;  articulis 

duobus  basalibus  funiculi  elongatis,  reliquis  seii- 
sim  bre v iori bus 5  oiniiibus  subobconicis ;  clava  ob- 
longa,  o  v  al  is. 

Caput  elongatum,  aiigustatum,  subteres. 
Oculi  ill  fronte  fere  conniventes,  rotundati, 

depressi. 

Rostrum  capite  longius,  validum,  subteres, 
arcuatum;  scrobe  prope  basin  rostri  superne 
sita,  basi  profunda,  clein  sensim  evanescente, 
ad  oculum  protensa. 

Thorax  sobtransversus,  basi  apiceque  trun- 
catus,  lateribus  rotuiidato-ampliatus. 

Elytra  oblonga,  ovalia,  convexa. 

Descriptio: — Corpus  oblongo-ovatum ,  modice 

convexum,  squamosum,  apterum;  minoris  ma- 
gnitudinis.  —  Antennas  capite  thoraceque  lon- 
giores,  in  medio  rostri  sitce,  subgraciles,  fractae, 

12-articulatae:   articulo   i:o  oculum  paullo  su- 
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perante,  clavato,  nonnihil  curvato,  2:o  et  3:o 

longiusculis,  4 — 8  sensim  brevioribus,  exterio- 
ribus  parum  ciassioribus,  omnibus  sub-obconi- 
cis;  clava  oblonga,  ovalis,  4-arLiculala, —  Caput 
elongatum  aiigustum,  teres.  —  Oculi  approxi- 
mati,  in  fronte  locati,  rotundati,  sabdepressi. — 
Rostrum  eiongatum,  capite  conliguum,  validum, 

subteres,  subtus  apicern  versus  paullatim  atte- 
nuatum;  scrobe  superne,  in  medio  rosiri  inci- 
piente,  recta,  basi  profunda,  versus  oculum 

protensa  et  sensim  quasi  evanescente.  —  Thorax 
latitudine  baseos  nonnibil  brevior,  basi  apiceque 

truncatus,  postice  elevalo-marginatus,  lateribus 
eequaliter  rolundato-ampliatus ,  anterius  angu- 
stior,  supra  modice  convexus.  —  Scutellum  nul- 
lum.  —  Elijtra  basi  thoracis  parte  postica  non 
latiora,  et  iilo  quadruplo  longiora,  oblonga, 

ovalia,  supra  modice  convexa,  angulis  bumera- 
libus  rotundatis;  apice  conjunctim  acuminata, 

anum  tegentia. —  Pedes  mediocres , .  lon^itudine 
subasquales,  omnino  mutici;  femoribus  cla vatis; 
tibiis  teretibus,  rectis;  tarsis  subtus  spongiosis, 

articulo  2:o  rainore,  ullimo  clavato,  bi-ungui- 
culato. 

A  gTBvbg  angustus,  xecpaXri  caput. 

Typus:  —  Stenocephalus  setipennis.  Scbb.  Ex 
Africa  raeridionali  orientali. 

Congenericus:  Stenoceph.  suturalis.  nov.  sp. 

Scbh.  —  Mus.  Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 

Ohserv.:  —  Valde  afline  generi  3Iijorhini  sed 

diflfert.  capite  pone  oculos  elongato,  tercte,  an- 
tennis  longioribus  et  tenuioribus,  prakter  alias 

disciepanlias. 

Divisio 
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Divisio  IL  Apostasimerides. 

Subdiv.    in.    Cr  YPTORHYNCHIDES. 

Genus  519 — 520.  S ynthliborh ynchus.  Schh. 

Character  genens:  —  Anteniiie  mediocres,  sub- 
teiiues;  articulis  4  basalibiis  loiigiusculis,  obconi- 
cis,  tribus  ultimis  rotuiidatis clava  longissima, 
sabsolida. 

Rostrum  loiigum,  arcuatum,  basi  gibbum, 

valde  comprimatum,  versus  apicem  seiisim  at- 
tenuatum. 

Thorax  obloiigns,  lateribus  aequaliter  rotuii- 
dato-ampliatus,  iiitra  apicem  subito  angustior, 
profunde  constrictus,  apice  ipso  rotundato-pro- 
ductus. 

Elytra  ovata,  convexa,  humeris  obtuse  aii- 

gulatis. 
Pedes  antici  longiores;  femora  parum  in- 

crassata,  subtus  dentata. 

Descriptio:  —  Corpus  oblougum,  subovatum, 

sculpturatum ,  parce  squamosum,  opacum,  ala- 
tum;  majoris  magiiitudiiiis.  — -  Antennce  thora- 
cis  medium  vix  superaiites,  iii  medio  rostri 

insertae,  subtenues,  fractae,  forte  l2-articulatae,' 
scapo  oculos  subattingente,  seiisim  paullo  iii- 

crassato,-  funiculo  septem-articulato :  articulis 
1 — 4  longiusculis ,  obcoiiicis,  gequalibus,  5 — 7 
rotuiidatis,  etiam  aequalibus:  clava  fuiiiculi  cir- 
citer  longitudine,  aiigusta,  cjdindrica,  apice  ob- 
tusa,  articulis  liaud  discerneiidis.  —  Rost7^um 
loiigitudine  tlioracis  mia  cum  capite,  modice 
arcuatum,  inflexum,  basi  crassius,  gibbum, 

angulatum,  valde  comprimatum,  superiori  parte 

subcornutum,  supra  planumj  a  medio  ad  api- 
cem sensim  ätten  uatum,  teres,  supra  convexumj 

K.  v.  Acad.  Handl  184G.  ^ 
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iiiiia  in  medio  late  canaliciilatiira .  iitrinqiie 

gTanosum:  scrobe  in  medio  iiicipiente.  liiiean. 
seiisim  subtus  flexa.  aiite  galam  cum  opposita 

connexa.  —  Ocu/?  laterales,  obovati.  parum  con- 
vexi.  —  Thorax  låtit iidine  baseos  fere  dimidio 

loiigior.  basi  bi-siimatiis .  elevato-maTgiiiatus, 
lateribiis  modice  rotiindato-ampliatus.  iiitra  api- 
cem  abnipte  angiistatus.  profuiide  coiiötrictus . 

apice  rotiindato-productiis .  lateribus  sinnat o- 
emarginatus;  snpra  pulvinatus,  canalis  inferus 

inter  pediim  anticornm  protensns,  argnte  mar- 
ginatus. —  Scutelliim  apice  rotundatum.  —  Elytra 

ovata,  aiitice  tboracis  basi  fere  dimidio  latiora 

illoque  plus  duplo  longiora.  bumeiis  obtuse 

aiigulatis;  lateriljus  apicem  versus  sensim  ro- 
tundato-attenuata,  apice  ipso  conjunctim  acule 
rotundata.  pvgidium  obtegentia;  snpra  modice 

convexa,  versus  apicem  baud  adlosa.  —  Pedes 
longiusculi.  validi.  antici  longiores:  femoribus 

parum  incrassatis.  infra  pone  medium  uniden- 
tatis;  tibiis  teretibus.  subrectis.  apice  unco  va- 
lido  intus  flt^xo.  armatis;  tarsis  snbtns  spongio- 
sis,  articulo  penultimo  bilobo.  unguicidari  lon- 
go,  faicato.  bi-unguicLdato. 

A  oiid-liSu  comprimo,  Qii''Xog  rostrum. 
Typus:  SijntJdiUTliijnchus  FåhrtTi.  Scbli.  n.  spec. 
Patria:  —  Montes  Makkalisenses  in  Africa  me- 

ridionali  orientali:  Dom.  J.  ̂ Vablbcro;.  —  Mus. 

Reg.  Acad.  Scient.  Holm. 
Observ.:  Generi  Macrocoryno  proximum,  sed 

structura  rostri  praecipue  longe  alia. 

Genus  529 — 530.  Rhadixocerus.  Scbh. 

Chaructcr  (jencns:  —  Antenna^  mediocres,  gra- 
ciles; articulis  4  basalibus  funicuH,  longinsculis, 
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subobcoiiicis,  tribus  ultimis  obloiigis,  subovatisj 
clava  eloiigata,  ovali,  acumiiiata. 

Rostrum  elongatuin,  subtenue,  teres,  paullo 
arcuatum. 

Oculi  in  fronte  approximati ,  subovati,  pa- 
rum  coiivexi. 

Thorax  breviter  conicus,  basi  bi-sinuatus,  in 
medio  lobatiis,  apice  subtruncatus* 

Scutellum  rotundatum,  distinctum. 

Eiytra  subovata,  antice  sinuata,  humeris  re- 
tusis;  dein  sensim  attenuata,  apice  singulatim 
rotundata. 

Pedes  contractiles  5  fcmora  parum  incrassata. 

Descriptio:  —  Corpus  subellipticum,  paullo  con- 
vexum,  squamulosum,  alatumj  minusculse  ma- 
gnitudinis.  —  Antennce  in  medio  rostri  sitae, 
thoracis  medium  non  superantes,  tenuissimae, 

fractae,  12-articalatae;  scapo  elongato,  clava  to, 
oculos  attingente;  funiculo  7-articulato,  articu- 
lis  1—4  longiusculis,  extrorsum  sensim  brevi- 
oribus,  subobconicis,  5 — 7  oblongis,  subovatisj 
clava  elongata,  ovali,  acuminata,  4-articulata.  — 
Caput  semirotundatum.  —  Oculi  in  fronte  siti, 

approximati,  siibobovati,  parum  convexi.  —  Ro- 
strum longitudine  thoracis,  tenue,  lineare,  non~ 

nihil  arcuatum,  inflexum.  - —  Thorax  longitu- 
dine fere  latior,  basi  bi-sinuatus,  lobo  medio 

anguste-producto^  lateribus  basi  subrotundatis, 
anterius  oblique  attenuatus,  antice  multo  an- 

gustior,  apice  subtruncatus,  supra  parum  con- 
vexus;  canalis  inferus  profunda,  in  pectore  con- 
tinuata,  apice  distincte  terminata.  —  Scutellum 
rotundatum,  distinctum.  —  Eiytra  antice  tho- 

racis basi  non  latiora  et  illo  sesqui  longiora, 

basi  sinuata  1.  conjunctim  emarginata,  pone  ba- 
sin  latiora,  humeris  retusis,  rotundatisj  lateri- 



i:v2 

bas  versiis  apiceni  sensim  angastata,  apice  ipso 
singiilatim  lotaiidata,  aimm  hand  tegentia  j 
supra  nonnihil  couvexa,  posterius  ha  tid  callosa. 

—  Pedes  longiusctdi,  validiusculi,  subaequales, 
contractiles^  femoribus  parum  iiicrassatis,  sub- 
tus  aut  deiiticulatis,  aut  muticisj  tibiis  tereti- 

bus,  rectis,  apice  unguiculo  iiitas  flexo,  arma- 
tis;  tarsis  mediocribus,  sabtus  spongiosis,  arti- 
ciilo  ungaiculari  parvo,  bi-uiiguicidato. 

A  QåÖLvbg  tenuis,  neQag  cornu. 

Typus:  Rhadinocerus  aflictus.  Schh.  n.  sp.  — 
Congenerici:  Rhadin.  moerens,  suturalis,  lineatus , 

flavicornis,  signifer  et  Lobotrachelus  conicollis.  Schh. 
Gen.  et  Species  Gare.  VIII.  II.  p.  127.2. 

Patria:  Africa  meridionali  orientaU. 

Ohserv.  —  Sta  tura  et  facies  valde  siniilis 

Lohotrachelo  generij  sed  rima  pectorah  longiora, 

distincte  terminata  et  scutello  perspiciio,  ro- 
tunda t  o. 

Genus  549 — 550.   Sclerocar dius.  Schh. 

Character  generis:  —  Antennas  mediocres,  va- 
lidaej  articuHs  tribus  basahbus  finiiculi  longi- 

uscuUs,  (tertio  paullo  breviore),  obconicis,  reli- 
quis  brevibus,  apice  truncatis,  ultimo  ch^vae  ad- 
pressoj  chiva  oblongo-ovata ,  spongiosa. 

Rostrum  longiuscuhun,  teres,  minus  tenue, 
arcuatum ,  intiexum. 

Oculi  laterales,  ovati,  deprcssi. 

Thorax  subglobosus,  basi  leviter  bi-sinuatus, 
pone  oculos  lobatus,  supra  fornicatus. 

Elytra  subovala,  basi  conjunctim  introrsum 
leviter  eniarginata,  humeri  obtuse  angulati^ 

supra  convexa. 
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Pedes  robust! ,  subcompressi ;  femora  valde 

clavataj  tibiae  anticae  extas  bi-angulatae,  posticse 
extrorsum  seiisim  latiorae,  dilatatffi. 

Descriptio:  - — '  Coryus  obloiigo-ovatum ,  mo- 
dice  coiivexum,  sculpturatom,  parce  squamo- 
sum,  opacum  ,  alatum  ̂   majuscidae  magiiitudi- 
iiis.  —  AntenncB  in  medio  rostri  iiisertse,  tho- 
racis  medium  vix  pertingentes,  validae,  parce 

pilosae,  fractne,  12-articulat8e ;  scapo  oculos  noii 
attingeiite,  clavatoj  fuuiculo  T-articulato;  arti- 
culis  duobus  primis  longiiisculis,  obcoiiicis,  3:o 

paullo  breviore,  etiam  obconico,  4 — 7  brevi- 
bus,  subturbiiiatis,  apice  truiicatis,  extremis 
sensim  perparum  latioribus,  ultimo  ciavse  sub 

-  adpressoj  clava  obloiigo-ovata  subcuneiforme , 
spongiosa,  4  (?)  articulata,  articulis  arcte  con- 

junctis.  —  Captit  semirotundatum,  parvum.  — 
Oculi  laterales,  demissi,  obovati,  depressi.  — 
Rostrum  capite  fere  triplo  longius,  sub-teiiue, 
teres,  liiieare,  noniiihil  arcuatum,  iiifiexum; 

scrobe  recta,  ad  oculo  proteusa.  —  Thorax  ia- 

titudiiie  \'ix  longior,  subglobosus,  basi  leviter 
bisiiiuatus,  lateribus  sequaliter  valde  rotundato- 
ampliatus,  antice  in  medio  noiinibil  rotundato- 

productus,  lateribus  sinuatus,  pone  oculos  lo- 
batusj  supra  modice  convexus^  canalis  inferus 

profunda,  ante  pedes  anticos  desinente,  lateri- 
bus argute  marginata.  —  Scutellum  mediocre, 

apice  rotundatum.  — •  Elytra  antice  tlioracis 
basi  dimidio  latiora  et  latitudine  fere  duplo 

longiora,  subovata,  basi  coiijunctim  introrsum 
leviter  emarginata,  liumeris  obtuse  angulatis; 

lateribus  parum  rotundata,  versus  apicem  sen- 
sim attenuata,  apice  conjunctim  rotundata,  anum 

occultantia^  supra  modice  convexa,  posterius 
haud  callosa.  —  Pedes  mediocres,  longitudine 
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suba^qnales,  robusti.  subcompressi:  femoribus 
valcle  iiicrassatis .  subtus  obsolete  dentatis;  ti- 

biis  apice  ungulo  parvo  armatis.  anticis  extus 

bi-anguiatis ;  posticis  intiis  curvatis.  valde  com- 
pressis.  dilatatis.  apicem  versiis  latioribus.  apice 

ipso  rotuiidato-emar^uatis.  bidentatis:  tarsis 
mediociibas.  subtus  spono^osis.  articulo  ultimo 
fiavato.  talcalo,  bi-ungn-nculato. 

A  oy.lr^Qoy.åQÖiog  coiitumax. 

Tijpus:  Sclerocardius  Bohemani.  Schh.  n.  sp. 
Patrla:  Moiites  Makkaliseuses  Africa  meri- 

dioiuili  orieiitali.  —  Dom.  J.  ̂ Vahlber^.  Mus. 

c  - 

Reg.  Acad.  Scieut.  Holm  et  Mus.  Sclib. 

Ohserv.  —  Speciebus  generis  Dioni/cho  haud 
dissimiie  est  boc  seiius.  —  Afiine  srenei-i  He- 
teropo  Dom.  Cbeviolat.  videtur,  sed  in  presenti 
mihi  noii  ante  oculos.^ 

Genus  55T — 558.   Elattocerus.  Sclih. 

Charader  generis:  —  Antennas  hreves,  subte- 
nues;  funiculo  T-articulato:  articulis  duobus  basa- 

libus  obconicis,  reliquis  brevibus,  turbinatis,  sub- 
eoarctatis;  clava  parva,  angusta.  oblongo-ovata. 

Ro.strum  lon^um.   minus  tenue.  teres,  non- 
nihil  arcuatum.  intlexum. 

Ocidi  sub-approximati .  rotundati.  depve.^si. 
Tborax  oblongus.  anterius  angustior,  supra 

parinn  convexus,  subtus  canaliculatus. 
Elvtra  oblonga.  linearia.  humeris  obtuse  an- 

gulalis;  apice  late  rotundata.  pygidium  haud 
t  egen  tia. 

Pedes  breviusculi  teniora  clavata.  dentala; 

tarsi  subansfustati. o 

Descriptio:  —  Corpus  oblongum.  subellipti- 

(um,  supra  paruni  convexum.  parce  squamu- 
losujn,  alaUini;    mininia"  magniUidiuis.  —  An- 
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tenncB  ultra  apicem  capitis  vix  per  tingen  tes, 
versus  medium  rostri  insertae,  subtenues,  parce 

pilosae,  fractce,  12-articulatae:  articulo  l:o  ocu- 
lum  haud  attingente,  recto,  clavato,  2:o  et  3:o 

longiusculis,  obconicis,  reliquis  brevibus,  tur- 
binatis,  subcoarctatis,  oequalibus,  ultinxo  clavae 

subadpressoj  clava  par  va,  angusta,  oblongo- 
ovata,  articulis  aegre  discernendis.  —  Caput  ex- 
sertum,  modice  convexum.  —  Rostrum  capite 

duplo  longius,  validiusculum,  teres,  paullo  ar- 
cuatum,  inflexum.  —  Oculi  majiisculi,  in  fronte 

parum  distantes,  rotundati,  depressi.  —  T/io- 
raic  latitudine  postica  paullo  longior,  basi  levi- 
ter  bisiimatus,  lateribus  parum  rotundatus,  an~ 
terius  cito  angustior,  antice  vix  coarctatus,  apice 

oblique  truncatus,  supra  parum  convexusj  rima 
peetorali  ante  pedes  anticos  abbreviata,  paullo 

profunde  impressa.  —  Scutellum  parvum,  ro- 
tundatum.—  jfeY^^ra  elongata,  sublinearia,  tlio- 

racis  medio  parum  latiora  iJloque  duplo  lon- 
giora,  basi  conjunctim  leviter  tri-sinuata,  liu- 
meris  obtuse  angulatis,  apice  conjunctim  obtuse 

rotundata,  abdomine  paullo  breviora,  supra  pa- 
rum convexa.  —  Pygidium  exsertum,  apice  ro- 

tundatum. —  Pedes  breviusculi,  minus  yalidi, 
basi  paullo  distan  tes  5  femoribus  clava  tis,  subtus 

unidentatis^  tibiis  teretibus,  rectisj  tarsis  pa- 
rum latis,  subtus  sub-spongiosis,  unguicylis  parvis. 

Ab  sXaTtwv  minor,  xsQag  cornu, 

Typus:  —  Elattocerus  siib-fasciatus  Sclih.  ex 
Africa  merid.  orient.  Mus.  Reg.  Acad.Scient.  Holm. 

Observ.  —  Genus  quoad  habit um  ̂ ano^to  qui- 
dem  subsiniile,  sed  antennae  aliter  sunt  con- 
structae  et  thorax  infra  dislincte  canalicula- 
tus,  &:ra. 
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Iiidex  alphaheticus  generum  Curculionidum 

in  hac  Mantissa  descriptorum. 

AcantholopluTS.  gen.  288—289. 
Aedophronus.  gen.  126 — 127.  A. 
Amphibolocorynus.  g.  399—400. 
Amycterus.  gen.  288. 
Aossetorus.  gen.  448 — 449. 
Aplomonus.  n.  g.  61 — 62.  A. 
Aprepes.  g.  310—311. 
Asceparnus.  g.  330 — 331. 
Aspidiotes.  g.  142—143  A. 
Aularhinus.  g.  269—270. 
Bracbytraclielus.  g.  331 — 332.  A. 
Cent  or.  g.  353-354. 
Cimbus.  g.  158—159. 
Cordiis.  g.  67-68.  B. 
Dactylotus.  g.  131—132. 
Ectatops.  g.  126—127.  C. 
Ectatotarsus.  g.  13-— 14. 
Elattocerus.  g.  557 — 558. 
Euguomus  g.  262—263.  B. 
Euomiis.  g.  287 — 288. 
Exechcsops,  g.  35 — 36. 
Glyptosomus.  g.  331— .332.  B. 
Heleioschoinus.  g.  240—241. 
Hoplilotraclielus,  g.  266—267. 
Lamyius.  g.  373—374. 
fa  mo  bi  US.' g.  262 — 263.  A. 

Mecolenus.  gen.  61—62.  B.^ 
Microstylus.  g.  123—124. 
Miraaulus.  g.  126—127.  B. 
Mimetcs.  g.  133—134. 
Mimographus.  g.  254—255. 
Misetes.  g.  105—106. 
Mythites.  g.  104—105. 
Paipalesomus.  g.  389 — 390. 
Pansmicrus.  g.  432 — 433. 
Paracairus.  g.  230—231. 
Phacelloplerus.  g.  357 — 358.  B. 
Phacemastix  g.  407—408. 
Phjenognathus.  g.  144—145.  A. 
Piazomias.  g.  142. 

Podionops.  g.  170 — 171. 
Pterolropis.  g.  142—143.  B. 
Pferoplectus.  274—275. 
Rhadiuocertjs.  g.  529 — 530. 
Sclerocardius.  g.  549 — 550. 
Stenocephalus.  g.  449 — 450. 
Strongy  lorhinus.  g.  357 — 358.  A. 
Syiumathetcs.  g.  144-145.  B. 
Syiiiorphocerus.  g.  66 — 67.  A. 
Syutblibonotus.  g.  235—236. 
Syntliliborhy nchus.  g.  519 — 520. 
Tapbiorhynchus.  g.  144 — 145.  C. 



l^ya  Iflo^^or^  for^t  funna  under  en  re^a 

t  j§kandinaTlen  år  f§44^ 

af 

W.  P.  SCHIMPER. 

Härtill  Tab.  I— XVI. 

Till  Akademien  inlemnad  den  9  Sept.  1846. 

JNordeii  är  mossornas  och  laf varnas  förnämsta 

hemland.  Der,  hvarest  de  fullkomligare  växterna 

upphöra,  visa  sig  de  ofullkomliga  i  hela  sin  yp- 
pighet och  prakt.  Genom  dem  blifva  polarzo- 

nernas  yttersta  giänsor,  h vilka  sakna  träd,  bebo- 

eliga;  genom  dem  upplifvas  de  snöfulla  bergs- 
kedjornas oblida  alper,  och  blifva  för  den  tän- 

kande naturforskaren  lika  sä  angenäma  fält,  som 

de  alltid  grönskande  i  den  rika  blomster-verl- 

dens  lysande  färgblandning  prålande  sydliga  al- 
perna. Till  och  med  det  djupa  alfvar,  som  till- 

hörer  de  vidsträckta,  dystra  skogarna,  h vilka  i 

norden  intaga  de  platser,  som  i  de  blidare  zo- 

nerna uppfyllas  af  de  för  vinden  böljande  sädes- 
fälten, blifver  mildradt  genom  den  mångfaldigt 

skiftande  blandningen  af  dessa  små  växters  späda 
grönska;  och  de  förfärande  kärren,  hvilka  darra 
under  vandrarens  steg,  och  hota  att  uppsluka 

honom,  äro  likväl  för  honom  mindre  bekym- 
rande, då  man  i  den  mjuka  betäckningen  af 

Sphagnum  ser  de  glänsande  gröna  tufvorna  afZ>i- 
craner  eller  de  tätlfillade    af  Polytricher   höja  sig 
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och  erbjuda  för  foten  ett  säkert  stöJ.  Men  lik- 
väl icke  blott  i  det  inre  af  landet,  i  sällskap 

med  andra  växtei-,  hafva  dessa  Floras  benöjda 
barn  uppslagit  sina  bo-plalser;  ,  äfven  på  de  af 
vågorna  sönderslilna  klippfulla  öar  i  den  stor- 

miga oceanen,  på  fjordarnas  skarpt  nedskjutande 
klippor,  der,  hvarest  eljest  intet  vegetabiliskt  lif 
trifves,  hvarest  ofruktbarbetens  fördömelse  för 

eviga  tider  synes  herrska,  lefva  några  ibland 

dessa  växter,  och  till  någon  del  uteslutande,  trot- 
sande det  förhärjande  elementet,  och  långsamt 

men  säkert  förberedande  jordgrunden  för  andra 

växt-slägten ,  ja  till  och  med  de  utur  de  eviga 
snö-bräerna,  i  h vilka  allt  lif  sjnes  utdödt,  upp- 

skjutande alp-toppar  hafva  sina  mossor  och  laf- 
var,  visserligen  oansenliga  arter,  men  starka  nog 

för  att  skydda  berg-arter  emot  atmosferens  för- 
störande inverkningar,  och  att  på  detta  sätt  bi- 

draga till  vidmakthållandet  af  naturens  mest  stor- 
artade scenerier.  Hvad  under  alltså  om  Nordens 

botanister  redan  tidigt  började  att  fästa  deras 

uppmärksamhet  på  dessa  eljest  så  föga  aktade 
växter,  och  om  för  närvarande  derstädes  ännu 

är  rådande  ett  så  allmänt  intresse  för  dessa  väx- 

ter. Äfven  Linné  hade  redan  en  ej  obetydlig 
material,  då  ban  för  hundrade  år  sedan  började 

atl  systematiskt  oidna  Mossorno.  Usilkcn  im- 
puls efter  honom  den  grundlige  Swartz  gifvit 

moss-kunskapen,  beböfver  jag  knappt  att  om- 
nännia:  jcmnlik  lledwig  i  skaipsynlbet  öfvei- 
tiälfade  han  denne  måhända  i  liktig  uppfattning 
af  nalurli^a  karakteier  ocb  i  en  allmännare  öfver- 

sigt.  Walilenberg  fortgick  på  den  af  Swartz 
banade  väg  och  öfverträlfade  i  sin  bearbetning  af 

mossorna  allt  del,  som  var  ålgjordt  intill  ulgif- 
vandet  al  lians  Flora    l.ij)p()nica,   så  väl  i  skarp 
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begränsning  af  arterna  som  i  genialisk  uppfatt- 
ning af  de  naturliga  slägtskaperna.  Det  är  skada, 

att  Wah lenberg  ej  meddelat  oss  den  rika- skat- 
ten af  sin  erfarenhet  om  mossornas  geografiska 

utbredning  i  Norden  och  i  Södern,  och  om  dessa 

växters  inflytande  på  den  allmänna  växtfysiog- 
nomien;  ingen  förmådde  bättre  än  han  att  gifva 

ett  sådant  arbete.  Genom  den  aktningsvärde  So m- 
merfelfs  oultrötteliga  flit  uppkom  ett  rikt  Sup- 

plement till  nämnda  klassiska  Flora,  och  hvilket 

framställde  en  kedja  af  intressanta  moss-  och 
laf-former.  Af  Som  mer  fe  It  upptäcktes  först 
frukter  hos  Hypnum  rugosum,  sedermera  blott  en 
gång  anmärkta  af  Drummond  i  Canada;  af  den 
förstnämnde  blef  ett  nytt  fädernesland  funnit  för 
Oedipodium  och  den  märkvärdiga  Weisia  longipes 
(Angströmia  Schimp.)  upptäckt.  Under  det  att 
den  alltför  tidigt  utur  sin  lyckligt  började  bana 

bortryckte  Ahnfelt  genomforskade  den  Skandi- 
naviska halföns  sydliga  delar  och  förökade  dess 

Flora  med  många  nya  moss-arter,  anställde  Bl y  1 1 
sina  fruktbärande  resor  till  den  höga  Norden,  på 

Alperna  och  längs  efter  den  Norska  bergskedjans 

stormiga  kuster,  och  Lindgren,  Sillen,  The- 
denius  och  Ångström  genomreste  i  alla  rikt- 

ningar de  medlersta  delarna  af  Skandinavien,  gö- 
rande ett  rikt  byte  för  dess  Flora ,  hvilken  i  vår 

förträfflige  Hartman  funnit  en  tjenlig,  grundlig 
bearbetare.  Derigenom  har  inträffat,  att  intet  land 

i  Europa  kan  uppvisa  en  Flora,  hvilken  såsom 

denna  har  upptecknat  inemot  400  säkert  be- 
stämda arter  af  mossor,  och  knappt  kunde  jag 

hoppas,  då  jag  besökte  detta  mycket  genomfor- 
skade land,  att  upptäcka  ett  så  betydande  antal 

af  nya  arter,  som  verkligen  skedde,  ty  såsom 

nya  för  den  Skandinaviska   Floran    kunna  näm- 
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nas  FöljanJe  af  mig  satijlade  ellei'  i  Prof.  Bly  tt's 
Herbarium  såsom  sådana  igenkända  arter:  Ortho- 
trichum  gymnostomum  Brjol.  eur.  (Herb.  Bly  I  ti  i 

&  Heib.  Holmgren.),  Orth.  alpestre  Hsch.  (Do- 
vrefjel(l),  Orth.  pallens  Br.  et  crispum  Hsch.,  Di- 

cranum  Blyttii  Scliimp.  (Dovrefjeid) ,  Dier,  robu- 
stum  Blytt  in  Herb.  (Christiania),  Desmatodon  sy- 
stylius  Schimp.  (Dovrefjeid,  Guldbrandsdalen) , 

Barbula  aciphylla  Schwaegr.  (Do  v  re),  Bryum  (Clado- 
dium)  arcticum  R.  Br. ,  purpurascens  Br.,  Broivnii 

Schimp.,  ceneum  Blytt.  in  Herb.,  Bryum  [Weber^a) 
rutilans  &  sphagnicola  Schimp.,  Br.  microsteyium , 
Br.  cirrhatum  Hsch.  (Alla  ifrån  Dovrefjeid,  med 

undanlag  af  Br.  sphagnicola  ifrån  nejden  af  Chri- 
stiania), Cinclidium  arcticum,  Mniuni  subglohosum 

Schimp.,  hymenophyllum  Schimp.,  Blyttii  Schimp., 
Orthorhynchum  &  lycopodioides  Schwaegr. ,  alla  ifrån 
Dovrefjeid,  vidare  Hypnum  Muhlenbechii  Schimp. 

(Dovre),  //.  remivens  Schv^'£egr.  (verum!!)  ifrån 
Sneehaetten,  //.  protuberans  Brid.  (Wermland  och 

Dalarne),  H.  fastigiatum  Brid.  (ibidem),  H.  norve- 
gicum  Schimp.  (Herb.  Blytt.),  H,  enerve  Schimp. 
(Herb.  Blytt.),  H.  Thedenii  Schimp.  (Herb.  Blytt. 
&  Theden.),  H.  erythrorhizon  Schimp.,  H,  pratense 
Koch,  Leskea  subenervis  Schw.  6f  tenella  Schimp., 

(Herb.  Blytt.  6c  Theden.),  Fonfinalis  dalecarlica 
Schimp.  (Dalarne),  Neckera  oligocarpa  Br.  <Sc  Schimp. 

(Herb.  Blytt.  &  Ångstr.).  Ibland  dessa  äro  föl- 
jande nya  för  Europa:  Bryum  arcticum,  purpura- 

scens, Broivuii  (^PoJilia  bryoides  H.  Bi-o\vn),  tlyp- 
num  Muhlenbechii,  re  vol  vens,  Leskea  tenella.  ny  för 

vetenskapen,  Dicranum  Blyttii  &  robustum,  Desma- 

todon systylius,  Bryum  a^ueum ,  rutilans ,  sphagnicola. 
microsfegiuni,  Cinclidium  arcticu))i .  Mniuni  hymcno- 

phi/lluni  &  Blyttii.  Ih/piuini  )U}rvcgu'uiu .  Thcdenn, 
enerve,  erythrorhizon ,  \eckcra  oligocarpa.  Fonfinalis 
chderarhca. 
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Gerna  hade  jag  nu  redan  önskat  att  med- 
dela en  allmän  öfversigt  af  de  särskilda  moss- 

arternas geografiska  utbredning  på  den  Skandina- 
viska halfön,  och  att  företaga  en  jemnförelse  med 

den  sydliga  alp-vegetationen  äfvensom  med  den 
Nord-amerikanska,  med  h vilken  den  Skandinaviska 

har  så  mycket  öfverensstämmande,  men  ehuru 

jag  under  min  korta  resa  samlat  en  rik  mate- 
rial, så  är  denna  likväl  för  ofullständig  för  att 

tala  om  ett  lands  hela  växt-fysiognomi ,  af  h vil- 
ken jag  blott  sett  enskild  ta  drag.  Måhända  skall 

det  snart  blifva  mig  föiunnadt  att  fortsätta  mina 

forskningar  i  densamma,  och  att  på  ett  mera 
värdigt  sätt,  än  det  nu  kunnat  ske,  betyga  min 
tacksamhet  för  det  vänliga  bemötandet  och  för 

det  välvilliga  befordrandet  af  mina  rese-ändamål, 
h vilket  allt  jag  i  Sverige  erfarit.  Måtte  emedler- 
tid  detta  lilla  bidrag  med  undseende  emottagas, 

och  upplifva  till  fortsatta  forskningar  i  den  Skan- 
dinaviska M oss-Florans  område. 

Strasburg  a.  Rhein.  Juli  1846. 

1.  ACROCARPL 

Desmatodon  systylius. 
Tab.  1. 

D.  glaciali  proximus,  diversus:  foliis  moUio- 
ribus,  minus  chlorophyllosis,  utraque  pagina  sub- 
laevibus,  niargine  piano,  apice  minute  crenulato; 

capsula  pro  more  magis  cylindrica,  operculo  se- 
parato  in  columella  supra  capsulae  orificium  elato 
tandem  cum  ipsa  columella  deciduo;  peristomii 
dentibus   minoribus,  irregularibus,  pallidioribus. 
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Hahit,  in  Norvegiae  Alpe  Dovrefjeld,  ubi  ad 

viae  latera  prope  Kongsvold  cum  EncalypLa  ciliata 

occurrit  et  in  via  cava  prope  Ringhoe  Guld- 
hrandsdalen.  In  herbario  Blyttiano  D.  glaciali  im- 
mixtum  ex  Alp.  Fillefjeld  et  Gustaf jeld  in  veni. 

Mat  u  r.  Julio. 

Caespituli  huraiies,  laete  viriJes. 
Plantas  lineas  2—3  altae,  radicuiis  numero- 

sis  praelongis  terra  infixae,  innovationes  gemellas 

fastigiatas  perbreves  protrudentes  (fig.  1^  16.  ,2j. 

Folia  in  caulis  apice  fertiii  conFerta,  coman- 
tia,  humiditate  patentia,  siccitate  subconlorta; 

inferiora  minora,  remotiuscula,  oblongo-lanceolata 

(fig.  3),  superiora  et  summa  lale  oblunsja  et  obo- 

vato-spatbulata  (fig,  4,  5,  6,  10,  11,  12),  omnia 
concava,  raargine  plana  nec  reflexa,  apicem  ver- 
sus  crenulata,  e  ctllulis  byalinis  vix  prominulis, 
costa  tereti,  viridi  in  5ubulam  flexuosam  lunge 

productam  apice  albidam  exeunte  (fig.  5.  a). 
Flores  ut  in  D.  glaciali  (fig.  7,  8). 

Capsula  in  pedicello  semiunciali  raiius  sub- 
uuciali  cvlindrica  et  oblongo-cyiindrica  (Qi^.  15), 
siccitate  rugulusa  (6g.  14)  e  fusco  badia.  Calyptra 
inträ  mediam  capsulani  producta,  albida  (tig.  13). 
OpercLilum  e  basi  conica  rostello  obliquo,  brevi, 

obtusiuscido,  post  sej)ai'ationeQi  suani  ab  orificio 
capsLilari  in  columella  elata  persistente  et  tandem 

una  cum  bac  deciduum  (fig.  14).  Annulus  sim- 

plex  (tig.  15).  Peristomii  dentes  abbi  eviati ,  ii  re- 
gulares,  bi-tricrures,  vel  lacunosi,  pallide  ferru- 
ginei,  membrana  basilari  pallida  satis  producta 
coadunati  (tig.  15),  siccitate  incurvi. 
Anm.  Denna  nya  Desniatodon  nr  i  det  hela  inindie 

och  spädare  än  g/ac/ö//*,  bladen  äro  mindre  slräfya, 
deras  celluler  mindre  chiorof yll-haltiga  och  ofta  nä- 

stan fullkomligt  £;enomskinliga ,  deras  kanter  äro  ej 
utat  vikna  utan  fullkomligt  jemna,  eller  här  och  der 
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(ställvis)  inåt  vikna.  Kapseln  är  nästan  till  hela  sin 
längd  cylindrisk,  Peristomium  är  mycket  mindre, 
mera  oregelbundet  och  mindre  färgadt,  kapsel-locket 
efter  sin  lösgöring  alltid  förenad  t  med  pelaren  och 
skärmformigt  upphöjdt  öTver  kapsel-mynningen. 

Exemplar,  hvilka  jag  funnit  i  Prof.  Blytfs  Her- 
barium ifrån  åtskilliga  delar  af  de  Norrska  fjällen, 

öTverensstämma  fullkomligt  med  mina  ifrån  Giild- 
brandsdalen  (hvarest  jag  ingenstädes  sett  D.  ̂ lacialis) 
och  ifrån  Dovrefjeld. 

I  den  tyska  och  schweitziska  alp-kedjan,  på  hvil- 
ken  D.  ̂ ladalis  hörer  till  de  allmännaste  mossor,  och 
törekommej-  i  mångfaldiga  modifikationer,  har  jag 

I.       aldrig  funnit  denna  m  oss-ar  t  {D.  systylius). 

2,    Cinclidium  arcticiim, 

TaK  II. 

C.  dioicum,  dense  cacspilosuin ;  flore  ma- 
sculo  dlscoideo;  caiik»  ereclo ,  tomentoso-radiculoso , 

interrupte  folioso;  foliis  erecto-patentibus,  obovato- 
orbicularibiis,  apiculatis,  basi  valde  angustata,  se- 

miamplexicauli  decui  rentibus  ,  siccitate  subundu- 
lalis,  laxe  iaibricalis,  margine  lumido,  integer- 

l  inio;  rapsula  elliplica ,  longicolla,  oblique  pen- 
dula,  pediceilo  breviore,  operculo  alle  convexo, 

pa pilla  instructo,  peristomii  dentibus  longioribus. 
Habit,  in  Norvegiae  alpe  Dovrefjeld,  ubi  loco 

uliginoso,  spongioso  retro  Kongsvold  ad  pedem  m. 

Knudshöe  in  regione  arbustorum  sociis  Hypno  ni- 
tente,  PaUidella  squarrosa,  Meesia  uliginosa  e.  a. 
occurrit. 

Matur,  Julio. 

Caespites  densi,  ptufundi,  nigt  icantes,  toraento 
riifo  iiUertexli. 

Plantae  erectae,  simplices  vel  innovationibiis 
dicbotomae  et  ramulis  tenuibus  reraole  et  mi- 

nule  foliosis  lamidosae,  ad  apicem  usque  tomento 
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rufo  obductae,  interrupte  foliosae,  e  medio  caule 

vel  sub  apice  florifero  innovanles;  masculae  fe- 
mineis  graciliores  his  interraixtae  ve]  in  caespiles 

proprios  adgregatae  (fig.  1,  1  6,  2.,  2.  h), 
Folia  apicem  versus  satis  conferta,  eiecto- 

patentia,  siccitate  plicata,  subimbricala,  obovato- 
spathulata,  apiculata,  basi  anguslata  reflexa  et 

decurrentia,  margine  tumido  recurvo  ex  auran- 

tiaco  rufo  (fig.  4.  cc),  superioia  obovato-circularia 
(fig.  4.  4),  inferiora  late  spathulata  (3),  utraque 
apicuio  in  quo  margiiies  cum  costa  confluunt 

iiistructa  (fig.  4.  a),  olivaceo-  et  vinoso-piupurea; 
areolatio  C.  stjgii  (fig.  4.  a). 

Flores  dioici.  Masculi  discoidei  vel  cjatbeo- 

discoidei  (fig.  2,  2.  h,  5).  Folia  perigonialia  e  me- 
dio expansa,  margine  spurio  vel  omnino  nullo; 

antberidia  et  parapbjses  aurantiacae  generis  (fig. 

6).  Flores  feminei  graciles,  pericbaetia  tandem 

constituentes,  quorum  folia  externa  oblongD-lan- 

ceolata  (fig.  7,  8),  interna  anguste- lanceolata, 
omnino  immarginata  evadnnt  (11  — 13)  alque 
areolationem  rbomboideam  sistunt. 

Fruetus  ex  eodem  pericbaetio  solilarius.  Cap- 
sula  in  pedicello  unciali  innovationes  vix  supe- 
rante  superne  arcuato  oblique  pendula  (fig.  1.  b, 

14)  vel  subborizontalis,  pro  planlae  magnitudine 
par  va,  oblonga,  subincurva,  collo  longiiisculo ,  unde 
potius  capsulam  Bryi  ciijusdam  quam  Cinclidii 

vel  Mnii  simulat,  rufo-fusca,  leptoderma.  Oper- 
culum  elato-cunvexum ,  papilla  brevi  instriictiim 
(16).  Annulus  nullus.  Perislomiuni  illo  C.  stygii 

majus,  caeterum,  dentibiis  longioribiis ,  ligiilae- 
formibus  exceptis,  simile  (tig.  14,  15,  17,  18). 

Sporae  C.  stygii. 
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Anm.  Upptäckten  af  denna  herrliga  moss-art  är  ostri- 
digt en  ibland  de  interessantaste,  hvilka  i  den  nya- 

ste tiden  blifvit  gjorda  i  moss-verlden ,  ty  genom  den 
blifver  det  sköna  slägtet  Cinclidium^  h vilket  i  Bryo- 
logia  eiiropaea  oriktigt  hänfördes  Ull  Mnium,  säkrare 
bestämdt,  och  den  förhoppning  gifven,  att  ännu 
flera  med  Mnierna  para  Helt  gående  arter  kunna 

upptäckas.  BrideTs  profetiska  förutsägelse:  "Unam 
tantum  speciem  novimus,  nec  plures  dari  credere 

'   licet,"  skulle  dermed  blifva  vederlagd. 
Vårt  nya  Cinclidium  skiljer  sig  lätt  ifrån  C,  sty- 

gium  genom  sitt  tälare,  tuf-formiga  växtsätt;  genom 
växtens  spenslighet  och  genom  alla  delars  spädhet; 
genom  de  mindre,  och  i  torra  tillståndet  mindre 
starkt  vågformigt  bÖjda  i  den  kortare  spetsen,  allti- 

genom glatta  bladen;  genom  den  dioecistiska  inflore- 
scencen;  genom  den  spensliga ,  långhalsiga,  ej  fullkom- 

ligt hängande  Bryum-artade  kapseln,  genom  mju- 
kare cellul-väf,  kortare  pedicell  och  högre  hvälfdt 

kapsel-lock,  samt  slutligen  genom  de  längre  peristo- 
mial-tänderria. 

Han-växterna  växa  antingen  emellan  hon-växterna 
eller  i  egna  utbredda  tufvor,  under  blomnings-tiden 
antingen  fullkomligt  bladlösa,  eller  endast  egande 
spridda,  ganska  smä  blad,  så  att  den  prydliga  ro- 

setten synes  liksom  på  ett  eget  skaft.  Utur  dessa 
rosetter  eller  omedelbart  nedom  inflorescencen  ut- 

skjuta spensliga,  bladfattiga  smä  grenar ,  hvilka  erinra 
om  likartade  former  hos  Mnii-ar terna  (fig.  2,  6). 
För  att  närmare  utmärka  växt-stället  för  denna 

sällsynta  hitintills  blott  på  ett  ställe  anmärkta  moss- 
art, erinrar  jag,  att  densamma  förekommer  alldeles  i 

grannskapet  af  Kongsvold  och  det  omedelbart  bakom 
denna  Fjeldstue  i  busk-regionen  af  Knudsliöe,  .  der, 
h  va  rest  fria  sumpiga  ställen  visa  sig,  och  pä  hvilka 
Eriophorum  capitatum^  Pinguicula  vul^aris^  Bartsia 

'  alpina  o.  s.  v.  förekomma  och  hvilka  ställens  moss- 
vegetation utom  detta  Cinclidium  består  af  Hfpnuni 

nitens  j  Paludella  scpLarr osa j  Meesia  uli^inosaj  Hyp- 
num  aduncum^  var.  purpur ascensj,  Sphagnum  ca- 
pillaceum  var.  ferrugineum  och  Dissodon  splach- noidcs. 

K.  V.  AhacL  Uandl.  1846. 

,10 
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5.     Mnium  suhglohosum, 

Tab.  III. 

M.  habitu  M.  punctato  affine,  diveisum:  fo- 

Vis  tenuioribus;  floribus  herniaphrodilis;  capsula 
Fiiinoi  i,  snbgiobosa,  pailida,  teoui-membranacea ; 
sporis  dupio  majoribu^. 

Hah.  locis  uliginosis,  umbj'osis  in  Alpe  Do- 

vrefjeld  2s~orvegiae,  in  ter  Kongsvold  &  Drivstuen, 
nec  iion  in  paludibus  exlensis  provinciae  Hede- 
marken. 

Matur.  mense  Julio  capsulas  deoperculatas 

repei  i. 
Caespites  laxi,  e  viridi  nigricantes,  tomenlo 

alro-rufo  iiiterlexli. 

Planfae  erectae,  graciles,  remote  foliosae,  atl 

apiceni  rufn-lomentosae  (tig.  1 — 4),  vadiculis  ra- 
niosissimis  (fig.  4). 

Folia  perpauca  ,  patnla  et  recurva,  e  basi  an- 
gusla  orbicularia,  su  undata  (fig.  5 — 7),  iimbo 
an^usto  ferruoineo  circumducla ,  costa  ad  me- 
dium  vel  sub  apice  e vanida  (6  a);  areolatio  M. 

punclali,  leticulis  tenuioribus. 
Flores  bermaphroditi  (fig.  11),  parapbyses 

antiieridiis  proximae  clavatae,  caeterae  filitormes 

("S-  12). 
Penchaetu  folia  comalibu.s  minora,  spalbulata 

(lig.  8),   lyra  ta   (fig.  9)  et  obovata  niiniilissinia 
(fig-  10).  \ 

Capsula  illa  M.   punclati    minor,  subglobo^^a 
(fig.  13,  14,  15),   tenuius-membranacea ,  pallida. 
Pei  istoniiurn  baud  diversum.  Sporae  duplo  ruajores. 

yiiim.  Denna  art  bebor  blott  svainpiga,  lorf  kärr-artade 
stallen,  livareniot  M.  punctatum  lurekojunier  vid  kalla 

bergs-bäckar,  eller  ̂   id    källoi-   och    källrika  slällen. 
Vid  första  anblicken  igenkänner  nian  den  genom  den 
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lilla  mjuk-  och  blekhinniga  kapseln  ifrån  sistnämnde 
art,  och  M.  subglobosum  synes  förnämligast  tillhöra 
det  högre  Norden. 

4.    Mnium  hymenophyllum. 

Tab.  IV. 

M.  ad  M.  hymenopbjlloidem  proxime  acce- 
dens,  sed  densius  caespilosiim,  caule  robustiore 

tonieiito-radiculoso ,  minus  fragili;  foliis  approxi- 
matis,  erecLo-patenlibus,  late  ovato-acuminatis, 
basi  minus  angiistata  decurrenlibus,  margine  au- 
gusto  cii  cumductis. 

Habil,  ill  rupiuni  fissmis  et  ad  terram  um- 

bvosam  sociis  Timmia  megapoiitana  &"  Distichio 
capillaceo  prope  Kongsvold  in  Alpe  Dovrefjeld  Nor- 
vegiae. 

Caespites  clensi,  ptdchen  irae  e  glaucescente  vi- 
rides,  inlerne  rufi,  radiculis  rufis  intertexti. 

Plantae  bi-lriunciales,  erectae,  ramosae,  ad  in- 

novationem  novellam  usque  radiculosae  (fig.  1,  2). 

Folia  erecto-patenlia ,  late  ovalo-acuminala , 
oblusiuscula ,  basi  semiamplexicauli  decurrentia 
(fig.  3),  limbo  anguslo  circumducta ,  costa  sub 
apice  evanida  ,  celluiis  hexagonis,  chlorophjllosis 

(fig-    5)-  . . . 
Flores  dioici.    Masculi  discoitlei  (2,  2  6),  an- 

theridiis  parvulis,   paraphysibus    valde  clavatis, 
iutescentibus  (6).  Feminei  ignoti. 

Fruetus  ignotus. 
Anm.    Så  mycket  denna  sköna  moss-art  liknar  M.  hy- 

menophylloides så  åtskiljer  sig  likväl  densamma  lätt 
genom    den    täta    tiif-formen,   den    mjukare,  icke  så 
sköra,  med  talrika  rot-fibriller  beklädda  stjelken,  och 
de  tätare  slällda,  smalare  kantade,   nedlöpande  bla- 

den.   Dessa  båda  arter  bilda  en  egen  grupp,  hviiken 
torde  böra  anses  såsom  ett   medium   emellan  Mnia 

piinctata  och  Mnia  cinclidioidea.    Det  är  skada,  att 
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frukterna  ännu  äro  hos  båda  arterna  okända,  ty  det 
som  Hiibener  säger  om  frukten  till  M.  hymeno- 
phy Höides  är  alldeles  oriktigt. 

5,     Mnium  Blyttii, 

Tab.  IV. 

M.  dioicLim,  dense  caespitosum,  M.  stellari 
l^roxiiniim;  canlt^  elongato,  tenui,  ad  innovatio-» 

nes  novellas  usque  dense  radiculoso ;  foliis  erecto- 

palentibus,  ex  uvali  et  oblungo-spathulato  acami- 
nalis,  aiiguste  maiginatis,  inferioribus  rem  o  tis  in- 

tegris, superioribus  conferlis  remote  dentatis. 

Habit,  ad  terrara  iirnbrosam  locis  nipestri- 
biis  in  Norvegiae  alpe  Dovrefjeld,  praecipue  loco 
Vaarstien  inter  Kongsvold  et  Drivstuen. 

Caespites  satis  extensi,  condensati,  laete  virides. 
Plantae  singulae  triunciales  et  altiores,  erectae, 

raniosae,  i  ufo-radicuiosae ,  ascendendo  densius  fo- 

liosae  (fig.  1,  Ib). 
Folia  iiiferiora  ex  ovali  aciiminata,  integra 

(fig.  3),  superiora  late  oblonga  apicidata  (tig.  2, 
4,  5)  apice  obsolete  denticulata  (fig.  4,  «),  siitnma 
ornnibos  longiora,  e  spatbulato  lanceoJata  (fig.  6, 
7),  e  medio  ad  apicem  dentibus  molHbus  bic  illic 
geininatis  instriicta  (fig.  7,  a),  costa  cuin  vel  sub 
apice  evanida,  oninia  in  cauleiii  decunentia  (fig. 
2),  omnino  plana  vel  stdjconcava  (fig  6,  x.  1  x), 

Flores  dioici.  Masculi  ignoti;  feininei  M.  slel- 
laiis  (fig.  9). 

Fruetus  ignoliis. 
Anm.  Äfven  denna  art  är  hilinlilU  endast  funnen  stci  il, 

och  pa  det  enda  ofvan  anförda  växt-stället,  men  kan 
äfven  i  detta  tillstånd  lätt  åtskiljas  ifrån  den  nära 
beslägtade  M.  stcllarc  genom  den  tätare  tuf-formen, 
genom  de  fastare,  kortare,  smalare  kantade  och  till 
någon  del  tandade  bladen.  Likasom  hos  nyssnämnde 
art,   så   blifva   äfven   bladen  lios  M.  Blyttii,  då  de 
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ligga  länge  i  välten,  incligo-blå,  en  egenhet,  hvilken 
antyder  båda  inoss-arternas  nära  släglskap. 

6.    Bryum,  fCladodiumj  archangelicum. 

Ta  b.   V  . 

Br.  dense  caespitosum;  floresceiilia  monoica 

et  poljgama;  eaule  brevi-r  amOsSo,  lonienloso,  fra- 
gili;  foliis  late  Jaiiceolalis  longe  acumiiiatis,  raar- 
giiie  piano  vel  subreflexo,  solo  apiee  deiiiicnlato, 
costa  viridi  in  aristam  deiitatam  excurrente,  reti- 

culo  molli,  lij^alino;  capsula  nutaiite  vel  peiidiiia, 
obovata  vel  oblonga,  operculo  parvulo  papilla  in- 
structo,  annulo  lato,  perisloraio  parvo,  pallido, 

dentibus  15-articLilatis;  sporis  majuscidis. 
Habit,  ad  mare  album  piope  Kipi7ia  i\it\on\s 

arcbangelicae.  Ångström  Icgit  et  Upsaliae  autunioo 
1844  beiievole  mecum  comunicavit. 

Ma  tur.  aestate. 

Caespites  densi,  tomento  rufo  dense  iotei  texti. 
Plantae  semiunciaies  et  unciales,  innovalio- 

nes  singulae  vix  bi-trilineares  (fig.  1,  2),  caule 
fragili,  purpureo,  omnino  lonienioso   (fig.  2  h,  3). 

Folia  ovato-  et  late  lanceolafa  (fig.  4,  5,  6), 
conca vo-carinata ,  raargine  plana  vel  hic  illic  re- 
ilexa  (fig.  6,  x),  solo  apice  denticulis  nonnuliis 
liyalinis  instructa,  costa  in  aristam  dentatam  vi- 

ridem  exeunte  (fig.  6.  a.  Ga""),  basi  valde  incras- 
sata;  reticulatio  ex  areolis  hexasono-rliorabeis , 

(fig.  6,  a  b). 
Flores  herniaphroditi  fertiles,  graciliores,  ma- 

sculi  incrassalo-gemmiformes  (fig.  3),  antheridiis 
lubeilis  et  parapbysibus  concolorlbus  numerosis 

(fig.  8),  foliis  perigoiiialibus  interiiis  ovato-acu- 
minalis,  evanidi-costatis  (fig.  7). 
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Fruetus  ex  eodern  pericliaelio  solitarius.  Va- 

ginula  brevis  (fig.  9),  Capsula  in  peclicello  sub- 
unciali  supeine  arcualo  aulans,  vel  pendula, 

obovala  et  obovato-oblonga ,  rufo-fusca.  Opercu- 
lum  j)arvuni  e  basi  p!ano-con vexa  in  papiilam 
brevem  productum.  Annubjs  lalus  (fig.  11),  basi 
brunnens,  caelerum  byalinus.  Perislomium  pro 

capsulae  magnitudine  parvurn,  palJidmn;  denles 

15-articulati  (fig.  12),  pallicle  lutescentes;  proces- 
sus augusti,  tota  Fere  carina  fissi  (fig.  13),  ut  el 

membrana  basilaris  oninino  hyalini,  cilia  plane 

nulla.  Sporae  majusculae ,  ferrugineae,  minute 
granidosae  (fig.  14). 

Difiert  a  Brjo  purput  ascente  proximo  cae- 
spitibus  densioribus  toinento  intertextis,  foliis  lon- 
gins  mucronalis  baud  purpLirascentibus,  fiorescenlia 

poljgania,  eapsida  brevioie  et  perislomio  mullo 
min  o  re. 

yfZ/zw.  Fastän  denna  art  hitintills  blott  blifvit  funnen 
i  Finland,  hvarest  Ångsliöni  samlat  den,  så  lior 
jag  likväl,  alt  jag  bör  upptaga  den  ibland  de  nya 
Skandinaviska  Mossorna,  emedan  iiian  ined  visshet  kan 
antaga,   att  den  äfven  linnes  i  Norra    Sverige  eller  i 

,  Lappland. 

7.    Bryum  (Cladodiunr  arcticum. 

Pohlia  arctica  Rob.  Brw.n. 

Hemisynapsium  arcticum  B  rid. 

Tab.  VI. 

Br.  caespitulosinn  ,  caule  binnili,  ratnoso,  parce 
radieuloso;  foliis  lale  lanceolalis  et  ex  ovali  acu- 
minatis,  limbo  ferriigineo  eircinndnclis,  niaigine 
integro  revobito,  costa  in  caulein  longe  deciirrente, 

apice  in  aristam  brevem  siibtlenliculatani  exce- 

dente;  capsula  in  pedicello  superno  arcualo  pen- 
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dilla,  elongato-pyriformi ,  leniter  inciirva,  moili , 
pallida,  operculo  minululo,  peristomio  minulo, 
interno  deiitibus  adhaerenle,  ciliis  abbreviatis. 

Flahit.  Locis  humidis  et  uliginosis  in  Norve- 

jjiae  alpe  Doviefjeld,  praeprimis  prope  Jerkin  et 
Kongsvold,  ubi  unaciim  Spiachno  gi  acili  occiin  it. 

Matur.    Jul  ii  uiense. 

Caespituli  paruni  cohaei  enles,  baud  toménlosi. 
Plantae  semiunciales  vel  breviores,  innovatio- 

nibus  compluribus  fastigiatis,  radiculis  sola  parte 
terra  sufTulla  instructae  (fig.  1,  2). 

Folia  inferiora  remola,  lale  lanceolata  (fig.  2 

bf  3),  superiora  plus  niinusve  conferta  acutiiinato- 
ovalia  vei  lineali-lanceolata  (fig.  4,  5,  6)  margine 
ferrngineo  e  celhibirum  angustanim  serie  diiplici 

&  triplici  (fig.  5.  a),  revobito  (fig.  5  x.),  costa 

lereti  rufo-lei ruginea  plus  minns  excurienle  (5.  a), 
apice  denticulato  byalina. 

Flores  bennapbroditi  (7,  8);  antberidia  et 
arcbegonia  rubella,  parapbyses  valde  numerosae, 
longiores  (fig.  8). 

Capsula  in  pediceilo  supei  ne  arcuato  pendida, 

oblongo-pyiiformis,  collo  longiusculo,  leviter  iii- 
curva  (fig.  \  h.  2  h.  9),  mollis,  pallida,  oie  ru- 
bello.  Opercidum  parvulum,  e  convexo  apicu- 
latum,  siccitale  deplanatiim  apiculo  magis  pro- 
ducto  (fig.  10) ,  minime  cnm  capsula  matura  co- 
baerens.  Annulus  latus,  levolubilis,  cellulis  ba- 

silaribus  lufis,  caeteris  simplicibus  byalinis  (fig. 
11,  12).  Peristomium  minulum:  externi  dentes 
lanceolali,  ariiculis  13 — 15,  ad  medium  lutescentes, 

debinc  pallidi  et  granulosi  (fig.  13.  14);  interni 

membrana  basilaris  libera^  piocessus  et  cilia  ab- 
breviala  deniibus  adglutiuata ,  vix  integra  solubi- 
iia.  Sporae  luajusculae,  ferrugineae,  minute  gra- 
nulosae  (fig.  15,  15^). 
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Anm.  Denna,  af  Rob.  B  r  o  w  n  först  i  Parry's  Resa 
till  Nord-Polen  bestämda^ait,  har  vid  första  anblic- 

ken någon  likhet  med  små  former  af  Bi\  [Clad.) 

ulioinosuni  j  men  vid  nogare  undei-sökning  äro  likväl 
skillnaderna  ganska  märkliga.  I  Sverige  synes  den- 

samma nedstiga  tills  innti  slättlandet;  åtminstone  såg 
jag  i  Hr  T  li  ed  en  ii  Herbarium  ibland  andra  Bryer 
ett  exemplar  af  densamma  ifrån  nejden  af  Gefle  i 
Gestrikland.  Äfven  i  Schweitz  liar  jag  i  sednare  ti- 

der anmäikt  den,  likväl  blott  vid  en  höjd,  som  lig- 
ger öfver  8000  fot  öfver  hafvet,  och  ganska  spora- 

disk. Vid  Kongsvoid,  tätt  ofvanför  bonings-huset, 
fann  jag  den  ganska  vacker  på  ett  käi  rfallt  och  gräs- 

bevuxet ställe  bredvid  den  lilla  bäcken,  i  sällskap 
med  Splachnutn  gracile  minus;  ditintills  hade  jag 
sett  denna  sällsynta  moss-art  blott  i  bergs-springor 
eller  på  bara  marken. 

S.    Bryum  (Cladodiuin)  purpurascens 

Pohlia  purpurascens  Rob.  Brown. 
Hemisynapsium  arcticnm  var.  purpurascens  Biud. 

Ta  b.  VII. 

Br.  caespllosLii]) ,  htM  iiuiplirodiluiii ;  raiiiis  plu- 
ribus  gracilescenlibus;  foliis  remoliusculis,  ova- 
to-acmi)inalis ,  dccureiUiljiis ,  anguste  niarginatis, 

margine  rccurvo,  iiitegen  iiiiis,  cosla  vix  excedeiile , 
purpurascentibiis ;  capsiila  nutanle  vel  pendula, 

fluiigalo-pyriformi,  aequali;  operciilo  laliore ;  den- 
tibus  longioribiis,  piocessibus  in  carina  dehiscen- 
libus,  ciliis  longiord)us,  dcntibiis  adghitinalis. 

liab.  lucls  areiiosis  luimidis  in  toto  Dovre- 

fjold,  praecipiie  lanien  et  caespilibiis  ingentibus 
ad  rividum  infra  Fogstiicn. 

Matur.  niedio  Jiilio. 

Caespifes  molles,  purpurascentes,  basi  radicu- 
loso-U)tnentusi  (lig.  1). 
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Plantas  unciales,  raniiilos  emittentes  graciles, 
molles,  minutius  foliosos,  innovatioiies  breviores 

floribus  terminatas  (fig.  2,  3,  2  6,7). 

Folia  caulina  ovata,  acuminala,  basi  defluen- 

tia,  concava,  margine  angustissimo  (fig.  3,  4),  co- 
malia  majora,  longius  acuminala,  subcarinata,  mar- 

gine reflexa  (fig.  5,  6,  5  x,),  pericbaetialia  lanceo- 
lata  (fig.  8),  om  nia  mollia,  reticulo  rhombeo-be- 
xagono  tenui  (fig.  5  «.),  raargine  duplici  cellula- 
rum  set  ie,  costa  in  apiculum  perbrevem  excedente. 

Flores  bermapbroditi ;  antberidia  et  arcbegonia 

hand  numerosa,  rubelia;  parapbjses  lutescentes. 

Capsula  nutans  vel  pendula,  elongato-pyri- 
formis,  regularis,  brunnescens;  operculo  majori, 
convexo,  apiculato,  (fig.  10,  1 1),  siccitate  dilatato 
(fig.  12)  et  diametro  suo  capsulam  media m  fere 

aequante.  Peristomium  illo  Br.  arctici  multo  raa- 
jus;  externi  dentes  17 — 18  articulati ;  externi  pro- 

cessus et  cilia  minus  cum  dentibus  cobaerentia, 

processus  magis  debiscentes  (fig.  13,  14). 
Anm.  Så  nära  som  denna  art  i  slägtskap  närmar  sig 

till  Br.  arcticum,  sä  visar  den  sig  likväl  bestämdt 
åtskild.  Bladen  äro  jnjukare,  alltid  rödaktigt  fär- 

gade, med  mindre  starkt  framstående  rygg-nerf  och 
smalare  kant;  de  spensliga  sterila  grenarna  äro  oftast 
ganska  talrika  och  ernå  icke  sällan  lika  höjd  med 
kapseln;  denna  är  fullkomligt  regelbunden,  icke  in- 
böjd  såsom  hos  Br.  arcticum,  och  af  fastare  sam- 

mansättning. Kapsel-locket  är  bredare  och  Peristo- 
mium betydligt  större;  det  inre  hänger  mindre  fast 

tillhopa  med  det  yttre  och  dess  processus  äro  mera 
uppslitna. 

I  Grönland  och  på  Labrador  är  denna  art  ibland 
de  allmännaste  Mossor,  och  särdeles  synas  i  de  der- 
varande  torf-kärren  stora  sträckor  vara  beklädda  med 
den  spensligt  greniga  formen  af  densamma. 

Då  de  figurer,  h vilka  Schwaegrichen  tecknade 
af  denna  så  väl  som  af  föregående  art,  gifva  ett  all- 

deles oriktigt  begrepp  om   desamma,   så   ansåg  jag. 
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att  jag  här  borde  iipptaaa  dessa  båda  ofta  ifrån 
hvarandra  svårbestårada  Mossor. 

.9.    Brijum  Tladodium^  Brovjuii. 

Pohlia  bryoides  Rob.  Brow^-. 
Heiuisyaapsiiira  bryoides  Beid. 

Tab.  VIII. 

Br.  caes})itosuni ,  monoicuin,  caule  raruoso, 
iuferne  lornentoso;  fuliis  subdecurrentibus,  ovato- 

et  oblongo-lanceolatis,  raari^ine  retlexis,  cosia  iii 
aristam  deiiticulalam  exceJenle,  reticulo  molli; 

capsula  aite  pedicellata,  pendula  ,  elongato-obionga , 
operculo  majusculo,  alte  coiivexo,  apiculato;  peri- 
stomio  iiiagiiö,  processibiis  angaslis,  carina  per- 
tusis,  ciliis  bi-trinatis  plus  minus  peifectis;  spo- 
ris  niajnscLilis. 

Hahit.  ad  terram  hunndatii  in  Alpe  Dovre- 

fjeld  prope  Foostuen  et  Jerkin,  sociis  Br.  pur- 
puiascente  et  Br.  Ludwigii  var.  gracilescenle. 

Matur.  Julio. 

Caespites  moUes,  pallide  virides,  basi  tomento 
radiculoso  inteite.xti. 

Plantae  iinciales,  ranuilis  gracilioribus  et  in- 
novalionibus  novellis  subfasligialis ,  nioUibiis,  pal- 

lide \iridibus  (tig.  1,  2,  4). 
Folia  SLd^decurrentia  ,  ovato-acuniinata  (fig.  5), 

illa  raniiiloruni  oblongo-acuminala  (tig.  6,  9),  coniae 
terlilis  majora,  ex  oblongo  lanceolato- acuminata 

(tig.  8),  oninia  rnoliia,  pallide  vii  idia,  aqiiae  sub- 
inersa  cyanescentia,  aetate  fiisca,  margine  inlegro, 

leflexa  (fig.  8  a),  solo  idtinio '  apice  dealiculata, 
cosla  in  aristam  breveni  saepius  fnscani,  denli- 
culjtani  exceileole,  reliculu  laxiuscido  subecliluro- 

phyilo  (fig.  8  a\ 
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Flores  nionoici  in  ejiisdem  innovationis  apice 
approximati  (fig.  10  é,  fig.  11  é^);  masculi 
crassiijsculi,  subdiscoidei,  triphylli,  perigonialibus 

tenuibus,  laxe  areolatis,  pvato-acuminatis,  margine 

crenulatis  (fig.  12,  13),  anlberidiis  et  parapbysi- 
bus  nuraerosis  (fig.  14);  feminei  ad  basin  mascu- 
lorum  egiedienles  (fig.  11.  ?),  gemmani  gracilem 
sisLentes  e  foliis  comjjositam  lanceolatis  (fig.  15). 
Pericbaetii  foiia  vaginula  vix  longiora ,  lanceolata, 
solidiusculi ,  erecta  (fig.  16). 

Capsida  in  pedicello  longiusculo  innovalioni- 
bus  alte  exserta  (fig.  1,  2,  3),  vel  in  breviore 

bis  imraersa  (fig.  4),  pendula,  atteniiato-pyrifor- 

mis  (fig.  1.  b,  17),  pallida,  ore  rubella,  opercu- 
lum  majusculum,  convexo-conicura  ,  aurantiacum , 
apiculo  purpurascente  (fig.  18).  Annulus  perlatus, 

valde  compositus,  omnino  byalinus  (fig.  19).  Pe- 
ristomium  raagnum:  dentes  ad  f  longitudinis  li- 
neales,  debinc  subito  lanceolato-subulati ,  articulis 

25,  lutescentes,  apice  byalini  (fig.  20);  processus 

basi  deutibus  adglutinati,  articulis  4 — 5  in  carina 
biantibus;  cilia  tenuissima,  deutibus  adbaerentia 

et  vix  integra  secedentia,  processus  longitudini  ae- 

quantia  (fig.  20).  Sporae  majusculae,  sed  mino- 
res  quam  in  Br.  purpurascente  (fig.  21). 
j4nm.  Denna  art  skiljes  lätt  ifrån  den  i  dess  sällskap 

växande  och  till  sin  habitus  likartade  Br.  purpura- 
scens  genom  de  blekgröna  tufvorna ,  de  talrikare  in- 
novationes,  den  spensligare,  alltid  fullkomligt  tiän- 
gande  kapseln  med  större  lock,  de  mjukare,  smalare, 
mera  långspetsade ,  alldeles  okantade,  i  vatten  blå- 

nande bladen  och  den  egna  inflorescencen. 
Cilia  hos  det  inre  Peristomium  finnas  alltid,  och 

det  är  lätt  att  igenfinna  desamma  bakom  tänderna, 
med  hvilka  de  nästan  allt  intill  toppaina  äro  sam- 

manvuxna. Processus  äro  smala  och  blott  delade 
i  4  högst  5  leder.  De  äro  sammanvuxna  ihop  med 
kapsel-tänderna,  liksom  basilar-membran,  och  hela 
det   inre   peristomium  skiljer   sig   samtidigt  med  det 
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yttre,  hvilket  blott  löst  sammanhänger  med  mynnings- 
kanten. 

Äfven  denna  art  var  hitintills  blott  anmärkt  i  Nord- 
ligaste Amerika,  och  är  för  Botanisterna  likaså  okänd 

som  de  båda  föregående  arterna. 

JO.    Bryum  (CladodiumJ  aeneum. 

Bryum  aeneum  Blytt  in  herb. 

Tab.  IX. 

Br.  dioicum;  caule  quam  raaxime  fragili,  ra- 
diculis  raiis,  tomento  nuilo ,  innovationes  ramulos 

complures  fastigiatos  emittente;  foliis  pateiitibus, 
ris-idis  ex  obovato  acuminatis,  subcarinatis  mar- 

gine  rufo  inlegerrimo  reflexis,  costa  iii  mucronem 
excedente,  omnibus  aeneo  colore  tinctis;  areolis 

abbreviatis,  chlorophjUosis,  capsula  nutante,  cla- 

vato-pyriformi,  subincurva  fnsca,  operculo  parvo, 
coiivexo-conico;  peristomio  parvulo,  illo  Br.  ar- 
ctico  simili. 

Habit,  ill  turfosis  Alp.  Dovrefjeld,  iiiter  Fog- 
stuen  et  Jerkin  unde  ctar.   Blytt  primus  retulit. 

Mat.  aestate. 

Caespites  valde  fragiles,  tomento  nullo  et  vix 
radicdlis  noniiuUis  inlertexti,  e  rufo  aeni. 

Caulis  uncialis,  fragllis,  sub  apice  fertili  2 — 3 
iiiiiovaLiones  emitteiis  (fig.  1,  2). 

Folia  patentia,  e  medio  verlicaliter  resupinala, 

leviter  decuirenlia  (fig.  3),  obovato-acuniinata  (dg. 
5,  6),  comalia  oblongo-laiiceolata  el  late  lanceolata 
(lig.  7.  8),  perlcliaetialia  niinuta,  ovalo-aeuiuiiiala, 
omnia  margiiie  reilcxo  lim  bo  circuniducta  ferru- 

gineo  (fig.  6  a.)  et  costa  rufa,  tereli,  laxe  areo- 
lala  (iig.  6  x)  vix  apicem  superaiUe  inslrucla, 

duriuscula,  fragilia,  feirugiueo-rubella ,  juiiioia 
aeneo-olivacea,  siccitale  subconlorta;  arcolatio  sat 

densa,  abl)reviato-hc\agona  (fig.  (>  a.). 
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Flores  dioici :  masculi  ignoti ;  feminei  arclie- 

gonia  sistentes  numerosa,  riifo-purpurea,  paraphy- 
ses  paulo  longiores,  lutescentes  (fig.  10). 

Capsula  in  pedicello   subunciali  ad  medium 

usque    innovationibus    immerso-nutans,  clavato- 
pyriformis,  subincurva,  e  ferrugineo-fusca,  mollis, 
collo  sporangium  longitudine  aequanle,   in  pedi- 
cellum  defluente,  siccitate  valde  angustato,  rugoso 

(fig.  13).    Operculum  parvum,  convexo-conicum. 
Annulus  ut  in  Br.  arctico.    Peiistomium  parvu- 
lum;   dentes   lineali-lanceolati,  14 — 15-articulati , 

ferruginei,  apice   hyalini;   processus  lutescentes, 
augusti,  articulis  omnibus   liiantes   (fig.  14,  15); 
cilia  tam  arcte  adbaerentes  ut  separari  nequeant, 

pro  raore  ad  dentium  latera  prominula  (fig.  15), 
membrana  basilaris  cribrosa.   Vaginula  cy  lindrica 

(fig.  12).    Sporae  ut  in  Br.  arctico  (fig.  l6,  16«). 
^nm.    Denna  är  en  ibland  de  utmärktaste  och  märk- 

värdigaste arter  af  subgenus  Cladodium^   så  väl  ge- 
nom cellul-nätets  sammansättning   och  bladens  färg, 

som  ock  genom  stjelkens  utomordentliga  sprödhet  och 
de  egna,  stjelkrunda,  ledade  utväxterna  i  blad-vink- 

larna (Fig.  3,  4).    Växtens  sprödhet   är  så  betydb'g, att  man,  fastän  plantorna  hvarken  genom  Indd  eller 
genom  rot-fibriller  äro  sig  emellan  förenade,  knappt 
kan  skilja  en  planta  oskadad  ifrån  de  öfriga.  Bladen 
stå  nästan  utspärrade;  men  böja  sig  ifrån  midten  rätt 
uppåt.  De  äro  spröda  och  bestå  af  tättväggiga,  4 — 5- 
kantiga  kort-rhombiska  celluler,   hvilkas  uppåt  och 
nedåt  ställda  väggar  äro   böjda  något  inåt   eller  äro 
alldeles   jemna,   så   att   commissural-väggarna  bilda 
framskjutande  maskor  (fig.  x).  Bladens  färg  är  alltid 
kopparröd,  endast  de  yngre  hafva  en  anstrykning  af 
grönt;  dessa  äro   också   mjukare   än   de   öfriga  och 
vrida   sig   skruf-formigt  tillsammans   vid  uttorkning, 
under  det   att   de   äldre   kröka    sig  bågformigt  inåt. 
Kapseln  liknar  den  af  Br.  arcticum^  äfvenså  peristo- 
mium,   men   processus   äro  starkare  och  mera  sön- 

derslitna, cilia  hänga  fastare  tillsammans   med  kap- 
selns  tänder   och  basilar-membranen  är  ofta  mycket 

genomborrad  af  hål. 
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ii.    Bryum  (Weheraj  rutilans. 

Tab.  X. 

Br.  dioicum,  dense  caespitosum  ;  caule  graci- 
lescente,  in  foliorum  axillis  radicante;  fuliis  in- 

ferioiibas  minutis,  lemotis,  ovaLo-acuminatis,  su- 

peri or  ibus  &  summis  in  coinara  subimbricatam 

confertis,  oblongo-  et  elongato-lanceoiatis,  apice 
subserralatis;  capsula  nutante  vel  peiidula,  obloiigo- 
pjnMfonui,  molli,  opeicalo  convexo  papilla  in- 
structo;  peristomio  pallido,  denlibus  raultoties  ar- 
liculalis,  processibus  byalinis,  valde  perlusis,  ciliis 
nodosis. 

Habit,  in  uliginosis  prope  Jerkin  Alp.  Do- 
vrefjeid.    Mat.  raense  Julii. 

Caespites  densi,  rufo-purpurei.  *" 
Plantae  gracilescentes,  in  foliorum  axillis  ra- 

dicantes,  remole  foiiosae,  apice  fertili  in  coraam 

elongatam  subimbricatam  terrainantes,  iunovatio- 
nes  singulas  vel  complures  äz  ramulos  graciles 
era  i  t  len  tes  (fig.  1). 

Folia  caulina  infima  ovata  (fig.  1.  b),  superl- 
ora  late  lanceolata  (fig.  4),  summa  elongato-lance- 
olata  comamque  polypbyllam  eilicienlia,  omnia 
erecta ,  subcarinata,  alis  leviter  recurvis  (fig.  5. 

x^,  integra,  solo  aj)ice  subserrulato  (fig.  5  a); 

areolatio  densa,  e  ccllulis  pachvdermis,  ecbloro- 

phjllosis  (fig.  5,  a^^j,  illis  nu  tan  tis  siniilibus sed  solidioiibus. 

Flores  dluici:  mascula  j)laiila  femineae  sirailis 

vel  densius  foliosa  (fig.  2);  flos  polyphyllus  at 

floii  masculo  Br.  crudi  similis  (fig.  7,  8),  invo- 
lucrallbus  externis  e  basi  concava  lineali-lanceo- 

lalis  (fig.  9),  inlernis  mullo  brevioribus,  ex  ubo- 
valo  acuminatis,  gemiuaiiiqne  propiiau)  sisttnti- 
bus;  anllieridia  nun)erosa,  parvula,  in  axillis  in- 
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Yolucralium  tam  externorum  quam  iiiternorum 

binatim  posita,  paraphjses  breves  (fig.  8,  9,  11). 
Flos  femineus  gracilis  (fig.  12),  perichaetialibus 
internis  miniitis,  lanceolatis,  toto  ambilu  serra- 

tis  (fig.  13,  14),  archegoniis  duobus  vel  tribus, 
brevissinie  paraphysatis  (fig.  15). 

Capsula  in  pedicello  unciali  stricto  nutans  et 
pendiila  (fig.  16,  17),  illae  Br.  nufcnlis  similis, 
palHdior  tamen  et  e  membrana  molliori  et  laxius 

areolata.  Operculum  plano-con vexum ,  papilla  in- 
structum.  Peristomium  Br.  nutantis,  sed  minus 

(fig.  19,  20),  annulus  equidem  (fig.  18). 
Anm.  Denna  nya  moss-art  kommer  i  slägtskap  när- 

mast Br.  nutans.)  men  åtskiljer  sig  genom  den  brun- 
röda färgen  och  genom  bladens  tätare  nät  af  maskor, 

genom  den  dioecistiska  inflorescenseti  och  genom  sitt 
mindre  peristomium.  Han-blommorna  likna  fullkom- 

ligt dem  bos  Br.  crucliim.^  men  de  förekomma  aldrig 
på  samma  stånd  som  bon-blommorna,  såsom  likväl 
är  förbållandet  med  dem  bos  Br.  crudiun^  ulan  in- 
florescensen  är  alltid  dioecistisk  bos  B.  rutilans. 

Jag  fann  blott  en  enda  tufva  af  denna  art;  må- 
bända  förbisåg  jag  stundom  densamma  i  anseende 
till  dess  stora  likbet  i  yttre  utseende  med  Br.  pur- 
purascens. 

42.    Bryum  (^^ebera)  sphagnicola. 
Tab.  XI. 

Br.  dioicum;  caule  gracillimo,  ramoso,  remote 
folioso;  foliis  inferioribus  minutis,  ovato-acumina- 

tis,  superioribus  sensim  magis  confertis  et  majo- 
ribus,  tandem  comam  polyphyllam  elFormantibus, 

oblongo-  elongato- et  lineali-  lanceolatis,  apice  ser- 
ratis,  nitidis;  flore  masculo  subcapituliformi,  cap- 

sula in  pedicello  longissimo  nutante,  oblongo-ob- 
conica  ;  operculo  magno;  peristomio  magno,  pallido. 

Habit,  in  sphagnetis  profundis  ad  lacum  Ly- 
sager  prope  Christiania. 
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Matur,  aestate. 

Planiae  bi-triunciales,  gracillimae,  gregt^rie 

inter  Sphagna  degentes;  caulis  atro-riifus,  nitidas, 
inferne  subnudus,  radiculis  rufis,  fasciculatis  (fig. 
1,  2,  1  6.  2  b.),  ramulis  flagelliformibus. 

FoHa  cauliiia  iiiferiora  valde  remota,  rainu- 

tissima  et  subsquamaeformia ,  ovato-acuaiioata  (fig. 

3,  4,  5);  superiora  seiisiin  majora  et  magis  con- 
ferta,  oblongo-lanceolata  (fig.  6),  summa  in  co- 
ruam  polyphyllam  conferta,  longissima,  lineali- 
lanceolata  (fig.  7,  8,  9,  10),  subcarinata,  margine 
plana,  costa  cum  apice  evanida,  crassiuscula,  dorso 

folii  valde  prominente  (fig.  8  x.),  omnia  late- 
scenti-vii  idia ,  nitida,  e  cellulis  oblongis,  pacby- 
dermis  (fig.  8  a.  8  a);  ramulina  oiiinia  ovato- et 
oblongo-acuminata,  conca  va. 

Flores  dioici:  masculi  subcapituliformes,  po- 
lypbylli,  perigonidlia  externa  e  basi  concava  erecta 

patentia  et  lineali-lanceolata  (fig.  2  h.  fig.  11), 
interna,  dimidio  breviora,  e  basi  concava  ovata, 

lanceolata  et  acuminata,  tenuia  (fig.  12,  13),  in- 
tima lanceolata,  tenuissima,  subenervia  (fig.  15); 

antberidia  magna,  eparapbysata in  axillis  fulio- 
rum  involiicralium  (fig.  12,  13).  Flos  femineus 

gracillimus  (fig.  17),  bexapbjdius,  pericbaetiali- 
bus  trihus  internis  bievioribus  lanceolatis,  arclie- 

goniis  4 — 5,  magnis,  crassistylis,  brevissime  pa- 
rapliy satis  (fig.  18). 

Capsula  in  pedicello  capillari  elongato  nutans 

et  pendula,  oblongo-conica ,  pallide  fei  ruginea; 
Opercidiim  huiiisciiliim,  con vexo-conicum ,  rufo- 
aurantiacuni,  paj)illa  purpurea,  siccitate  late  coni- 

cum  (lig.  21).  Annulus  c  cellulis  byaliiiis  sim- 

plicibiis  (fig.  2'2).  Peristominm  Bryii  nutantis; 
externi  dentes  pallide  lutescenlcs,   articulos  30  — 32 
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32  sislenles  (fig.  23);  inlerniim  hyaliiium,  lener- 
rimuin.  Sporae  miiiutissiniae ,  pallide  feriugineae, 

omnino  laeves  et  traiisluceiites  (fig.  24.  24  ̂ •). 
Anm.    Denna  sköna  moss-art  utgör  en  länk  emellan  Bi\ 

nutans  och  Br.  crudum,  liknande  den  ioistnämnde  i 
bladens  form  och  farg  samt  i  capseln,  och  den  sist- 

nämnde i  inflorescence,  men  är  likväl    alltid  dioeci- 
stisk.    De  ytterligt   tunna  förgrenade  stjelkarna  låta 
ej  lätt  skilja  sig   ulur  de  täta  tufvor  af  Sphagnum j 
i  -hvilka  de  äro  fullkomligt  insänkta,  fastän  man  kan 
följa  dem  flera  tum  utefter.    Han-växterna  äro  mest 
ogrenade,   mindre   än   hon-växterna   och  inblandade 
med  dem. 

Jag  tror,   att   jag  äfven  sett  denna  art  i  en  torf- 
aktig  mosse  (kärr)  vid  Ekenäs  i  Wermland. 

^5.    Bryuni  microstegmm, 

Talx  XII. 

Br.  bumile,  caespitulosum ,  hermaphroditum ; 
foliis  subinibricatis,  iiiferioribiis  ovato-acuminatis, 

superioiibus  ovato-acuminatis  cuspidatis,  summi.s 
oblougo-acuniinatis  cuspidatis,  oariiiato-concavis , 
margine  planis,  limbo  angusto,  capsula  in  pedicello 

superne  arcuato  nutante  oblongo-  et  cjlindraceo- 

pyriformi,  operculo  minuto,  convexo-conico,  api- 
culato,  peristomio  parvo,  caelerum  generis, 

Hah,  in  terra  sicciore  ad  latera  viae  publicae 

prope  Kongsvoid  in  alpe  Dovrefjeld  Norvegiae. 
Mat  ur,    A  est  a  te, 

Plantae  hurniles,  pluries  divisae;  innovationes 

subsessiles  gemmiformes  (fig.  1.  16,  2,  3.). 

Folia  caulina  perpauca,  ovato-acuminala  (fig. 
4),  comalia  dense  conferta,  erecla,  exteriora  ova- 

to-acuniinata,  apiculata  (fig.  5,  6),  interna  lon- 
giora,  oblongo-acuminala,  cosla  excedente  cuspi- 

data  (fig.  8,  9),  utraque  carinato-concava,  margine 
K.  f^.  Jhad.  Handl.  7846.  H 
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plana  (fig.  7^,),  limbo  circumducta  angusto,  ob- 

scurius  tiocto  (lig.  7«,  7^^'),  ultimo  costae  apice 
leviter  clenticulata,  caeternm  iutegenirna ,  areola- 

tione  rbombeo-bexagona ,  granulis  cblorophyllicis 
dispersis  (7 

Flores  bermaphroditi  (fig.  10);  antberidia  2 

— 3;  arcbegonia  6 — 8. 
Capsula  alle  pedicellata,  nutaiis,  ex  oblongo 

angusle  pyriforaiis  illi  Br.  pallescenLis  similis, 

feriuginea,  coUo  sporaiigio  paulo  breviore  (fig.  11), 

siccitate  plicalo,  valde  anguslato  (Hg.  14).  Oper- 

culuiii  minuluiTi,  convexo-coiiicum,  apiculatum  (fig. 
12,  13),  pulchre  auraiUiacum.  Annulus  latus,  re- 
volubilis  (fig.  15).  Peristomiura  parvulum,  palli- 
dum;  den  tes  ultra  medium  lineales,  debinc  su- 

biLo  lanceolato-subulati ,  SO-arlicidali  (fig.  15); 
cilia  et  processus  Br.  pallescentis. 

yénni.  Liknar  till  sin  liabitus,  till  sin  capsel  med  ett 
litet  lock  och  tijl  sina  blommor  Br.  arcticunij  men  är 
ett  verkligt  Bryum, 

Är  närmast  beslägfadt  med  Br.  pallcscens j  ifrån 
liviikct  växten  likvnl  skiljer  sig  vid  första  anblicken 
genom  det  iii!a  capsel-Iocket,  genom  hvilket  capseln 
erhåller  ett  utseende  af  en  Pohlice-  eller  Cladodii- 

capsel,  h vilken  icke  eller  hopdrager  sig  under  myn- 
nings-kanten vid  uttorkning.  Peristomium  är  en  tre- 

djedel mindre  än  hos  nämnde  arf,  capscl-membranen 
är  Ijnsare  och   mjukare.    Blommorna  äro  tvåkönade. 

JJå  jag  fann  denna  art  blolt  på  ett  ställe  och  detta 
derjemle  var  torrt,  nära  Fjeldsluen  vid  Kongsvold, 
så  kan  jag  ej  afgöra,  om  plantorna  alltid  äro  så  låga 
och  ilioplrängda. 

i4.    Dirranum  rohnstiim. 

l^lytl  in  herl). 

Tah.  XIII. 

D.  procerum,  la\e  caespilosnm;  caule  elon- 
galu  ilexuoso-eroclo   vcl   adscendeiile,  ad  apicem 
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usqiie  tonienloso,  clense  folioso;  foliis  patenlil)ns, 
subsecundis  el  secimdis,  di verse  curvalis,  siccitate 

eirrhalis,  laiiceolalo-subnlalis,  longissimis,  undn- 

latis,  nilidis,  dorso  papillosis,  apice  denlatis,  co~ 
sta  dilatala  cum  apice  evanida;  peiichaelio  vagi» 

nante;  capsulis  ex  eodeni  peiichaelio  compluri- 
bus,  ill  pedicellis  undulatis  horizontalibus,  cylin- 
dricis,  arcnatis,  slrialis,  operculo  lonisirostro. 

Habit,  in  sylvis  acerosis  prope  Christiania,  ubi 

dar.  Bly  It  primus  pulcherrimam  hane  slirpeni 
detexit  et  ubi  ipse  eam  copiose  repeii. 

Matur.  medio  meiise  Julii. 

Habitus  Dicrani  uiidulati ,  sed  grandior,  spe- 
ciosior. 

Caespites  laxi,  profundi,  laete  viiides. 

CauUs  flexuoso-erectus  (fig.  1)  vel  e  basi  pro- 
slrala  adscendens  (fig.  2),  tennis,  tornen  to  denso 

albido  obleclus  (fig.  3,  4),  dicbotome  fasligia lo- 
ramosus,  hand  raro  semipedalis  et  longior. 

Folia  conferfa,  longissima,  e  basi  semiample- 
xicauli  erecto-palenlia,  patentia,  secunda  vel  di- 

verse modo  curvata,  siccitate  incurvo-cirrbata  (Hg. 

4),  a  basi  lanceolata  sensim  lineali-subidata  (fig, 
5,  6,  7),  undulata,  e  medio  ad  apicem  dense  sei- 
rulala  (fig.  6  a.),  concava,  costa  lata  cum  apice 

evanida,  dorso,  —  basi  lata  excepta  — ,  papillosa 

(fig.  X,  x\  x"). 
Perichaetium  involiilum,  folia  interna  vagi- 

nantia,  brevi-aristata  (fig.  9). 
Fruetus  ex  eodem  peiichaelio  gemini,  trige- 

mini  et  plures,  capsula  in  pedicello  stramineo  sub- 
flexnoso  cernua  et  horizontalis,  oblongo-cylindrica 
et  omnino  cylindrica ,  arcuala  (fig.  10,  ll),demum 

Iruncala,  nigra;  calyptra  magna,  albida,  longi- 
rostra  (fig.  11);  operculum  e  basi  convexo-conica 
longe  subulatum.  Annulus  subpersistens.  Peristo- 
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niium  pro  capsulae  magni tudine  parvuni,  e  cleii= 

tibus  purpureis ,  bi-ti ifidis  (fig.  12).  Sporae  D.  in- 
gosi  (polyseti  Sw.). 
Anm.  En  praktfull  Moss-art ,  hvilken  i  slägtskap  kom- 

mer närmast  Dier.  undulatum^  men  är  likväl  spens- 
ligare och  större,  har  längre,  mera  glänsande,  i  torra 

tillståndet  till  sin  öfre  hälft  krusiga  och  på  rygg- 
sidan mera  vårtfulla  blad  och  ett  mycket  mindre, 

mera  oregelbundet  Peristomiura.  Capslerna  utgöra 
i  anseende  till  sin  storlek  och  sin  form  en  medel- 

länk emellan  dem  af  D,  undulatum  och  dem  af  D. 
majus. 

^b.    Dicranum  Blyttii, 

Tab.  XUlMs. 

D.  caespitosLim ,  monoiciim ,  floribus  utriiisque 

sexus  lerminalibus ;  caule  iterum  iteruraque  di- 
chötomo,  fastigiato;  foliis  undique  patentibus  vel 
secuiidis,  iiiferiorlbus  laiiceolatis,  superioribiis  e 

lanceolato  lineali  —  subulatis,  concavis,  integer- 

riniis;  capsula  cerniia,  ovali,  subincurva,  stru- 
niosa,  operculo  magno  coiiico-subulato;  perislomio 
D.  Slarkii. 

Habit,  in  rupibus  ra.  Dovrefjeld ,  et  in  ditione 
holmiensi  ubi  celeb.  Tbedenius  iegit. 

Mat,  aeslate. 

D.  Starkii  siniillimiim ,  sed  gracilius,  mollius, 

foliis  vulgo  undique  patentibus,  raro  subfalcalo- 
secundis. 

Caespites  molles,  e  ferrugineo  virides. 

Plantae  semiunciales  el  unciales,  pluries  di- 
ciioloniae,  fasligialas  (fig.  1,  2),  fragiles. 

Folia  ut  in  Dicrano  Slarkii,  sed  pro  more 

undique  vergenlia,  raro  subsecunda,  paulo  angu- 
stiora  et  minus  intense  viiidia  (tig.  3 — 6),  cellu- 

Hs  anguslissimis,  basilaribus  unduiatis,  ad  angu- 
los  externos  maximis,  liexagonis  (lig.  6  h.). 
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Flm^es  moiioici:  masculi  in  ramulis  propriis 
vel  in  innovationibus  fertilibus  tenni nales  (fig.  7 

0^),  gemmirormes;  perigoiiialibus  et  antheridiis  D. 
Starkii  (fig.  8,  9,  10). 

Perichaetium  et  folia  perichaetialia  Dicrani 

Starkii  (fig.  7,  11,  12). 
Capsw/a  illa  D.  Starkii  minor,  caeterum  similis 

(fig.  13 — 16),  operculum,  calyptra,  peristomium 
et  sporae  (fig.  17,  19,  20,  21)  ut  in  hacce  specie. 

Anm.    Denna  nya  art  åtskiljes  ifrån  den  nära  liknande 
D,  Starkii  genom  sitt  växt-ställe   på  klippor,  genom 
de    mjuka,  brunaktigt  anstrukna    tufvorna,  genom 
växtens  spädhet  och  sprödhet,  genom  de  åt  alla  si- 

dor utstående,  något  smalare  bladen,  genom  de  mest 
på  de  spensliga  smä-grenarna,   aldrig  på   sidorna  af 
perichaetium,  sittande  Han-blommorna,  och  genom  sin 
capsel,  hvilken  är  mindre. 

IL  PLEUROCARPI. 

/6'.    Dichelyma  capillaceum. 

Fontinalis  capillacea  Dillen.  Dicks. 

Tab.  XIV, 

D.  caule  elongalo  parce  ramoso,  ramis  squar- 
losis;  foliis  e  basi  ovata  subito  angustatis,  costa 

in  SLibulam  longissimam  excedeute,  seeundis,  snb- 
falcatis  et  falcatis,  nitidis;  perichaetio  capsulam 

SLiperante;  capsula  tenui-membranacea ,  pallida; 
peristomii  dentibus  in  linea  divisuriali  pertusis, 
ciliis  perfectis,  trabeeulis  horizontalibus  in  ter  se 
connexis. 

Habit,  in  Sueciae  provincia  Westmannia  prope 
Odens  vi,  ubi  cl.  Dybeck  ad  aiborum  radices 
exemplaria  sterilia  aqua  siibmersa  legit;  fertilia 
solummodo  ex  America  boreali  vidimus. 
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Caulis  scniipedalis,  filiformis;  ramis  siiiipli- 
cibus  rarius  ramulosis,  squanosis,  undique  ver- 

geiilibus  vel  ad  unum  laLus  dejeclis  (fig.  1 — 4-). 
Folia  subconrei  ta  et  conferla  tristicha,  e  basi 

seniiamplexicauli  ovali  setacea,  erecto-patentia  (fig. 

5),  secunda,  junioia  falcato-secunda ,  ad  apiceni 
alai  um  (fig.  7)  et  summa  subula  (fig,  6)  den  lata, 
e  fusco  viridia,  iiitida. 

Planta  mascula  feminea  gracilior,  foliis  brevi- 
oribus,  teniiioi  ibus;  floribus  iii  foliorum  axillis 

copiosis  (fig.  2). 
Perichaetium  capsulam  superans,  subcjiindri- 

cum  (fig.  8);  ramulus  pericbaetialis  pedicello  loii- 
giludiiie  aequalis,  paulo  crassior  (fig.  13);  folia 

pericbaetialia  iiifima  oblonga  (fig.  9),  summa  lon- 
gissima,  dextram  versus  convoluta  (fig.  10,  11), 
omnia  ecostata,  teiiuissima,  e  cellulis  loiigissiiuis, 

augusle  et  oblique  parallelogrammis  (fig.  12). 
Capsula  pericbaetio  immersa,  post  operculi 

lapsum  lateraliler  procedens  (fig.  8),  ovata,  truii- 
cata,  tenui-membranacea ,  pallide  ferrugijiea,  oie 
nifa.  Opercubim  magnuin,  conicum.  Calyptra  in- 
Fra  capsulam  producta,  subcon vokila.  Peristouiii 
exlerni  den  tes  lineales,  12 — 15-articulali,  obscure 

gianubito-marginali ,  inter  arLiciilationes  peilusi, 
loraminibus  augustis  margine  granuloso  obscuro 
circumcinctis  (fig.  15);  ciba  perfectissima ,  angusle 
lincaiia,  articulationibus  constriclis,  tola  dentium 

lougiUidinc  fdjera,  deblnc  trabecubs  cbiobus  vel 

Iribus  conncxa  (lig.  14),  pallide  bitesceiitia,  b^^a- 
lino-papillosa ,  linea  veiticali  angulosa  a  mem- 
brana  pioveniente  doiso  ornata  (lig.  16).  Sporae 

ge  ne  ris. 
jéiun.  Dii  IM  y  r  i  n  skrct  sin  INIoiK^i^i  apliic  öl  ver  slas;- 

tcl  D/(  lti  (}  //Ii/,  uti  Kon^l.  Votoiisk.  Acadis  Handliu- 
i^ar  löi  är  1833,  kände  han  ej,  atl  docina  art  var 
scaudinas  isk,  ulan  rörblandadc  densaiiiina  nicd  en  an- 
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nan  Dichelyma  pallescens  Schimp.  ifrån  Canada.  Den 
svenska  moss-arten  öfverensstämmer  fullkomligt  med 
den  skottska  Fontinalis  capillacea  Dill.  <Sc  Dickson, 
och  åtskiljer  sig  väsendtligt  ifrån  den  Nordamerikan- 

ska, hvilken  Myrin  beskrifvit  och  atrilat  såsom  sy- 
nonym af  denna  art. 

il ,    Fontinalis  hypnoides. 

Harlm.  Skand.  Fl.  Ed.  iv. 

Tab.  XV. 

F.  tenella,  mollis;  foliis  remotis,  erecto-pa- 
lentibus,  lanceolatis  et  anguste  laiiceolalis,  laxe 

reticulalis;  capsula  parvula,  elliptica,  molli,  la- 
xius  reticulata,  dentibus  angustioribus,  miiltoties 

articulatis,  articulationibus  valde  prominulis,  gra- 

nulosis,  linea  verticali  vix  conspicua;  cono  tes- 
sellato  minus  solido;  sporis  minoribus  ac  in  F. 

squamosa. 
Habit,  ad  paleos  in  rivulo  lente  flnctuante 

prope  officinam  lerrariam  Oslettforsbruk  Gestii- 
ciae,  ubi  duce  detectore  Ström  bäck  pulcherrime 
fructificantem  legi. 

Matur.  Augusto. 

Caulis  llaccidus,  tenuissimus,  semipedaiis  et 

paulo  longior. 
Folia  remota,  mollia,  humida  ereclo-pglenlia 

(fig.  2),  sicca  patentia  et  in egulariier  curvata  (fig. 

10),  lanceolata,  concava,  in  caule  et  ramis  pri- 
mordialibus  latiora  quam  in  ramulis  et  tironibus 

novellis  (fig.  3 — 5),  areolatione  paulo  laxiore  quam 
n^  F.  squamosa  (fig.  5  a.  6). 

Flores  dioici,  generis. 

Perichaetium  F.  squamosae,  pro  more  magis 
Iruncatum  tamen  et  decompositum  (fig.  12,  13), 
ita   ut   folia   pericliaetialia   valde    incomplela  et 
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Ijaud  raro  ad  medium  utque  decamposifa  et  lace- 

rata  evadent  (fig.  7,  8);  folia  ipsa  tenuiora,  areo- 
Jis  laxioribus  et  brevioiibus  nec  vermiculatis  ui 

in  specie  supra  laudata  (fig.  9). 

Capsula  ill  eodem  catrle  vel  ramo  solrtaria, 

raro  bi-et  ternata  (fig.  1),  parvula ,  elliptica,  ferru- 
ginea,  e  cellulis  majoribus,  pachydermis^  chloro- 
phyllosis  (fig.  17).  Operculum  exacte  conicum 
(fig.  11).  Peristomii  dentes  angustioies  quam  in 
F.  squamosa,  densias  granulati,  minus  intense 

purpurei,  articulis  numerosioribus,  — 30 — 32  — 
(fig.  14),  trabeculis  valde  prominulrs,  ila  ut  lalus 
dentium  interius  sublamellatum  videatur  (fig.  15), 
iinea  divisurialr  diffusa  (fig.  14);  conus  peiistomri 
interni  tessellatus,  pulchre  rubellus,  tenuior  (Hg. 

16).  Sporae  }  majores  quam  in  F.  squamosa  (fig. 
18),  omnino  laeves. 

u4nm.  Fastän  denna  art  redan  är  beslrifven  af  Hart- 

nian uti  dess  Scandinaviska  Flora  Ed.  IV",  så  ansåg 
jag  likväl,  att  jag  borde  upptaga  den  för  alt  fasta 
de  svenska  Botanisternas  uppmärksamhet  på  denna 
ytterst  täcka  och  sällsynta  Moss-art,  och  för  att  be- 

stämdare fastställa  dess  skiljemärken  ifrån  den  så  nära 
beslägtade  jF.  squamosa.  % 

48.    Fontinalis  dalecarlica, 

Tab.  XVI. 

F.  babrtu  et  magnitudiue  P.  squanjosae  si- 
milis,  diversa:  fobis  pericbat;tialibus  internis  lon- 

giuribus,  aculis,  ultra  capsuhie  operculnm  porre- 
ctis;  capsula  minore;  operculo  breviore;  peristomii 
deutibus  remolius  arliculatis,  ai  licuhitionibus  ma- 

gis proiMMiulis',  ultra  medium  jiertusis;  interni 
cibis  liberis  et  solo  apice  in  tessellam  cojidunatis, 

lutescentibus ;  sporis  duplo  lere  majoribus. 
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Hahit,  in  rivulis  et  in  fluvio  Dalelfveii,  per 
Wernilandiani  et  Dalecailiam,  inter  Ekenäs  et 

Phiiipstad  et  prope  Fahlun,  sa  t  copiose  legi;  e 
Furudal  cl.  Cl  a  son  sub  nomine  F.  squauiosae 
iTiisit  et  e  Jemllaudia  cl.  Thedeiiius  retulit. 

Matwr,  aestate. 

Caulis,  florescentia ,  vivendi  modus  F.  squa- 
inosae. 

Folia  laxe  iiubricata,  subamplexicaulia,  valde 

concava  et  subinvolula  (fig.  2,  3,4.),  integerrima 
vel  apice  obsolete  et  remote  dentata. 

Flores  supra  foliorum  axillas  inserti  (fig.  6). 

Perichaetium  obovato-cjdindricuni,  capsulam 
superans;  pericbaetialia  interna  apice  relusa  (fig. 
8),  reliculo  augustiore,  demum  truncata  et  Jacera 
(fig.  1  h.  9). 

Capsuia  minor,  ovata  (fig.  1 1),  evacuala  ovali- 
cjdindrica  (fig.  12).  Operculum  breve  conicum 

(fig.  13,  13 2/),  longe  post  capsulae  matuiitatem 
persistens.  Peristomii  denles  ex  aurantiaco  ru- 
belli,  remote  arliculati,  articulationes  10 — 12  so- 

luiumodo  sislenles,  ad  latus  internum  valde  pro- 
minentes (fig.  15,  16),  ultra  medium  lacunosi  (fig. 

14),  sublaeves;  conus  peristomii  interni  ad  apicem 
fere  vel  omuino  dissolutus,  cilia  sistens  träns verse 

appendiculata,  caeterum  laevia,  lutesceiitia.  Sporae 

iilis  F.  squamosae  duplo  fere  majores,  laeves  (fig, 
18,  isy 

Jnm.  Talrika  exemplar,  hvilka  jag  dels  sjelf  samlat 
i  Wermlarid  och  i  Dalarne,  dels  erhållit  af  Clason 
ifiån  Furudal  och  af  Thedeiiius  ifrån  Jemtland^ 
ställa  denna  utmärkta  ai  t  utöTver  h varje  t vifvel,  fast- 

än den  af  de  Nordiska  Botanisterna  städse  blifvit  för- 

blandad med  Font  squamosa.  Redan  vid  första  an- 
blicken igenkänner  man  densamma  af  de  finare,  mera 

tilltryckta  bladen   och   af  det   längre   perichce4,ium j 
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livilket  utskjuter  utöfver  capseln,  som  äfven  är  min- 
dre. Det  vore  interessant  att  utröna,  om  F.  squa- 

inosa  endast  är  inskränkt  inom  den  södra  delen  at 
Scandinavien,  och  måhända  i  den  norra  delen  ersattes 
af  var  art. 

Fortsättningen,  innehållande  de  nya  Hyptiew^  med- 
delas i  en  följande  Tom. 



CHR.  STENHAMMAR. 

Till  Akaderaiet)  iiilemiiad  den  9  Dec.  l84ö. 

Hedaii  vid  de  första  noggranna  observalioner  öf- 
ver  Gottlands  vegetation  upptäcktes  flera  växter, 
så  oväntade  under  nordens  luftstreck,  att  det  vid 
Första  anblicken  förekom  forskaren,  såsom  natuien 

skulle,  pä  denna  ö,  hafva  tillåtit  sig  en  afvikelse 
från  sina  egna  lagar.  Under  resan  på  Gotlland 

träffade  v,  Linné  flera  Syd-europeiska  växter,  dem 
han  med  förvåning  såg  bosatta  äfven  på  Svensk 

jord;  det  var  åsynen  af  en  bland  dessa,  som  af- 
lockade  honom  den  bekännelsen,  att  han  aldrig 

skulle  trott  den  vild  i  Sverige,  "fast  20  Botani- 
ster sagt  det",  om  han  icke  med  egna  ögon  sett 

den  blommande  på  Gottläudska  Thorsburgens 

branter  ''•).  Professor  G.  Wahlenberg,  som  aldra- 
iörst  lemnade  oss  en  allmän  öfversigt  öfver  växt- 

rikets alster  på  Gottland  "'•"'•),  antydde  bestämdare 
den  gemensamma  ursprungliga  hembygden  för 
dessa  i  nordens  flora  inflyttade  sydländningar, 
och  ökade  antalet  med  några  förut  ej  anmärkta. 
Senare  forskningar,  som  från    Gottland  hemförde 

*)  v.  Linnés  Gotlländska  resa,  sid.  229  (ora  upptäckten 
af  Coronilla  Emerus). 

**)  Utkast  till  Gottlands   Flora,   af  G.   Wahlenbebg,  i 
Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Handl.  1805-— 1806. 
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tlera  och  ännu  mer  oväiitatle  växlfyiid  af  samma 
art,  föranledde  honom  alt  pä  denna  ö  tillämpa 
det  gamla  Romerska  ordspråket:  alltid  något  nytt 

från  Afrika  '-jj  och  de  skördar,  som  vid  förnyade besök  der  blifvit  insamlade  af  fäderneslandets 

yngre  naturforskare,  hafva  hitintills  tyckts  be- 
sanna denna  spådom.  Men  sedan  således  ett  be- 

tydligt antal  växter,  som  egentligen  tillhöra  det 

södra  Europas  subalpinska  region,  blifvit  uppda- 
gadt  på  Gottland,  har  detta  fenomen,  som  först 

väckte  förundran ,  emedan  det  knappt  syntes  för- 

enligt med  växt-geografiens  allmänna  lagar,  be- 
traktadt  i  samband  med  Gottländska  jordens  bild- 

ning och  öns  climatiska  förhållanden,  gifvit  en 

ny  bekräftelse  på  oföränderligheten  af  naturens 
verkningssätt.  Vetenskapen  finner  nemligen  ea 

sannolik  förklaring  öfver  dessa  växlalsters  bosätt- 
ning under  så  nordlig  bredd  i  samverkan  mellan 

Gottlands  mildare  insulariska  clim.at  och  den 

alstrings-förmåga,  som  tillhörer  kalkbildningen,  på 
b  vilken  Gottländska  jorden  h  vilar. 

De  forskningar,  som  led  t  till  sådana  slut- 
satser, hafva  likväl  nästan  uteslutande  egnats  åt 

de  fullkomligare  växterna  och  föga  sträckt  sig  till 
de  lägre  växtfamiljerna.  Gottlands  nuiscologi  och 
lichenologi  befinna  sig  ännu  nästan  på  samma 
ståndpunkt,  der  de  för  fyratio  år  sedan  lemnades 
af  Professor  Wahlenberg,   som  sjelf  förklarade, 

*)  Gottiandiae  Plantce  rariores,  detectre  a  J.  P.  Rosén, 
recensitae  a  G.  Waulenberg,  i  N.  Acta  Reg.  Socie- 
latis  Sc.  Upsaliensis,  Vol.  VIII,  sid.  206. 

**)  En  jeiiiii  sommar-värma  och  en  långvarigare  mild 
temperatur  under  liöslcn  an  i  andra  Sveriges  landska- 
per  vid  sanuna,  äfven  rintjare  nordlig  bredd,  jemte 
föga  brytningar  i  vinterns  temperatur,  äro  de  natur- 

liga följder  af  ett  insulariskt  läge,  som  gynna  Ömtå- 
ligare, peiemia  växters  mognad  och  bibehållande. 



173 

alt  han  på  dem  icke  kunnat  fästa  tillräcklig  upp- 

märksamhet'•).  Det  plianerugama  växtrikets  sälU 
sjnta  och  praktfulla  alster  måste,  under  van- 

dringen på  Gottland,  framför  allt  draga  till  sig 
det  lifligaste  deltagande,  och  de  lägre  växtalstren, 
som  fordra  en  särskild  uppmärksamhet  och  gransk- 

ning, emedan  de  mindre  falla  i  ögonen  och  ut- 
bilda sig  i  föränderliga  former,  hinna  icke  be- 

traktas med  mer  än  ett  flygtigt  ögonkast  under 
den  inskränkta  tid,  som  vanligen  af  den  främ- 

mande botanisten  får  tillbringas  i  denna  Floras 

lustpark.  Det  borde  dock  kunna  förutses,  att  en 

särskild  uppmärksamhet,  egnad  åt  dessa  lägre 

växt-familjer,  skulle  på  Gottland  uppdaga  märk- 
värdiga, för  Sveriges  fasta  land,  främmande  na- 

tur-alster, hvilka  ej  blifvit  anmärkta  under  de 
på  ön  företagna  botaniska  vandringar,  emedan  de 

ej  utgjort  föremål  för  de  resandes  forskningar.  Ty 
de  climatiska  och  physiska  momenter,  som  bestäm- 

ma denna  floras  egna,  från  Scandina viska  half- 
öns  växtrike  afvikande  charactere  inom  de  full- 

komligare växternas  krets,  måste  äfven  föranleda 

några  analoga  egendomligheter  inom  de  lägre  fa- 
miljerna. Från  denna  synpunkt  betraktade  torde 

*)  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Handl.  1806,  s.  145. 
—  Senare  bidrag  till  Gotllands  Flora,  af  Wahlen- 
BERG,  SÄVE,  Nyman  och  P.  G.  Afzelius  sysselsätta  sig 
blott  med  phanerogaraer  och  filices.  Några  tillägg 
till  Prof.  Wahlenbergs  förteckning  öfver  Gottländska 

rausci  äro  upptagna  i  Hartmaivs'  Handbok  i  Skandi- 
naviens Flora.  Vigtiga  upplysningar  om  Gottlands 

musci  böra  vara  att  förvänta  af  P.  G.  Afzelius,  som 
tillika  med  mig  1845  besökte  ön  för  att  fullända  de 
observationer  öfver  dess  vegetation,  dem  han  i  ett 
Academiskt  lärdoms-prof  börjat  meddela.  Om  Gott- 

lands lichenologi  äro  sedan  1806  inga  uppgifter  all- 
raängjorda. 
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(le  observationer  öfver  Gotllands  Laf-vegelalion , 
Il  vilka  jag  samlade  under  sommaren  1845,  och 

nu  vördsamt  öfverlemnar  tiil  Kongl.  Vetenskaps- 
Äcademien,  icke  sakna  allt  värde  för  Växt-Geo- 

grafien och  Svenska  Floran.  Ty  genom  dem  åda- 
galägges,  att  Gottland,  jemte  de  för  kalkstens-bild- 

ningen inom  fäderneslandet  gemensamma  lafarler, 

tillika  hyser  åtskilliga  alldeles  egna,  annorstädes 

inom  Sverige  saknade,  och  att  de  sednare  till- 
höra i  allmänhet  samma  växl-regioii ,  från  h vil- 

ken Gottland  erhållit  sina  egendomliga  phanero- 
£;amer. 

§•  1- 
Märkvärdiga  Laf -former  och  för  Svenska  Floran  nija 

Laf-arter,  funna  på  Gottland. 

Då  en  större  nppmärksandiet  fäslas  på  Gotl- 
lands  laf- vegetation,  vinner  dess  flora  i  många 
afseenden  ett  förhöjd  t  intresse  för  den  Scandina- 
viska  växt-kännedomens  vänner.  Inom  denna  Ho- 

ras område  träffas  ej  allenast  flera  lafarler,  som 

annorstädes  i  norden  ej  erbjuda  sig,  och  bland 
Il  vilka  några  för  Lichenologen  ega  ett  särdeles 

värde,  emedan  den  Scandinaviska  floran  för  öf- 
risit  icke  företer  former  af  analo"  Iruktbildnin". 

Kalk-lafvarna  i  allmänhet  utveckla  sig  derjemte 
bär  i  större  yppighet  och  omväxling,  undergå 

flera  och  tydligare  förvandlingar  genom  växtgrun- 
dens  indytelse  än  i  fasta  landels  kalktrakter ,  och 
ikläda  sig  till  en  del  former,  som  i  dessa  trakter 
icke  igenfinnas. 

Got!  land  har  redan  liinge  egt  si  1 1  anseende 

i  Svenska  Lichenologien  såsom  In-mhin  I  för  den 
af  Professor  Wahlenberg  upptäckta,  så  vidt  be- 

kant är,  för  ön  egendomliga  arten  Gyalecta  geoica, 
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och  såsom  den  emia  trakt  i  norden,  livarest  man 

träffar  samlade  alla  de  utmark taste,  kalkgrunden 
tillhörande  jordlafvar,  dem  Scandinaviska  floran 
hjser:  Parmelia  crassa,  Parm,  lendigera,  Biatora 
decipiens,  Biat.  fulgens  och  Lecidea  vesicularis ,  och 
hvilka  annars  inom  Scandinavien  antingen  blott 

till  en  del  träffas  på  Öland  och  i  den  högnor- 

diska fjällbj^gden  eller  på  någon  enstakad  lokal. 
Men  det  bör  tilläggas,  att  de  icke  allenast  på 
Gottland  alla  träffas  nära  sammanboende,  utan 

äfven  här  förekomma  under  4^  fullkomligaste  for- 
mer. De  böra  då  likväl  icke  sökas  på  lägre  kalk- 

slätter  och  på  strandhedarna,  hvarest  de  vanligen 
blifvit  anmärkta,  men  hämmade  i  sin  utbildning 

visa  sig  i  verklig  d verg-gestalt.  Deras  egentliga 
lokal  är  det  inre  af  de  stora  kalkkullarnes,  eller 

på  ön  så  kallade  bergens,  öfversta,  skogiösa,  med 
tunn  jord  och  mossbäddar  beklädda,  slätter.  Der 
upphör  nästan  all  annan  vegetation  än  mossor 
och  lafvar;  och  dessa  sköna  lafarter  utveckla  sig 

i  en  praktfull  växtlighet,  likasom  hade  de  egent- 
ligen der  funnit  sitt  Jätta,  med  det  alpinska  när- 

beslägtade  luftstreck.  Likväl  är  bland  dem  Bia- 
tora decipiens  sällsyntare,  sporadisk  och  i  större 

ymnighet  egentligen  på  Fårön.  —  Om  man  här 
betraktar  Parm.  crassa  och  Parm.  lendigera  i  deras 

utvecklings-stadier,  så  kan  man  omöjligt  betvifla 
deras  ifrågasatta  artskillnad.  Den  sednares  lafbål, 

som  äfven  på  denna  gynnsamma  lokal  uppnår  ett 

ringa  omfång  i  jemförelse  med  den  förras,  är  re- 
dan i  sin  första  ungdom  broskartad,  hård  och 

sammanhängande,  icke  sammansatt  af  på  h var- 
andra h vilande  bladlika  flikar.  Den  är  också  mera 

egenthgt  jordlaf,  h varemot  Parm.  crassa  snarare 

fäster  sig  på  kalk-hällen  och  dess  mossbädd.  Bia- 

tora  fulgens  på  hedarna  och  skogbe växla  bergslät- 
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ter  har  lafbålen  mer  och  mindre  upplöst  i  ål- 
skiljcla  korn  och  fiukterna  försedda  med  en  lik- 

väl sällan  fullkomligt  utvecklad  tillfällig  lafbåls- 
kant,  i  h vilken  form  den  benämnes  b.  hracfeata; 

på  de  öfversta,  öppna  bergslätterna  utvecklar  den 
sig,  både  med  den  sammanhängande  lafbålen  och 
de  rent  biatorinska  frukterna,  i  utmärkt  skönhet. 

Likaså  är  de  laga  hedarnes  och  strandbältenas 

Lecidea  vesicularis  den  grynlikt  sammangyltrade, 

förknappade  formen  h.  glebosa  (Ach);  i  de  öfver- 
sta bergslätternas  mossbäddar  frodas  deremot  yp- 

pigt den  normala  formen  (Lecid.  opuntioitles  Vil- 
i.ARs)  och  röjer  der,  i  den  tiådlika  liypothallus, 
de  staraartadt  uppsj^gande  lafbålsknölarna  och  den 
märkvärdiga  fruktbildningen,  sin  besynnerliga,  af 
Fries  anmärkta  affinitet  med  Slereocaulon  å  ena 

sidan  och  med  Biatora,  hvad  frukten  angår,  å 
den  andra.  Det  vill  nemligen  synas,  som  den 

skållika  frukthylsan  (excipulum)  vore  bildad  af 
lafbålens  substans.  Till  detta  utseende  bidrager 

väl  det  doft,  af  lafbålens  färg,  h varmed  den  är 

beströdd.  Men  någon  gång  är  också  hela  frukt- 
hylsans  yttre  beklädt  med  ett  omhölje  af  lafbålen. 

Tillfälle  att  lära  känna  de  flesta  öfriga ,  kalk- 
bildningen i  norden  tillhörande  lafarter,  saknas 

väl  ej  på  fasta  landet.  Men  på  Gottland  äro  kalk- 
bildningens arter  oinskränkt  rådande;  granitbild- 

ningens lafvar  inrymmas  der,  såsom  innästlade 
främlingar,  ganska  sparsamt  på  dess  från  fasta 
landet  öfverförda  spillror.  Här  få  kalklafvarne 
obehindradt  utbreda  sig  på  en  vidsträ(^kt  areal  af 

blottade  kalk-klippor  och  den  på  kalkhedarne  lä- 
grade tunna  jordskorpan.  De  begagna  sig  derföre 

Irär  af  hela  den  ohämmade  frihetens  sjellsvåld, 

sprida   sig    i   stöire   ymnighel,   utbilda  sig  i  en 

mång- 
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'mångfald  af  både  normala  och  genom  locala  egen- 
heter förknajjpade  former,  ocli  öfvergå  en  del 

mera  än  annorstädes  på  annan  växtgrund  än  de- 

ras ursprungliga.  Kalk-lafvarnes  utvicklings-hi- 
storia  ligger  derlöre  på  Gottia nd  mera  öppen  för 
åskådningen,  an  då  de  förekomma  på  vårt  fasta 
land;  och  några  häraf  föraidedda  anmärkningar 
qm  åtskilliga  allmännare  kalklafvars  former  och 
utbredning  på  Gottland  må  derfore  anföras. 

Laf-vegetalionens  massa  på  Goltlands  kalk- 

klippor utgöres  af  Parmelia  murorum,  Lecidea  alho- 
atra  och  Sagedia  viridula  jemle  Pärm,  calcarea. 
Genom  lafbålens  skiljaktiga  utbildning  på  localen, 
der  ljusels  och  fuktighetens  tillträde  är  betydligt 
olika,  ikläda  de  sig  ganska  skiljaktiga  gestalter, 
h vilka  sällan  kunna  uppkomma  åtminstone  i  det 

inie  S veliges  kalktrakter,  der  dessa  arter  spar- 
samt träffas. 

Parm.  murorum  på  solbrända,  horizontela  kalk- 
hällar och  block,  öfvergår  här  ganska  ofta,  ge- 

nom lafbålens  sammankrympning ,  till  den  miss- 
bildade formen  c.  steropea  kcii.  (Fries  Lichen.  Eur.). 

Missbildningen  uppkommer  väl  derigenom,  alt  laf- 
bålens utvickling  ofta  hämmas,  då  den  närande 

fuktigheten  på  sådan  local  beröfvas  densamma  af 
solens  brand  och  torkande  vindar,  som  tätare  af- 
brjta  lafvens  tillväxt.  Mellangraderna  mellan  den 

typiska  formen  och  den  yttersta,  egentliga  stero- 
pea med  sammanhängande,  skorpiik,  ganska  tunn 

lafbål,  äro  likväl  flera  i  samma  mån  som  närin- 

gen mer  eller  mindre  undandrages,  och  laf bålen 

derföre  mer  eller  mindre  utmagras  och  sanmian- 

krj^mper.  Mellang-iader  finnas,  som  möjligen  kunde 
misstagas  for  former  af  andra  arter,  t.  ex.  Biat, 

aurantiaca.    Ymnig  heten  af  Parm,  murorum  stero- 
K.  V.  Akad.  Handl.  1846.  12 
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pea  på  GuUland  härleder  sijj  från  kalk-häliaines 
tördelning  i  jeaina  afsaLser  och  mängden  af  slora 
nediasade  block  på  några  localer  af  ön.  För  sin 

typiska  titvickling  i  många  mer  och  mindre  full- 
komliga former  söker  deremot  Parm.  murorum 

skydd,  närmare  till  jordens  fuktighet,  under  de 

öfverhängande  kalkbergs-väggarne  på  deras  nedre 
del  och  i  deras  remnor. 

Lecidea  albo-atra,  i  det  inre  fasta  landets  öf- 

vergångstrakter,  helst  trädlaf  (Lecid.  corticola  Ach.) 

eller  bosatt  på  kalkbruks-murar  (Lecid.  epipolia 
x^cH.)  och  pä  väggarne  af  gamla  kalkbrott  (Lecid. 

margaritacea  b.  Ach.),  sällan  på  kalksten,  beklä- 
der på  Gottlaud  i  typisk  form  de  större  kalk- 

kullarnes  röUer,  och  sprider  sig  icke  allenast  på 
kalkstenshällar  och  murar,  der  den  utmagras, 

stundom  till  den  grad,  att  dess  och  Parm.  calca- 
reJ3e  magraste  former  knuppt  kunna  urskiljas,  utan 

äfven  ymnigt  öfver  hela  ön,  på  blottad,  förtorkad 

ved  (väggar  och  gärdesgårdar).  I  sin  yppigasle 
form  är  den,  på  sådan  växtgrund,  b.  irahinella , 
som  knappt  är  träffad  i  Scandinaviens  fasta  land. 
På  torr  ved  visar  sig  Lecid.  alboatra,  åtminstone 

inom  mellersta  Sverige,  endast  i  högst  ofullkom- 

liga spår,  äfven  i  de  trakter,  hvarest  den  föie- 
kommer  på  lefvande  träds  bark. 

Sagedia  viridida,  som  ganska  sparsauit  linnes 

i  Götha  likes  kalktrakter,  men  ej  lärer  vara  an- 
märkt i  det  nordliga  Scandina vien ,  saknas  icke 

på  någon  kalkhäll  öfver  hela  Gottland.  Denna  art 
anmärktes  i  AYestphalen  och  beskrefs  afScHrxADEii 

1797  (Endocarpon  viridulum  ScimADF.rx  Spicil.  Fl. 
Germ.  p  192.  Tab.  2.  t.  4^;  den  anfördes  i  alla 
Acharii  skrifter  om  lafvarne  och  characteriserades 

slutligen  fullständigt  af  Fries  i  Lichenographia 

Europ.  }>ag.  414.  Icke  desto  mindre  har  den  for- 
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blifvit  obekant,  äfven  i  Tyskland,  der  den  först 

beskrefs  såsom  el  t  nytt  fynd.  AValf^roth  har  för- 
gätit att  upptaga  den  Schraderska  aiten  i  Flora 

Cryptog.  Germannias,  och  Rabenhorst,  som  up- 
penbart lånat  dess  diagnos  och  uppgiften  om  de 

allmänna  locala  viikoren  för  dess  fortkomst  utur 

Lichenographia  Europaea,  utan  att  uppgifva  nå- 
gon enda  växtort  inom  Germaniska  florans  om- 

råde, erkänner  uttryckligt,  att  arten  är  föga  be- 
kant och  merändels  misskänd  Sannolikt  för- 

blandas den  ofta  med  de  svartbruna  Verrucariae, 

hvilkas  yttre  habitus  den  vid  första  ögonkastet 
återkallar,  då  den  ytligt  betraktas.  Likväl  är  så 
väl  laCbålens  som  fruktens  bildning  väsendtligen 

olik  Verrucariernes.  Aiten  är  visserligen  full- 
komligt utredd,  sedan  Fries  bestämde  både  dess 

generiska  och  dess  speciela  charactere;  men  en  com- 

*)  R.ABENHORST,  Dic  Liclieneii  Deiitschlands  p.  15  ("Eine 
wenig  gekannte  iind  meist  verkannte  Art'').  —  Vore 
icl^e  gissningar  aitt  för  vanskliga,  då  man  ej,  af  för- 

fattarens original-specimina,  känner  livilken  art  han 
under  ett  visst  namn  beskrifvit,  skulle  man  kunna 

förmoda,  att  Sag.  viridida  innefattas  under  P^erru- 
caria  fusco-atra  Wallr.  Fl.  Cr.  Germ.  I,  p.  307, 
ehuru  det  småningom  svartnande  gonidii-lager,  livil- 
ket  författaren  tillägger  denna  art,  synes  strida  der- 
emot.  Den  "''j^-mnigt  på  heskuggade  sandstenar^^  vä- 

xande form  y)  verrucosa,  h vilkens  lafbål  består  af 
"lobulis  confertis  crustam  crassinscnlam  verrucosa m 

rimosam  mentientibus",  som  Wallroth  hänför  till 
Verruc.  fusco-atraj  kan  både  med  afseende  på  laf- 

bål och  växiplats  icke  hänföras  till  Verruc,  umhrina 
och  Verruc.  nigrescensj,  dem  Wallroth  under  denna 
art  vill  sammanfatta;  Snarare  föranleda  både  lafbål 

och  växtplats  att  tänka  på  Saged.  viridula.  —  Huru- 
vida Verrucaria  mauroides  Scbaerer,  från  Schweizi- 

ska alperna,  kan  vara  identisk  med  former  af  Sag. 
viridula,  måste  lemnas  oafgjordt,  då  lilKälle  till  jem- 
förelse  saknas. 
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parativ  framslällning   af   föi  hållandet  mellan  iaf- 
bål  och  frukt  hos  densanuiia  och  de  Verrucaria?, 

för  h vilka  den  svnes  hafva  blifvit  misstagen,  torde 

kunna  undanrödja  denna  förvillelse.    Vid  en  så- 
dan jemföielse  finner  man,   att  hos  Sag.  viridula 

saknas  den  sammanhänoande,   ursprungligt  lim- 
aktiga lafskorpa,  som  hos  Verruc.   nigrescens  sken- 

bart fördelas  i  rutor,  när   cortical-lagret  sönder- 
remnar,   och    hos   Verruc.    umhrina    uppsväller  i 

gryn-  och  vårtlika  knölar.    Lafbålen   är  hos  Sag. 
viridula  urspi  ungli^t  sammansatt  af  åtskilj  la,  men 

lätt  bredvid  och  intill  hvarandra  lägrade,  brosk- 
artade,  med  tiden  stundom  convext  svällande,  ca- 

staniebruna  rutor  (areola^),    hos    h vilka  gonidier- 
nas  gröna  lager,  hvilande  på  ett  hvitt  och  (.ftast 

genomskimrande    genom    cortical-lagret,  tydli:it 
kan  urskiljas.    Om  dessa  rutor  icke  ålkommas  af 

solens  biand,    behålla    de    ofta    en   gröngul  farg. 

Lafbålen  tillväxer  icke  på  det  sätt,  att.  dessa  ru- 
tor uppkomma  här  och  der  på  dess  yla  och  utan 

bestämd   ordning    ökas   i    antal:    tillväxten  sker 
derigenom,  att  i  undtomkrinj?   lafbålens   kant  nva 

rutor  uppkomma  och   lägga   sig   intill   de  äldre, 
h varigenom  dennas  fält    regelbundet  vidgas  utåt, 
till  dess  andra  arter  möta  och  hämma  utvidsinin- 

gen.    Hvar  och  en  särskild   af  dessa  rulor  toide 
kunna  betraktas  såsom    analoc;  med    lafbålen  hos 

en  Endocarpon,   och    Sagedians   lafsktupa  såsjm 
ett  aggregat  af  sådana   sid    växti^runden  helt  ocli 

hållet  f.jstlimmade  fjäll.  —  Hos  Verrucarierna  bil- 
das frukthylsan  af  ett  kohutadt  ämne,   och  u[ip- 

stiger  med  sin  öfversta  del  omedelbai  t  genom  laf- 
bålens cortical-lager.    Fruktkärnan    omgifves  då 

antingen  af  hyhan  eller   ock  är  hylsan  med  ba- 
sen fästad   på    lafskorpans  substral  (perilheciuin 

dimidiatum),  i  hvilket  fruktkärnan  ilå  till  en  del 
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ligger  nedsaiilu.  Frukthyisaii  hos  Verruc.  nigre- 
scens  och  Verr.  umhrina  är  of  förra  slaget  och  der- 

före  deslo  mera  olik  IVukthylsaii  hos  Sag.  vtri- 
dula,  som  är    hioiiaklig,  ^^^^^   ̂ ^^^^  hållet 

nedsänkt  i  lafbålen  under  cortical-lagret  och  öf- 
verst  omsliUes  af  elt  svart,  kohutadt  Läckelse, 

yppat  föl  längd  t  genom  lafbåls-nUan  i  en  hals 
(cul!ura),  af  h vi! ken  en  svart,  slutligen  genom- 

borrad knöl  bildas  på  rutans  yta.  Om  genom- 
skärningen af  en  mogen  frukt  lyckas,  kunna  dess 

delar  observeras  !ned  en  vanlig  lupp.  Man  ser 

då,  att  den  svarta  betäckningen  kiing  frukthyl- 
sans öfre  del  nedsLiger  på  sidorna,  men  saknas 

omkring  mer  än  halfva  dess  nedre  del.  Med 
det  ofvanför  nämnda  periLh<ciuni  dimidiatum 
hos  en  gtupp  Verrucarige  kan  det  derföre  icke 

på  något  sätt  jemnföras.  Näslao  fullkomligt  lika 
fruktbildning  är  observerad  hos  Saged.  clopima, 

som  liilhör  den  uråldriga  berg-formationen,  och 
med  hvilken  denna,  blott  på  yiigie  slenbildnin- 
gar  (kalk  och  sandsten)  förekommande  Sag.  viri^ 
dula  är  så  analog,  att  fråga  kunde  uppslå,  huru- 

vida skillnaden  mellan  dessa  arter  primitivt  be- 
ror af  växtgrundens  olikhet,  med  samma  rält, 

som  denna  fråga  kunnat  väckas  om  andra  ana- 
loga arter,  Parm.  cinerea  och  Parm.  calcarea,  Pann. 

hadia  och  Parm,  cervina  m.  fl.  (jemför  Fries  Li- 

chenogr.  Europsea.  Intiod.  p.  LXXXVI)  '■'). 
Då  "Lichen  um brinns",  i  Doct.  Wahlenbergs 

Utkast  till  Gottlands  flora,   anföres   såsom  "all- 

*)  I  norden  öfvergå  aldrig  Sagedia  clopima  och  Sag. 
viridula  hvarandras  växtgriind.  Då  Rabenhorst 
uppgifver,  att  Sag.  clopima  träifas  så  väl  på  kalk- 

sten, som  på  granit,  uppstår  ganska  naturligt  den 
niisstankan,  alt  lian  icke  urskiljt  de  analoga  artenia 
och  innefattar  båda  under  Sag.  clopima. 
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män"  på  Ön,  och  Lichen  uiiiLrliuis  i  Acharii  Li- 
chenogr.  Svec.  Prodromus,  hvais  synonymi  för- 
fcjttaren  Förklnrar  sig  begagna,  ulan  att  öfver  den- 

samma insjå  i  nåoon  ̂ ransknino:,  är  ett  ganska 

colleclivl  namn,  hörde  det  Liii  utredningen  af 

Golllands  la f- vegetation  att  närmare  bestämma 
denna  uppgift  med  afseende  å  lichenologiens  nu 
vunna  utvicklino^.  Det  var  lätt  alt  i  den  öfver 

ön  allmiint  s[)ri;lda  kalk-Lf,  som  till  färg  och 
habituelt  utseende  antydde  ett  visst  Ivcke  af  de 

under  Lichen  ui^ibiiiius  Ach.  Prudr,  innefattadi' 

arter,  igenkänna  Sag.  viridula:  och  det  bekräftade 
sig  äfven  här,  alt  den  sanna  ]  err.  umOrina  icke  är 

inhemsk  i  någon  kalk-tiakt.  Men  den  på  de  sol- 
öppna  kalkhällarna  sA  ymnigt  spridda  laf-arten 
måste  nödvändigt  antaga  olika  gestalter  genom 

både  lafskorpans  och  fruktens  hämmade  utbild- 
ning. Den  förekomnier  också  ganska  öfverflödigt 

untler  sådan  föi  knappad  och  steril,  svarlbiänti 
form,  stundom  med  doftgrynig  lafskorpa;  och 

bland  ytterligheterna  af  dessa  form-föränili  ingår 
trallas  de,  hvilka  man  kunde  frestas  att  hänföra 

till  Vemie.  mg^rescens,  om  de  betraktades  for  sig, 
lösryckta  från  deras  samhand  med  former,  som 
mindre  afvika  från  det  typiska  tillståndet.  Men 
då  de  betraktas  i  tletta  samband,  kan  det  icke 

nndlalla,  att  de  skenhart  grynlika  doften  äro  yt- 
terst sammankrympta  lafhåls-rutor.  En  arts  kän- 

nedom kan  icke  vinna  genom  vissa  formers  ur- 
skiljande under  särskilda  namn,  då  dessa  foimer 

icke  st;nma  på  någ  ;n  lix  ul\ icklings-grad ,  utan 
alla  sammanilyla  genom  successiva  ofvergångar. 

Ville  n)an  deremot  upj)gifva  de  yllerligheler  åt 
motsatta  sitlor,  mellan  hvilka  afvikelserna  från 

lafvens  typ  falla,  för  alt  der  igenom  upj)lysa  dess 

\ilvicklings-historia ,  så  kunde  man  vIlI  Sag.  viii- 
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dilla  anföra  ei)  form:  crnsla  crassiuscula  ceqvabili, 

areolis  Oiiinibns  planis  nigro-maculalis,  och  en 
annan:  crnsla  snb^ranuiosa  nigro-fusca.  Men  båda 
äro  f)loU  abnorma  tillstånd,  af  hvilka  det  förra 

nppkomnier  genom  öfyermät! ning  med  alltför  yni- 
ni^  öfversilande  fuklie^bet,  livarvid  äfven  lafskor- 

pans  inre  möjknar,  likson)  angripet  af  röla,  och 
frnklbildningen  felslår,  så  att  endast  en  svait 

fläck  qvarblifver  på  areol^e  såsom  spår  af  frukt- 
hylsans  öfversla  del,  det  senare  åter  framställer 
lafvens  mest  ulmagrade  tillstånd.  Men  emellan 

båda  lif?2:a  mer  och  n)indre  fuUkomli^jt  utbildade 

formger,  i  synnerhet  hindias  ofta  frukternas  ut- 
vickling  och  mognad,  då  lafven  är  blottställd  för 

solhettan,  h varigenom  den  äfven  ̂ inlager  en  sot- 
brun  färg.  Ymnigheten  af  denna  arl,  som  ulgör 

en  egenhet  i  Gottlands  laf-flora,  sprider  derföre 
ett  drag  af  dysterhet  öfver  laf- vegetalionens  phy- 
siognomi  pa  de  söndeibrulna  kaik-klipporna. 

Såsom  en  annan  egenhet  i  Goltlands  laf- 
Oora ,  då  den  jemföres  med  det  Scand ina  viska 
fasta  landets,  kan  man  betrakta  ymnigheteu  af 
Lecidea  sahuletorum.  På  saiulstens-bild ningen  i 

södia  Gotlland  är  Lee.  sabulelornm  pilularis  nä- 
stan den  enda,  Gotllands  Oora  tillhörande  ait  af 

slägtet  Lecidea,  och  förekomuier  der  i  mängd. 

Den  är  äfven  spridd  i  det  öfriga  landet  på  kalk- 
sten, men  dess  lafbål  saknas  då  meiändels.  Nära 

marken  Jitbildas  deremot  latbålen  hos  denna  form 

ganska  yppigt.  De  grynlika  delar,  af  hvilka  den 
sa  ra  mansättes,  hopsmälta  till  större  rutor,  eller 

uppsvälla  som  fjäll,  och  antaga  äfven  då  (i  det 

våta  tillståndet)  ett  grönt  fäigskimmer.  Frukt- 
skifvans  kiv<y  är  näslan  constanl  svartröd.  Men 

derjetnte  är  Lecidea  sahuletorum  (ligniaria)  all- 

män öfvej'  hela  ön,    på  blottad,    lörtorkad  ved,  i 
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h vyrjehandn  vskepiiad.  LifljAlen,  som  ofta  saknas 
på  horizonlell  liggande  vlor,  upplöses  pä  väggar 
och  bjelkar  i  små  kojii,  lalliiisskäleiis  kant  ule- 
shiles  och  fruktskifvan  öfversväller  balfklotfor- 

migl.  En  sådan  förknappad  fonn  torde  förstås 

under  Lecid.  sa  buletor mn  f.  pilularis  Fiörke  (Ra- 

benhorst  D.  Lich.),  som  är  vida  skiljd  från  'pilu- 
laris Fries  Summa  Veg.  Scand.  Den  vidsträckta 

spridningen  al  Lecid.  sabuleloi  um  nlgör  en  qvan- 
litatif  ersättning  för  saknaden  af  alla  Lecideae 

areolalae,  bland  hvilka  ingen  enda  verkligen  in- 
hemsk finnes  inom  Gotl  lands  flora.  Anmärknings- 

värdt  är,  att  denna  art,  likasom  Lecidea  albo- 

atra,  i  kalkstens-regionen  så  rikligt  öfvergår  på 
förtorkad  ved,  h vilket  i  Sveriges  kalktrakter  är 

mera  ovanligt.  Ty  inom  dem  förekommer  Lee. 
sabulelorum  ligniajia  sällan  och  sporadiskt.  Men 
vi  träffa  här  en  af  de  talrika  öfverensstäujmelser 

melJan  laf- vegetationen  på  Gottland  och  i  den 
högnordiska  alj)-regionens  kalk-trak(er,  som  i  det 

följande  skall  anmärkas.  (Jemföi'  Sumrnerleli.  Sup- 
plem.  Fl.  Lapp.  p.  157  om  Lee.  euphorea  FL). 

Inom  alla  trakler,  der  kalkstens-bildningen 
är  rådande,  förekomma  i  stor  mängd  vissa  laf- 
former,  som  tydligt  befiinia  sig  i  ett  abnormt 

utvicklings-tillstånd ,  men  hvilkas  typiska  foi  ni 
icke  på  kalk-grund  igenfinnes.  Såsom  afvikelser 
från  lafvarnes  normala  utbildning  röja  de  sig,  dels 

genom  fi-ånvaron  af  ett  särskildl,  lafvens  väsende 
tillhörigt  algoicliskt  underlag  (h vpothalliis)  och  de 

egentliga  lafbålslagrens  upj)losning  i  ett  osam- 
manhängande  doft,  som  ofta  helt  och  hållet  bort- 

faller, dels  genom  de  omedelbai  t  j^å  ka  I  ksubst  rå- 
tet fastade  eller  i  tielsamma    insäidUa  frukterna, 

livilkas  form  äfvcn  olta  är  missbildad.  De  o-ällde o 

länge  i  Lichenologien  for  egna  arter;  och  många 
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bland  dem  kunna  ännu,  sra  förvandlade  som  de 

äro,  icke  med  visshet  återföras  under  sina  typer. 
Men  man  bör  erkänna  vetenskapens  förbindelse 
bos  författaren  till  Lichenographia  Europgea,  ej 
mindre  för  den  aUmänna  åsigt,  under  b  vilken 
dessa  former  gemensamt  kunna  uppfattas,  såsom 

uppkomna  genom  kolsyrans  upplösande  inverkan  på 

laf-kroppen,  än  för  de  flesta  upplysningar,  bvilka 
vi  redan  ege  om  mångas  ursprung  och  rätta  plats  i 

systemet  ■*'").  Ingenslädes  inom  fäderneslandet  före- 
komma dessa  af  kalkgrunden  transformerade  laf- 

gestalter  i  så  stor  ymnighet  och  omväxHng  af 

tvetydiga  bildningar  som  på  Gottland.  Allmän- 
nast bland  dem  alla  är  Lichen  ru pestris  Scop.,  som 

innefattar,  under  en  coUectiv  benämning  ,  analoga 
förvandlingar  af  flera  typiska  aiter.  Betydligaste 
delen  deraf  har  bos  oss  i  norden  sitt  ursprung 
från  Biatora  aurantiaca  Fries  och  utgöres  af  t  vän- 

ne  formel  ;  Lecid.  rupestris  a.  Ach.  med  stora  ci- 
Irongula ,  halfklot  runda  i  kalkstenen  insänkta  fruk- 

ter, nästan  utan  spår  till  lafbål  och  b.  pyrithroma 

Ach,  med  krithvit,  doftlik  lafbål  och  convexa  po- 

merans-färgade  eller  rödgula  frukter,  den  förra 
sparsammare  på  solöppna  hällar,  den  senare  alle- 

städes i  öfverllöd  på  mera  beskuggade  klippväg- 
gar och  block.  Andia  i  kalkhällen  insänkta  con- 

vexa eller  coniska  frukl knölar ,  som  hafva  största 

likhet  med  den  sistnämda  formens,  men  blodröd 

fä! g,  förekomma  äfven  ymnigt.  De  utgöra  Lee. 

rupestris  irruhata  Achar.  och  äro  väl  icke  annor- 
städes inom  Scandinavien  anmärkta.  Sedan  man 

i  naturen  betraktat  deras  utbildning,  kan  man 

icke  betvifla,  att  de  bärleda  sig   från  Biatora  fer- 

*)  I  Summa  Vegetabilium  Scaiidinaviae  har  Prof.  Fries 
afskiljt  dessa  foimer,  såsom  ''species  secundäriae'^  i 
särskilda  grupper,  under  benämningen:  Calcivorce. 
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ruginea.  Båda  dessa  Bialorae  förekomma  i  typiskt 

skick  såsom  Irädlafvar  på  ön,  Biat.  aurantiaca  så- 
som steiilaf  (fla vo-viresceiis)  ganska  sällan,  vtlerst 

mager  och  ofullkomlig,  Biat.  femiginea  äfven  sleii- 
laf,  ehuru  sällsynt  på  granit  och  sandsten  i  södia 
delen  af  ön,  antingen  ulan  lafbål  eller  parasitisk. 

Så  snart  dessa  arter  öfvergå  på  kalksten,  trans- 
formeras de  till  sådana  missbildningar,  h  vilkas 

sammanhang  med  hufvudarterna  knappt  kan  för- 
modas och  h vilka  derföre,  såsom  annlogt  bildade, 

blifvit  med  andra  dylika  i  norden  okända,  snm- 
manfattade  under  det  collecliva  namnet  Biat. 

rupestris. 
De  anförda  kalkstens-formerna  af  Biat.  au- 

rantiaca och  Biat.  femiginea  f  i  synnerhet  af  den 
förra,  utgöra  en  ganska  betydlig  beslåndsdel  af 

lafvegetationen  på  de  större  kalk-kullarnes  verli- 
caln  sidor.  Flera  andra  på  kalkslens-grunden  för- 

vandlade former,  h vilkas  uisprung  fiån  typiska, 

den  uråldriga  berg-bildningen  tillhörande  arter  ej 
kan  betviflas,  träffas  på  Gottland,  ehuru  spar- 

sammare. Bland  dem  är  Lecidea  immersa,  h v  ilkens 

nära  samband  med  granit-lyfven  Lee.  alho-coerule- 
scens  Fries  nu  synes  allmänt  vara  erkändt,  den 

mest  bekanta.  På  Gottland  är  den,  på  murar, 

sällan  |)å  berghiillar.  mera  vmnig  än  i  någon  al 
mellersta  Sveriges  kaiktrakter,  hvarest  den  noir 

sällan  IrälFiis.  Men  jag  hade  äfven  tillfälle  att 

j)å  Gottland  anmäika  några  andia  lafbildningar 

af  denna  grupp,  h vilka  icke  tillf ireue  blifvit  <>b- 
serveratle  i  Sverige,  och  h vilka  lill  slörie  chden 
eiulast,  genom  Sommerfells  forsknini^ar ,  vnrit 

kända  såsom  den  högnortliska  kalkhildningens  be- 
i)yggare.  Om  Lecidea  discoidea  Fries  undantages, 
äro  alia  de  olriga  hithörande  lormer.  dem  );»g 
Iriijladc  på  GDtlland,  Uialora  cnjtLropJuica ,  Lecidea 
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immersa  atrosangvinea  och  Lecid.  lithophila  Sommerf, 

(icke  AcH.)  urskil jda  af  Sommerfelt  i  Nordlaii- 
dens  subalpinska  kalkbygder  och  af  honom  be» 
skrifna  i  Suppleni.  Florae  Lapponicce. 

Lecidea  discoidea  Fries  (Summa  Veget.  Scan» 
din.)  afser  en  Scandinavisk  laf-form  från  granit- 
grund.  Till  samma  art,  ehuru  —  enligt  den  upp- 

lysning Prof.  Fries  meddelat  —  närmare  öf ver- 
ensstämma nde  med  den  hithörande  form  på  skif- 

fer från  Frankrike,  som  namnes  i  Lichenographia 

Europ.  pag.  303,  måste  också  en  Lecidea  anfö- 
ras, som  förekommer  på  Gottlands  kalkhällar. 

Frukternas  bildning  öfverensstämmer  med  granit- 
lafven  Lecidea  contigua  Fries.  Frukthylsan  är 

nemligen  fullkomligt  skåliik,  och  sträcker  sig  un- 
der hela  fruktskifvans  bas;  men  den  Gottländska 

lafven  har  ett  ljusare  lager  i  skifvans  nedra  del, 

liksom  formen  'platycarpa  af  Lecid.  contigua,  h vil- 
kens representant  på  kalkstens-grund  den  till  äf- 

venlyrs  kunde  vara,  ehuru  skifvans  yta  (discus)  icke 
såsom  hos  granitlafveii  är  kolsvart,  utan  svartröd. 

Biatora  erythroplKEa  Fr.  är  en  ganska  märk- 
värdig laf,  som  tydligt  med  så  många  andra  for- 

mer på  kalkstensgrunden  i  sin  utvickling  är  un- 
derkastad substratets  transformerande  inverkan, 

men  öfver  hvars  ursprung  man  icke  kan  våga  en 
gissning  Dess  tunna,  nästan  doftartade  lafbål, 

som  i  större  och  mindre  fält  intager  kalk-klippan, 
faller  genom  sin  ofta  klart  hvita  färg  lätt  i  ögo- 

nen; men  om  den  flygtig  t  betraktas,  kan  den 
förbises,  emedan  de  mognade  frukternas  yta  är 
mörkt  rödbrun,  h vårföre  dessa  förekomma  såsom 
svarta,  och  lafven  förblandas  med  den  Lecidea 

immersa,  som  på  klippan  är  dess  närmaste  granne. 
Men  fiukterna  äro  en  Biatoias.  Sommerfelt  (Suppl. 

Fl.  Lapp.)  har   ganska    väl  l.)eskrifvit  deras  utse- 
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etule,  då  de  hunnit  mognad.  1  vngre  ålder  äro 
de  mörkt  vaxguls  tned  något  mörknande  lunn 
kant;  äldre  behålla   de   i    sitt   inre  den  vaxorula o 
färgen,  men  skifvans  yio  mörknar  och  antager 

smutsigt  hruniöd  färg.  Genom  skifvans  uppsvall- 
ning blifva  frukterna  slutligen  något  convexa,  då 

äfven  deras  kant  undanträn^es  och  blifver  omärklig. 
Lecidea  immersa  /3.  atrosangvinea  Fl.  (Sommerf. 

Supplem.  pag.  153)  utmärker  sig  från  den  van- 
liga formen  af  immersa  genom  större  frukter,  fa- 

stade på  lafbålen,  icke  insänkla  i  kalkstenen  och 
mera  åt  rödbrunt  skiftande  fruktskifva  (i  det  våta 

tillståndet  blodröd).  Den  ringfoiniiga  frukthylsan, 
fruktens  tilltryckta  vidfäslning  vid  substratet  och 

dess  iin^e  hvita  färg  utvisa  dess  släglskap  med 
Lecid.  alboccerulescens  Fries.  Bland  foi  merna  af  Le- 
cid.  immersa  kan  denna  lättast  förblandas  med 

Biatora  erythropJicca  (en  förväxling,  för  hvilken 
SoMMERFELT  vamar),  emedan  bådas  frukter  icke 
äro  insänkta  i  substratet  och  deras  färg  hos  den 

senare,  sedan  de  hunnit  mognad,  påminner  om 
färgen  hos  den  förras.  Genom  fiukternas  inre 
substans  och  färg  och  lafhylsans  alltid  bibehållna 

svarta  kant  hos  Lecidea  immersa  j3.,  äro  de^  likväl 
skarpt  skiljda. 

Lecidea  lithopJiila  Sommerf.  kan  med  temlig 
säkerhet  hänföras  lill  Lecidea  sabuletoruin,  och 

torde  sannolikt  ulg-å  från  dennas  lorm  pilidaris. 
Lafbålen  synes  vara  dennas,  ulmagrad  på  kalk- 

sten, och  det  inre  af  frukterna,  hvilka  omgifvas 

af  en  obestämd  ringformig  kant,  har  inga  lager 
af  olika  färg,  men  är  helt  och  hållet  krilhvilt. 
På  kalkhällar  förekonuna  ej  sällan  dessa  frukter 

spiidda  utan  lafbål;  och  liån  dem  kan  man  icke 
skilja  de  större,  liiu  och  der  i  grupper  samlade 

Lecideiska  frukter,  som  halva  samma  inre  bygi;- 
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nad  och  färg,  men  livilkas  laflnis-skifva  omgif- 
ves  af  eii  märkelig,  tjockaie  kant.  Genom  sin 
storlek  och  sin  trubbiga  kant  kring  fruktskifvan 
röja  de  en  skenbar  likhet  med  frukterna  hos  Ledd, 
contigua  Fries;  men  det  inre  hvita  lagret  hvilar 
omedelbart  på  Jafskorpan  eller  substratet,  och 
fruktskifvan  har  svartröd  färg. 

Att  kalk-subslratet,  som  med  sig  assimilerar 

åtskilliga  egentliga  kalk-lafvars   bål,   så    att  hela 
lafbälen   synes    vara    genomträngd  af  substratets 
substans,    äfven    till    hvithet   urbleker   och  i  en 

mjölartad,   uppsvällande  massa  upplöser  lafbålen 
hos  flera  på  sådan  växtgrund  öfvei  flyttade ,  den 
uråldriga    bergformationen    egentligen  tillhörande 
lafartens  bål,  är  bekant  och  njed  många  exempel 
föiklaradt   i   Lichenographia  Europaea.     Om  den 
tjocka  svällande  skorpan  hos  Lecidea  calcarea,  ocliså 
en  främling  från  det    södra   Europa,   som  redan 
för  tvenne  decennier  sedan  hemföides  från  Gott- 

]and  af  Gabr.  Marklin  och  ej  eller  i  någon  annan 
trakt  i  norden  blifvit  funnen,   bör  härledas  från 

en  sådan  inverkan  af   kalkgrunden,   kan  knappt 
afgöras  med  visshet;  men  ganska  sannolik  är  dock 

denna  förmodan.  Den  representerade  då  på  kalk- 

grund granit-lafven  Lecidea  contigua  Fries   (a.  ge- 
nuina), mellan  hvilkens  fruktbildning  och  dennas 

öfvergängar  synas  ega  rum.    Denna  art  af  lafbå- 
lens  förvandling  på  kalkgrund   är   hos  skorplika 

lafbålar  mindre  ovanlig.  Så  förekommer  på  Gott- 
land  Parmelia  atra   ymnigt    med   svälld  krithvit 
bål  och  fruktkant.    Men   den   sträcker  sig  äfven 

lill  dem,  som  bestå  af  bladlika    fjäll   och  flikar. 
De  förvandlingar  Parm,  saxicola  uuderkaslas,  då 

hon  bosätler  sig  j)å  kalk,   hafva  i  detla  afseende 

blifvit  ryktbara  och  gifvit  anledning  till  missför- 
slånd  om  deras  ursprung.    Men  bland  dessa  för- 
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vandlingar  är  knappt  en,  som  träflfas  allmän  i 

små  plättar  på  de  större  Gottländska  kalkkullar- 
nes  sido-branter ,  tillförene  anmärkt.  Den  torde 

dock  förtjena  det,  emedan  den  företer  Par???,  saxi- 
cola  i  ytterligaste  grad  våldförd  af  kaikens  inver- 

kan, och  nästan  oigenkänlig.  Jag  uppför  den  så- 
ledes under  benämningen  deminuta:  crusta  tarta- 

reo-corapacta  areolato-rimosa  tiimida,  albicante, 
ambitu  determinato,  apotheciis  immersis  disco 

pallido  1.  luteolo. 

Efter  dessa  anmärkningar  öfver  de  inom 
Gottländska  floran  förekommande  utraärktare  el- 

ler mindre  kända  former  af  sådana  arter,  hvilka 

förut  i  Skandinaviska  (loran  varit  bekanla,  öfver- 
går  jag  till  de  inom  Skandinavien  tillförene  ej 
anmärkta  arter,  dem  jag  träffade  på .  Gotlland. 
De  äro:  Biatora  enjthrocarpa  Fiies,  den  form  af 

Lecidea  epigona  Schaerer,  som  af  Schrader  är  be- 
skrifven  under  namn  af  Lkhen  intermedius,  Ope- 

grapJia  saxatilis  DeCand.,  Sagedia  verrucario{desFv'\es, 
Verrucaria  conoidea  Fries,  Verrucaria  Dufourei  Fiies 

och  Petractis  exanthemafica  (S.mith)   Fries  "'•'),  jeu)te 

*)  Summa  Vegetabilium  Scandinavice.  Sed.  Prior  1845. 
—  Jag  begagnar  i  denna  uppsats  alllid  synnnymien 
i  delta  senaste  arbete  af  förlattaren  till  Liclienogra- 
phia  Europcea.  —  Da  jag  stiaxt  efter  återkomsten 
från  Gotlland  till  lians  granskning  öfverlemnade  de 
flesta  på  ön  gjorda  Liclienologiska  fvnd ,  med  den 
skyndsamhet,  som  var  nödvändig,  om  de  skulle  kun- 

na anlöras  i  det  förstnämnda  arbetet,  hvars  afdel- 
ning  om  Lichenerna  då  var  under  tryckning,  hade 
jag  ej  hunnit  med  noggrannhet  genomgå  insamlingen 
på  ön.  En  och  annan  ai  t  och  form  af  de  här  nämnda 
voro  då  ännu  icke  granskade,  och  äro  derföre  icke 
upptagna  i  Summa  Vegct.  Scand. 
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Iveiine  e^^na  hilintill  af  liclienographerne  icke  ur- 
skil jda.  Jag  bör  dock  icke  förbigå^  att  jag  redan 

1842  haft  tillfälle  att  urskilja  Biator^a  erythrocarpa 
och  Petractis  exanthematica  bland  de  specirnina  af 
Gottiändska  Lafvar,  dem  P.  C.  Afzelius  hemfört 
från  sin  första  resa  till  Gott  land  och  då  tillät 

mig  att  granska.  —  De  flesta  af  dessa  arter  ega 
ett  individuelt  inleresse  för  den  nordiska  liche- 

nologen  genom  deras  från  våra  öfiiga  kalklafvar 

afvikande  fruktbildning;  men  det  mest  anmärk- 

ningsvärda, h varigenom  dessa  fynd  förtjena  upp- 
märksamhet, är  dock,  att  de  alla  egentligen  till- 

höia  den  subalpinska  regionens  kalk-  och  sand- 
stensbildningar i  det  södra  Europa.  Några  bland 

dem  visa  sig  äl  ven  på  enahanda  växtgrund  i  det 

mellersta,  men  träffas  der  endast  i  anamorpho- 
serade,  mindre  fullkomliga  former,  som  röja,  att 
de  redan  öfvertradt  sina  naturlii^a  växtgränser , 

och  försvinna  i  Tysklands  och  Frankrikes  nord- 

liga trakter.  Deremot  uppträda  de  å  nyo  på  Gott- 
land,  normalt  utbildade  eller  i  sådana  former,  un- 

der hvilka  de  äro  kända  i  södra  delen  af  meller- 

sta Europa. 

Biatora  erythrocarpa  förekommer  med  s trål- 

kantad  lafbål  och  blekare  fi  uktkant  endast  i  syd- 
ligaste Europa,  och  har  under  denna  form  inta- 

git plats  i  Parmeliernas  flock.  1  södra  delen  af 
Germaniska  florans  område  framträder  den  på 

kalk  och  sandsten  med  grynig  eller  tätt  sam- 
mangyttrad  och  nästan  till  krithvitt  urblekt  laf- 

bål utan  fruktkant  af  olika  färg  med  skifvan;  och 

blott  dessa  Biatorinska  former  (Biat.  erythrocarpa 

b.  arenaria  och  /3.  Lallavei  Fi  ies  Lichenogr.  Europ.), 
som  äro  hemmastadda  i  det  mellersta  Europa, 
förekomma  äfven  på  Gottlaiids  sandsten,  ehuru 
arten  redan  i  norra  Tyskland  upphört.    Ty  spår 
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af  densamma  äro  väl  anmärkta  i  Brandenburg 

(Flörre)  och  Sachsen  (Wallroth);  men  de  der 

förekommande  formerna  äro  genom  lafbålens  dofl- 
lika  upplösning  nästan  oigenkänliga  och  utvickla 

knappt  någon  frukt  ••'•"). Lecidea  epigaea  är  en  jordlaf,  som  tillhör 

kalkgrunden  i  det  södra  Europa,  Schweiz,  Tysk- 
land och  Frankrike,  ursprungligt  utgången  fran 

Alperna.  Dess  form  med  mera  förknappad  lafhåi, 
Lichen  intermedius  Schrader,  träffas  på  Gottländska 
Fåröns  kalkhedar  i  samma  sällskap  med  Biatora 

decipiens  och  Biat.  fulgens,  på  den  öfver  kalk- 
hällen h vilande  tunna  jordskorpan,  hvaruti  den 

af  Schrader  och  Wallroth  funnits  på  Thurin- 
gens  jordbeklädda  gipskullar. 

Opegraplia  saxatilis  De  Cand.  är  så  nära  be- 
slägtad  med  trädlafven  Op,  atra,  att  Fries  (Lich. 

Europ.  pag.  366)  tvekande  anför  den  såsom  der- 
ifrån  skiljd  art.  1  Tyskland  och  Frankrike  äf- 
vensom  i  Schweiz  förekommer  den  på  kalk-  och 
sandstens-klippor;  den  Goltländska  på  kalkstens- 

block. Lafbålen  saknas  merändels  och  frambiy- 
ler  entlast  närmast  intill  de  spridda  eller  i  små 

grupper  samlade  frukterna.  Dessa  äro  smala,  nä- 
stan cylindriska  med  skifvan  nästan  dold;  sällan 

blottad ,  mellan  hylsans  inböjda  kanler,  som  öppna 

*)  Wallroth  Fl.  Cryplog.   Germaniae  1 ,   390  (Paniicl. 
teicholyla). 

**)  ScHRADEu  Spicil.  Fl.  Gerni,  p.  90.  —  Wallroth  1.  c. 
3ö7  (l^atiMlaria  intonm-dia)  "ad  linmuni  piiii^^vioroin 
proiiiontorioruin  ^vpsaccoriini  in  Patcllaiioe  decipi- 
enlis  ct  fiili^eiilis  consorlio."  — Schrader  anför  älven 
Parni.  /cnd/gcra  såsom  sammanboende  med  Lichen 
intermedius.  Den  förra  är  också,  enlii^t  livad  jag 
förut  erinral,  en  verklig  jordlaf,  och  växer  äfven 
pä  Goltland  hlaiulail  ined  de  niininda  Biatorae. 
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sig  med  en  smal  spricka.  Den  GoLLländska  for- 
Qien  tillhör  således  verkligen  Op,  saxatilis  Fries; 
hvaremot  Wallrolhs  Graiphis  saxatilis,  till  hvilken 

han  hänför  Op.  saxatilis  De  Cand.  såsom  syno- 

nym, mera  närmai*  sig  till  Opegr.  varia. 
Sagedia  verrucarioides  och  dess  mörkare  form 

(Pyreniila)  Verrucaria  catalepta  Ach.  et  Auct.,  un- 
der h vilket  namn  denna  föga  kända  och  med  Sa- 

gedia cinerea  nära  beslägtade  art  uppföres  i  de 
Tyska  Lichenologeinas  skrifter,  är  först  anmärkt 
i  Schweiz  (inom  Wallis,  Schaerer)  och  sedan  i 
Alpernas  utskott  inom  Saidinien  och  Kärnthen 
(enligt  Rabenhorst),  men  angifves  vara  träffad  i 
Riesengebiige  (v.  Flotow).  Arten  är  bland  de 
sällsyntaste,  äfven  på  Gottland  rar,  och  kan  lätt 
förbises  eller  förblandas  med  Venucariae,  från 

h vilka  den  skiljer  sig  med  fruktbildningen  (Fries 
Lichenogr.  Europ.  pag.  416).  Lafbålens  underlag 
(hypothallus)  är  tydligen  svart,  liksom  hos  Sag. 
cinerea,  ehuru  hos  stenlafven  tunnare;  den  derpå 

bildade  öfre  egentliga  bålen  är  grå,  sönderrem- 

nad  i  rutor,  efter  hand  mörknande  brunaktig  (ca- 
talepta). 

Verrucaria  conoidea  har  blifvit  funnen  i  Py- 
renaeerna,  h varifrån  den  är  spridd  i  vestra  Frank- 

rike på  kalk-  och  kritbergen  vid  kusten;  den  är 
äfven  anmärkt  i  Schweiziska  alpernas  utskott  in- 

om Sardinien  (enligt  Garovagt.io)  och  inom  Tyro- 
len  i  nedre  Innflodens  dal  (Uisger).  Verrucaria 
Dufourei  tillhör  likaledes  kalkbildningen  både  i 

Alperna  och  Pyrenaeerna,  och  utbreder  sig  på  de 
från  dessa  bergsträckor  utlöpande  åsar  ända  upp 

till  Riesengebirge  (v.  Flotow)  i  Tyskland,  samt 
med  kalkbildningen  vid  kusten  upp  till  Seine  i 

Frankrike.    I  England  lära  dessa    arter  icke  före- 
K.  V.  Akad.  Handl.  1846.  13 



194 

komma,  och  n tom  den  siibalpinska  regionen  träffas 

de  icke  i  Tyskland.  De  saknas  alldeles  i  Sveri- 
ges och  Norriges  kalktrakter.  Då  Fries  beskref 

dessa  båda  stoifruktiga  Yerrurarier ,  anmärkte  han, 

ledd  såsom  det  synes  af  en  aning,  den  egenhe- 
ten i  deras  utbredning,  att  de,  så  vilt  då  var 

bekant,  saknades  i  norden  "■•').  Och  de  finnas  verk- 
ligen båda  på  Gottland,  Verruc.  conoidea  åtmin- 
stone allmän  på  alla  de  stora  kalk-kul larnes  väg- 

gar och  spridd  här  och  der  på  klipporna  öfver 
hela  ön,  Verruc.  Dufourei  åter  sällsyntare,  af  mig 
bemärkt  blott  på  en  och  annan  enskild  lucal.  De 
utveckla  väl  icke  frukterna  till  sådan  storlek,  som 

stundom  i  södra  Europa ,  men  bibehålla  sina  cha- 
racterer  oförändrade  och  tydliga.  Båda  tillhöra 

de  den  grupp  af  slägtet  Verrucaria  ,  som  har  frukt- 
hylsan med  basen  fästad  på  lafbålen  eller  dess 

substrat,  af  hvilken  grupp  ingen  stenlaf  förut  va- 
rit bekant  såsom  norden  tillhörig.  Verruc.  conoidea 

saknar  ofta  lafbål  eller  har  endast  en  svag  an- 

tydning dertill,  varierande  i  färg,  grå  eller  grå- 
blå,  hvit  och  rödlätt.  Den  utbildade  frukten  är 

normalt  conisk,  dunkel,  liksom  omärkligt  öfver- 
gjuten  af  ett  doft  af  lafbålen.  Hela  frukthylsan  loss- 

nar slutligen  vid  basen  och  bortfaller,  men  qvar- 
lemnar  då  merändels  en  svart  rin^'  omkrin"  den 

fördjuj)ning  i  kalkstenen,  i  hvilken  fiuklkärnans 

bas  legat  nedsänkt.  Verruc.  Dufourei  är  vpj>erligt 
characteriserad  i  Lichenogr.  Europira.  Dess  grå, 
mer  och  mindre  åt  brunt  skiftande  lafbål  hvilar 

på  ett  med  bålen  sammansmältande  svart  under- 
lag, som  i  en  lyd  lig  svart  ring  begränsar  hälen. 

Frukternas  form   iir    alldeles   egen    och  utmärkt 

*)  ''SiM^iiLn  e  lias  /  \  rnuiirias  //uicrocu/pas  in  septcii- 
trionc,  qiiaiiUun  noviiiius ,  dosidorari."  Lichenogr.  Eu- 
i(ip.  !>.  433. 
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från  samsläglingai nes.  Hylsan,  liksom  samman- 
dragen vid  ftistet  på  substralet,  vidgas  smånin- 

gom, så  att  dess  nedre  del  liknar  en  Lecideae 

skållika  frukthjlsa;  fruktens  öfre  del  åter  är  con- 
vex,  nästan  halfklotformig^  men  nedtryckes  snart, 
så  att  den  bildar  en  concav  yta.  De  klart  svarta, 

glänsande  fruktbylsorna ,  fiygtigt  sedda,  förekom- 
ma ganska  liknande  en  Lecideae  frnkt  Bort- 

fallna, blottade  den  ibåligbet  i  stenen ,  der  frukt- 
kärnans bas  varit  nedsänkt. 

Den  till  fruktbildningen  ännu  mera  egna  ocb 

bögst  utmärkta  Petractis  (Thelotrema  Ach.)  ex- 
anthematica  synes  väl  vara  spridd  på  kalkgrund  i 
liela  det  södra  Europa  ocb  likaledes  i  England. 

Den  kan  då  ej  egentligen,  såsom  de  föregående, 

sägas  tillböra  den  subalpinska  regionen  i  ett  syd- 
ligare luftstreck.  Också  tror  jag  mig,  sedan  jag 

haft  tillfälle  att  se  den  i  fullkomligt  normal  ge- 
stalt på  Gottland,  med  teralig  säkerhet  kunna  till 

denna  art  hänföra  en  outvecklad  form  ,  som  före- 

kommer på  Ombergets  lösa  kalkstens-block.  Men 
inom  Scandinavien  är  arten  åtminstone  icke  an- 

norstädes funnen  i  väl  utbildad  form,  än  på 
Gottland. 

Genom  nu  anförda  fynd  besannas  emellertid 

den  förmodan,  från  hvilken  min  önskan  att  no- 
gare  granska  Gottlands  lafvegetation  utgick.  På 

samma  sätt,  som  Gottland  från  södra  Europas  sub- 
alpinska kalktrakter  erhållit  många  fullkomligare 

växter,  eger  det  äfven  ett  icke  så  obetydligt  an- 

tal med  dessa  sydliga  traktei-  gemensamma,  men 
för  Scandina viska    floian   annars  främmande  laf- 

*)  Jag  måste  derföre  förmoda ,  att  jag  flerestädes  för- 
bisett denna  märkvärdiga  art,  och  anförtro  åt  kom- 
mande forskare  att  beslämma  dess  utbredning  på  ön. 

*)  Jemför  Lichenographia  Europaea.  pag.  197  (Gyalecta?). 
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ni  ler.  Äfven  inom  denna  växtfamilj  befinnas  Gott- 
ländska  floian  vara  sin  egendomliga  characlere 

trogen. 

Såsom  vittnesbörd  om  Gotlländska  laf-vege- 

tationens  syd-europeiska  lynne  bar  jag  icke  an- 
(ört  den  på  kalkbedarna  äfven  nu  funna  Parmelia 

verrucosa  (Ach.)  Fries,  eburu  denna  ni  märkta  arts 
utbredning  i  södra  Europa  är  inskränkt  inom 

alj)dalarnas  ocb  den  subalpinska  regionens  kalk- 
ocb  gipstrakter,  b varest  den  förekommer  både  så- 

som sten-  ocb  träd-laf.  På  melleista  Europas 
varmare  slätter  ocb  i  det  inre  Scandinavien  sak- 

nas den  alldeles.  Den  kunde  derföre,  då  den 

trallas  på  Gottland,  der  beti aktas  såsom  ännu  en 

från  Scbweiziska  alpfloran  inflyttad  främling.  Men 

den  bar  äfven  sitt  bemvist  i  Lapplands  ocb  Nor- 
riges  fjällbygder,  der  den  synes  belst  fästa  sig 
på  uråldrig  bergart,  ocb  nedstiger  fiån  dem  vid 
vestra  sitlan  af  Scandinavien  genom  Bobus  Län. 
Den  bör  således  snarare  räknas  bland  antalet  af 

de  allmännare  utbredda  alplafvar,  som  samlat  sig 

på  Gottland, 
Tvenne  laf-former,  dem  jag  tj  iillade  på  Gott- 

land, synas  icke  af  Licbenologei  ne  vaia  kända, 

meu  förljena  att  ui skiljas  såsom  egna  aiter.  Pro- 
fessor Fries,  bvilkens  granskning  de  blifvit  un- 

derstiillda,  bar  i  Sununa  Vegelabilium  Scandina- 
via2  redan  gifvit  dem  sin  ])lats  i  arternas  kedja. 
Med  denna  gällande  anctorilet  anför  jag  dem  bär. 

Biatora  sfi^aminca:  crusta  lartarea  inaequabili  inde- 
terminata  ocbrobuca,  bypolballmn  nigrum  ob- 
legente,  ̂ potbeciis  adprcssis  e  piano  convexis 

excipuli  marginem  excludentibus ,  tlisco  e  sul- 

pb  u  r  t'o-  pa  1 1  i  do  n  i  gr  ica  n  I  e. 
Hab.  ad   corlirem    Qucrcus   circn  Etbelbem 

Got  tia  ndii>?. 
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Bialorce  exicjum ,  Gallice  civi,  e  Scaiidina  vicis 
vero  Bial.  quernem  ailiiiis  hjpolhallo  et  coloie, 

diversa  aputheciis  et  crusta.  —  A  foimissimi- 
libiis  Parm.  vai  iae  diOert  hjpotbailo  iiigro,  cru- 

sta tarlarea  seu  aoiy  !aceo-larL;»rea ,  apotlieciis 
nunquam  coniii veiilibiis  el  defectu  excipuli  thal- 
lodis.  Tantum  in  apotbeciis  crusUTe  crassiori  sub- 
immeisis  observatur  margo  accessorius.  In  for- 

niis  cyrtellis  Parm.  vai^icm  margo  tballodes  qui- 
dem  desideratur  (Lee.  soipincola  pr.  p. ,  Lee.  aite- 
ma  cet.),  sed  in  bis  crusta  simul  obliterata  si- 
slens  bvpolballum  albiduni  et  disei  color  plus 

minns  in  carneum  veigil,  cum  in  Biat.  strå- 

minea  ex  oebroleuco  livescit  et  ni^ricat.  —  Neque 
ibrmae;  Biat,  polyfropat  v.  c.  monstrosoe  apotbe- 

ciis olivaceis,  cum  bac  speeie  comparari  pos- 
sunt  propler  bypotballum  et  criistam  prorsus 
diversa. 

Lecidea  Stenhammari  Fries '*^)  (Summa  Veget. 
Seand.  1,  115):  crusta  lartarea  rugoso-unduiata 
e  glauceseente  alba,  apotbeciis  innatis  margine 
tenui  demisso  diseo  pruinoso. 

Habit,  ad  latera  praerupla  unibrosa  raonlium 
ealcareorum  in  Gottlandia. 

A  Lecid.  albo-atra  aflini  valde  difFert  crusta 

primitus  contigua,  mox  eximie  rugosa  et  un- 
dulata,  tumida,  exsiccatione  rimoso-areolata , 
intus  sub  strato  corticali  e  caesio-subvioiaceo 

albido,  candida  subfarinosa,  ut  et  apotbeciis  in 

crusta  innatis  parvis,  margine  demisso  subni- 
lente  discum  pruina  obvelatum  ambiente,  pla- 

nis  persistentibus.  —  In  praerupLis  lateribus 
montium  calcareoium  supereminen  Ii  bus  latas  pla- 

*)  Nomen  speciei ,  ab  eximio  Fries,  me  invito,  jmposi- 
tum  et  piiblicatiuii ,  ne  mutatione  eonfusio  orialur, 
retinere  cogor. 
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gas  occiipat,  sedem  urnbrosain  altius  a  terra 
amans.  Soli  exposita  crusla  sterilescit  et  in 

leprani  cinerascentem ,  circa  l  imas  ci  ustee  pi  o- 
pullulaiitem,  cleliquescit. 

An  Lichen  candidus  Engl.  Bot.  1138,  in  ru- 

deribus  templi  cujusdam  prope  Yainiouth  in- 
ventus  et  a  primo  descriptore  celeberrimo  S^iixn 

(Träns,  of  Linn.  Soc.  1,  82.  T.  4.  F.  3.)  iiomine 

Lichen  tumidulus  sat  aplo  appellatus,  deinde  aa- 
tem  ab  editorihas  Botan.  Angl.  imtr.erito  ad 
Lich.  candidum  Weber,  diversissimum  relalus,  ad 

speciem  supra  descriplam  pertineat,  in  medio 

relinqiiere  consultuni  putemus.  In  multis  qiii- 
dera  conveniunt,  et  figura  nostiam  bene  le- 

praesentat.  Sed  praecipue  si  tus  et  fornia  apo- 

iheciorur  ex  descriptione  ditierre  videlur.  ]N~am 
in  Lichene  Anglico  a-poihecia  sessilia  convexa  de- 
scribuntur,  quod  minime  in  nostriini  quadrat, 

et  majorem  cum  Lecidea  alho-atra  allinitatem  in- 
dicat.  Ad  banc  etiam  Botanici  Angiici  rccentio- 
res  Lichenem  candidum  Engl.  Bot.  leferunt. 

§.  2. Gottländska  Laf-Vegetationens  Geografi. 

Laf- vegetationen ,  som  utur  luften  ocb  dess 
fukti^bet  bemtar  sin  oärin",  men  icke  med  nå- 

got  nedstigande  organ  är  fästad  i  jord \  tan,  är 
derföre  vida  mindre  än  de  tullkomligaie  växterna 

beroende  af  jordvarman  ocb  ej  inskränkt  inom  de- 
ras transrare  växt^ränser.  Denna  veqetations  olika 

pbvsiognomi  ocb  V|-pigbct  under  olika  luftstreck 
lära  oss  likväl,  att  biltlemperaluren  ocb  framför 

allt  dess  olika  fördebiing  pä  de  serskilda  årsti- 
derna utöfvar  en  stor  inflylclse  j>å  densamma. 

Då  man  ser  laf- vegetationen  i  fjälh  cgionerna  ännu 
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lifva  och  färg  bekläda   ödsligheten,   sedan  kölden 

synes  hafva  dödat  det  vegetativa  lifvet,  men  mån- 
ga af  dessa    regioners   utmarktaste  och  skönaste 

arter  icke  nedstiga  i  det  lägre  landet,  så  kan  nian 
icke  tvifla,  att  den  under  större  delen  af  året  låga 

luft-temperaturen  utgör  ett  af  vilkoren  för  dessa 
arters  lif  och  utvickling.    De    tropiska  ländernas 
och  varmare  verdsdelarnes  yppiga  och  praktfullt 

färgade,  ej  sällan  till  fruktbildningen  från  de  tem- 
pererade och  kalla  luftstreckens   afvikande  laffor- 

mer,  af  h vilka  endast   några  få  spår  visa  sig  in- 
om Europa  i  dess  sydligaste  region,   behöfva  för 

sitt  lif  och  utvickling  en   högre    varmegrad  och 
en  större  ymnighet  af  den  fuktighet  i  luften,  som 
derigenom  utvicklas,  än  de  tempererade  och  kalla 
länderna  kunna  erbjuda  dem.    Men   inom  dessa, 
åtminstone  inom  det  mellersta  och  mildare  nord- 

liga Europa  utom  fjälltrakterna,  beror  laf- vegeta- 
tionens physiognomi  och  rikedom  i  serskilda  nej- 

der  vida  mindre  af  temperaturen   än  af  den  na- 
tur-lag,  som   fästat   livar   och  en  la  fart  vid  ett 

visst  substrat,  såsom  dess  naturenliga  växtgrund 

(solum),  på  h vilken  den  normalt  utbildar  sig,  så 
att  den  sällan  kan  öfverflytta  på  en  annan,  utan 
någon   rubbning   i   den    typiska  utvicklingen  af 

dess  regelbundna  metamorphos  och  deraf  härfly- 
tande form-förändring.    De  fenomener,   i  h vilka 

denna  naturlag  yttrar  sig,   äro  till  sina  hufvud- 
momenter  så   klart   framställda  i  Lichenographia 

Europcea,  genom  hvilket  arbete    Lichenologien  ej 
mindre  i  detta   afseende   än   i   den  systematiska 

artbestämningen  erhöll  en  oförgänglig  grundlägg- 
ning, att  denna  framställning  här   endast  behöf- 

ver   åberopas.    En   flock    af  lafvarne   är  bosatt 

på  den  blottade  jorden  (yor(i-/ö!/*va?') ;  många  af  dem 
skilja  sig  icke  fiån  denna  växtgrund ,  men  de,  som 
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ulflylta  från  c3  ensam  ma,   sprida   sig   öfver  jord- 
skorpans moss-bekiädnad  och   förraultiiande  vege- 

tabiiier,  och  Died  deras    tillhjelp   upp    på  nedre 
delen  af  lefvande    Iräds   stammar  och  klippornas 

möss-  eller  jujdbetäckta  liällar,  men  nästan  aldrig 
på  blotta  stenen  eller  tiädens    friska,  ej  mossbe- 

lupna bark.     Deremot   har    de    lefvande  trädens 

bark  sin  egen  la f- vegetation  (träd-lafmn  likasom 

klipporna   sin   {sten-lafvar).     De   arter,    som  till- 
höra h vardera  af  dessa  växtgrunder,  synas  i  all- 

mänhet sky  att  fästa  sig  på  blotta  jorden,  och  då 
de  tillfälligt   spridas   på   dess   mossbetäckta  vta. 
sker  det  aldrig  utan  att  de  underkastas  så  Letvd- 

liga    form-förändringar,   att   dessa   stundom  fått 
gälla  för  skiljda  arter,   eller   hämmade  i  sin  ut- 

vickling  upplösas  och  förlora  småningom  förmå- 
e:an  till  fruktbildning.    Måns^a  bland  tiädlafvarne 
och  stenlafvarne   äro   så    bundna    vid  den  växt- 

grund,  som  ursprungligt    blifvit   dem  al  naturen 
anvisad,  att  de  aldrig  öfvergå  på  den  andra,  men 

väl  kunna  gemensamt  söka   sitt   hemvist  på  trä- 
dens blottade,  förtorkade  och  af  menniskohänder 

jemnade  ved  (bjelkar,  väggar,   gärdesgårdar),  som 
icke  för  lafvarne  är  någon  ursprunglig  vä\tgrund, 

utan  en  secundär,   på    h vilken   de   ej  eller  und- 
slippa  mången  förvandling  och  missbildning.  Ex- 

empel häraf  äro  i  de  föregående  anmärkningaroe 

öfver   några    Gottlandslafvars   spridning  och  for- 
mer anförda,    ̂ lagra   de   allmännaste   sten-  ocli 

trädlafxar,  som  i  hvarje  trakt,  h varest  deras  \äxl- 
grund  icke  saknas,  utgöra  laf-vegelalionens  största 
massa,  kunna    väl    lefva   och  frodas  hka  obehin- 

diadl  både  på  sten  och  \rh  trädens  bark.  Men  äfven 

bland  dessa  gifves  kna|>pt  någon .  h vars  ursprung- 
liga växlgrund  icke  kan  urskiljas,  en)edan  de  på 

den  andra  visa    en    slorre    benagenhet  atl  afvika 
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från  lafvens  typiska  form  och  raissbildas.  Sten- 
lafvarne  Pann.  saxatilis  och  Parm.  parietina  å  den 
ena  sidan  och  trädhifvarne  Parm.  olivacea  och 

Parm,  physodes  å  den  andra   äro  bevis  derpä. 

Denna  allmänna  lag  för  vissa  lafarters  ut- 

bredning blott  på  en  viss  växt-giund  har  det 
största  inflytande  på  laf-vegetationens  rikedom  och 

gestalt  i  serskilda  trakter.  De  egentliga  jordlaf- 
varne  äro  de  minst  talrika;  i  skogfattiga  slätt- 

länder är  der  före  laffloran  fattig.  Skogsrika  bergs- 
bygder ega  deremot  den  rikaste  lafflora ;  ty  sten- 

lafvarnes  antal  är  störst,  och  i  skogarnes  skugga 
och  fuktighet  utvicklas  trädlafvarne  yppigast, 
vissa  flockar  af  dem  till  och  med  endast  i  täta 

skogar  inom  bestämda  växtgränser  vid  hafskusten. 

Om  Gottland  ej  vore  prydt  af  löfskogs-lundar  och 
ej  egde  de  ännu  i  några  trakter  betydligare  barr- 

skogarne, skulle  dess  egna,  ursprungliga  lafvege- 
tation  hafva  ganska  få  arter  gemensamma  med 

det  på  granit-grund  h vilande,  gent  emot  belägna 
fasta  landet,  ja!  knappt  någon  af  normal  form. 
Ty  Gottlands  egentliga  lafvegetation  beror  i  ännu 

högre  grad  än  dess  öfriga  växtrike  af  öns  geolo- 
giska constitution.  Men  de  flesta  trädlafvar  äro 

icke  bundna  vid  vissa  trädarter;  och  om  äfven  nå- 

gra af  det  motliggande  fasta  landets  löf( räd  endast 
på  få  localer  af  ön  förekomma,  så  eger  den  desto 
större  rikedom  af  andra.  Det  största  antalet  af 
Scandinaviens  trädlafvar  tillhör  derföre  äfven 

Gottländska  laffloran,  så  vidt  deras  växtregion 
icke  är  inskränkt  till  landet  vid  vestra  hafvet; 

och  trädlafvarne  utgöra  en  ganska  väsendtlig  be- 
ståndsdel i  densamma. 

Vi  nämnde,  att  Gottlands  egentliga  laf-vege- 
tation  beror  af  öns  geologiska  bildning,  och  hafva 

då  nämnt  den  andra  och  allra väsendtiigasle  syn- 
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punkten,  från  hvilken  den  olika  växtgrunclens  in- 

flylelse  på  laf- vegetationens  physiognomi  måste 
betraktas.  I  det  föregående  är  redan  den  stora 

skiljaktighet,  som  eger  rum  mel  i  an  la  f- vegetatio- 

nen på  granit gi^und  och  på  kalkgrund,  aiigifven 
och  med  åtskilliga  anmärkningar  öfver  Gottländ- 

ska  laf-former  upplyst.  Skiljaktigheten  är  så  stor, 
att  kalkgrunden  knappt  har  någon  iafart  gemen- 

sam med  gi  anitgrunden ,  hvarken  stenlaf  eller 

jordlaf,  men  väl  några  motsvarande,  oui  h vilka 

tvekan  kuncle  uppstå ,  huru  vida  de  icke  uppkom- 
mit genom  de  analoga  granit-arternas  utvandring 

till  kalkgrunden  och  kalkens  förmåga  att  tians- 
formera  dem.  Så  väl  detta  analoga  förhållande 

mellan  vissa  kalk-  och  granit-grundens  lafarter, 
som  de  förvandlingar  flera  den  senares  arter  un- 

dergå, när  de  öfverfljtta  på  den  förra,  äro  förut 

antydda.  Man  får  derföre  åtskilja  kalk-lafvar  och 

granit-lafvar,  ja  äfven  kalkjords-lafvar  från  de  öf- 
riga  jordlafvarne.  Denna  skillnad  är  så  väsendt- 
1ig  och  bestämd  5  att  äfven  i  de  fasta  landets  trak- 

ter, der  kalkstens-bildningen  äi*  ganska  sparsam 
och  ligger  i  små  gångar  inkastad  mellan  granit- 
artad  stenbildning,  men  icke  höjer  sig  öfs er  jord- 

ytan, förråda  de  på  kalkstenshällen  växanile  laf- 
arter dess  skiljaktiga  mineraliska  natur  från  den 

bredvid  liggande  gneis-hällen.  Gottland  är  en 

ganska  mäktig  i  hafvet  bildad  kalk-klippa;  på 
kalkgrund  h vilar  liela  dess  jord.  Om  också  kalk- 
lafvarne  icke  äro  den  från  fasta  lamlet  ankom- 

mande forskaren  okända,  så  iinner  han  sig  dock 

här  förflyttad  inom  kalk-lafs- vegclal ioncns  egent- 
liga onnåde.  Det  är  denna  tlel  af  laf- vegetatio- 
nen, som  förnämligast  fortjeuar  att  kallas  Gott- 

lands  e^na  ■■'*"),  på  hvilken  derlore  uppmiirksandie- 

*)  Det  hor  ls.anskr   uimiik.i';,    all   ulivmiiic  for  en  yp- 
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ten  framför  alit  bör  vändas;  och  den  yngre  sand- 
stens-bildning, som ,  ehuru  inskränkt,  ligger  blot- 

tad eller  af  mennisko-händer  aftäckt  vid  öns  syd- 
liga kuster,  erbjuder  äfven  några  lafFormer,  som 

fåfängt  sökas  på  uråldrig  berg-grund,  jemte  till- 
fälle att  iakttaga  de  öfverflyttningar  af  granit-laf- 

var  på  sandstenen,  som  föregå  från  talrika,  i 
denna  trakt  från  fasta  landet  öfverförda  block  af 

uråldrig  stenar  t. 

Dessa  på  Gottland  förekommande  granit-laf- 
var  tillhöra  deremot  icke  Öns  ursprungliga  och 

egna  vegetation.  De  böra  betraktas  såsom  främ- 
lingar på  ön,  inflyttade  med  de  klippstycken  och 

block  af  fasta  landets  uråldriga  bergbildning,  som 
ligga  utströdda  öfver  vissa  trakter  af  ön,  på  den 
smala  strandheden  vid  vestra  sidan,  men  mest 

mot  den  östra  sidan,  på  och  nedanför  dess  suc- 
cessiva afsluttningar  mot  hafvet,  samt  i  de  stör- 

sta slycken  på  öns  lågaste,  södra  del.  Jag  tror 
mig  derföre  gifva  den  sannaste  och  naturenligaste 

pigare  och  rikare  kalklafs-vegetation  är  på  Gottland 
beredt  just  genom  kalkinassans  uppstigande  i  stora 
isolerade  kullar  med  lodräta  klippväggar.  På  dessa 
bergväggar  och  på  kullarnes  öfre,  nästan  horizontelt 
afskurna,  slätter  förekomma  de  märkvärdigaste  och 
de  nu  anmärkta  för  Scandinaviska  floran  nya  kalk- 
lafvar.  Om  dessa  kalk-kullar  saknades,  skulle  Gott- 

land vara  föga  rikare  på  lafvar  än  Öland.  Ty  laf- 
vegetationen  på  kalkflötsens  branta  afstupning  mot 
vestra  sidan  är  föga  utmärkt  och  temligen  enformig. 
Den  låga  ytan  så  väl  på  Ölands,  som  det  inre  fasta 
landets  öfvergångs- trakter  medgifver  icke  kalklafvar- 
nes  ymnigare  utbredning.  Hvad  den  olika  formatio- 

nen kan  bidraga  härtill,  vågar  jag  ej  bedömma.  Det 
vill  väl  synas,  som  den  enkrinit-förande  flötskalken 
vore  för  lafvarnes  utvickling  mera  gynnande.  Men 
undantagas  de  egentligen  alpinska  och  de  syd-euro- 
peiska,  Gottland  egna  kalk-lafvarne,  så  förekomma 
nästan  alla  de  öfriga  i  hvarje  kalktrakt. 
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bild  af  Gottlands  laf-vegetalioii,  då  jag  först  af- 

skiljer  granit-laf\ arne   ulur   förteckningen  öfver 

*)  Jag  är  långt  ifrån  att  anse  den  följande  förtecknin- 
gen såsom  fullständig.  Under  vandringarne  rundt  om- 

kring ön  från  dess  nordligaste  till  sydligaste  udde 
och  i  flera  riktningar  tvert  öfver  densamma,  var  min 
uppmärksamhet  i  synnerhet  fästad  på  kalklafvarne, 
såsom  angelägnast  att  granska.  Det  är  dock  sanno- 

likt, att  efterkommande  forskare  äfven  bland  dessa, 
framför  allt  jordlafvarne,  hvilkas  iakttagande  ytterst 
försvårades  af  en  under  flera  månader  fortfarande 

torr  och  het  väderlek,  i  hvilken  dessa  samman- 
krympa och  lätt  undfalla,  skola  träffa  nya  fynd.  Till 

deras  granskning  måste  jag  ock  öfverlemna  att  be- 
stämma en'  på  kalkhedarne  förekommande  utmärkt 

Parmelia,  hörande  till  gruppen  Psoroma  (Summa 
Veget.  Sc.  1,  p.  105)  i  närheten  af  Parm.  hypnoriiin 
och  FenisjonensLS  Fries,  men  vida  skiljd  från  den 
förra  genom  lafbålens  stora  uppstigande,  rundade, 
bladlika  fjäll  och  insänkta  stora  frukter  med  tunn 
kant.  De  insamlade  exemplaren  deraf  hafva  gått  för- 

lorade. —  Bland  de  från  södra  Gottia nd  hemförda 
laf-former  tinnes  en  Lecidea,  som  närmast  öfver- 
ensstäramer  med  Lecidea  polycarpa  (Sommerf.)  Fries ; 
och  det  vore  ej  oväntad  t,  om  äfven  denna  art  träffa- 

des på  Gottland,  då  Sommerfelt  först  anmärkt  den 
i  samma  kalktrakt  inom  det  högnordiska  Scandina- 
vien,  der  han  likaledes  aldraförst  urskiljde  åtskilliga 
andra,  nu  på  Gottland  återfunna  former.  Men  exem- 

plaren äro  icke  så  fullständiga,  att  de  undanrödja  all 
tvekan.  Jag  antecknar  derföre  här  denna  art  såsom 
en  fråga  att  besvaras  af  framtida  forskning.  —  Att 
biand  trädlafvarne  en  och  annan  bör  tillkomma,  sy- 

nes mig  sannolikt.  Det  bör  t.  ex.  föi-modas,  att  Parm. 
Acctabiihun  tillhör  Gottlands-floran ,  då  de  trädslag, 
den  helst  väljer  till  bostad  (oxel,  ek,  o.  s.  v.),  icke 
äro  på  Gottland  sällsynta.  Men  trädens  kronor  hafva 
ej  blifvit  nog  under«;ökla. 

Af  de  i  Utkast  till  Gottlands  flora  (K.  V.  Ac. 
Handl.  180())  anförde  lafarter  äro  utur  den  här  gifna 
förterkiiini;on  uleslufna  TJchcn  unibrinus  af  redan 

anförda  skäl,  och  fjchen  /i'/)fa/cus  Ach.  l^rodr.,  i  ut- 
kastet uppgifven  såsou)  "dl män".  Då  den  sistnäiunda 
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öns  lafarter,  ocb  seiskildt  framställer  dess  egent- 

liga laf-vegetation ,  som  beslår  al  trädlafvar  och 
kalklafvar,  till  hvilka  ytterligare  komaier  en  och 

annan  på  sandstens- bildningen  bosatt  form.  Gra- 

nit-lafvarne  äro  få,  ocb  de  kunna  väl  icke  skarpt 
afsöndras  från  Irädlafvarne,  bland  hvilka  många 
förekomma  äfvenså  väl  på  uråldrig  stenart,  som 
på  trädens  bark.  Men  då  de  beslämdt  tillika  äro 

trädlafvar,  allmänt  sprida  sig  på  blottad  ved  och 
till  en  del  i  förvandlad  form  öfvergå  på  kalkste- 

nen, böra  de  betraktas  såsom  Goltlands  egna  al- 
ster. Till  Gottlands  lafflora  höra  deremot  icke 

följande  på  ön  förekommande  arter: 

(NephroDja  resupinatum  "på  en  sten  i  Burs"  en- 
dast; P.  C.  Afzelius). 

Parmelia  cinereay  b.  o.  d.  på  granitblocken. 

  confragosa pk  granitblock  i  södra  landet, Öja. 

utan  tvifvel  är  en  finflikig  och  med  kant-fibriller 
försedd  Parm.  ccesia  men  denna,  som  också  är  en 
af  de  egentligaste  granit-lafvar,  icke  under  någon 
form  träffades  på  Gottland,  har  jag  måst  stanna  i 
villrådigliet  om  den  Gottländska  Lichen  leptaleus. 
Jag  diislar  knappt  gissa,  att  dermed  kan  menas  den 
på  hedarnas  och  hällarnes  mossbäddar  förekommande 
finflikiga,  gråblådaggiga,  sterila  formen  af  Parm.  pul- 
veridenta  (P.  muscigena  Ach.).  —  Att  nu  Lich.  Hoff- 
manni j  Lich.  impressiis  och  Lich.  bracteatus  äro 
upptagne  såsom  former  under  sina  hufvudarter  följer 
af  sig  sjelft.  Förteckningen  innehåller  blott  Lichenes, 
men  icke  Collemacece hvilka  upptagas  bland  de  förra 
i  Utkastet  till  Gottlands  flora,  men  torde  på  Gott- 
land  förtjena  en  egen  undersökning.  Den  hetta,  som 
oafbrutet  vai-  rådande  under  mitt  vistande  på  ön, 
gjorde  allt  försök  till  en  sådan  undersökning  omöj- 

ligt. Någon  art  af  denna  flock  kunde  knappt  lossas 
från  sin  växtplats  utan  att  sönderfalla  i  grus.  — 
Några  af  de  i  förteckningen  upptagna  arter,  dem  jag 
ej  fått  tillfälle  att  se,  men  hvilka  äro  uppgifne  så- 

som funna  pä  Gottland,  äro  anförda  inom  parenthes. 
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Par  mel  ia  pallescens  parella  på  granitblock  och  från 
dem  öfvergåeade  på  saiidstensblock  gan- 

ska ymnigt  i  södia  landet  kring  Buis- 
viken,  Näs,  Fide  och  Öja. 
 tartarea  a  Wahlenberg  Utkast  t.  Gottl. 

FL,  "här  och  der."  Af  mig  icke  sedd; 
men  kan  visserligen  tinnas  på  större 

granitblock.  Icke  eller  som  trädlaf  har 
den  förekommit  mig  på  Gottland). 

.  —    hadia,  spridd    h.   o.  d.  på  gråsten,  vid 

Wisbj,  Boge,  Fide,  men  ganska  spar- 
samt. 

,  haimatomma  ganska  ymnig  på  gråstens- 
blocken i  murarna  på  södra  landet,  Fide, 

Öja,  Wamlingbo,  och  nästan  lika  ymnig 
på  sandstensblocken  ,  både  med  h  vit  och 
svafvelgul  lafskorpa,  rikt  fructificerande; 
men  på  sandstenen  förknappas  frukterna 
nästan  alltid  och  abortieia. 

  vitelima  a.  spridd  h.  o.  d.,  Wisby,  Fide; 

ganska  sparsamt  på  blottad  ved  (gärdes- 
gårdar) t.  ex.  i  När,  Bunge;  /3  holocarpa 

(Lichenogr.  Europ.)  på  gärdesgårdar  t. 
ex.  Storugns  i  Läderbro. 

 —    sulplnirea  kring  Bursviken,  Näs,  Öja,  Fide 
på  granitblock,  men  älven  på  sandsten, 

sparsamt. 
  glaucoma  (sordida)  endast  på  granit  gan- 

ska sparsamt  t.  ex.  Öja. 

  cenisea  både  |)å  granitblock,  men  ganska 
sällsynt,  Wisby,  Öja,  och  i  södra  landets 
murar  ö( veigåeiide  på  sandsten,  likväl 
sällsynt.  (Likaså  förekommer  denna  art 
på  sandsten,  icke  på  kalk.  på  Ombergel, 
Öslergöl bland,  ganska  s!  ön). 

Lccidea  atro-allni  sparsamt  spridd  b.  o.  d.  i  landet. 
  alro-virens  likaså  på  gråsten  i  södi  a  landet. 
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De  för  Öfrigt  på  granit-artade  biock  förekom- 
iiiancle  arter,  som  här  ej  blifvit  upptagna,  dels 

emedan  de  på  ön  ej  äro  sällsynta  såsom  Irädlaf- 
var,  dels  emedan  de  vida  ymnigare  förekomma 
på  annan  slenart,  ehuru  under  mindre  normal 
form,  må  äfven  anföras.  Parmelia  saxatilis  är  så- 

som stenlaf  allmänt  känd  på  ön  och  under  detta 

namn  begagnad  till  färgning,  men  den  sparsam- 
ma tillgången  derpå  öfverklagas  af  fruntimren. 

Parm.  parietina  är  här  äfven  spridd  öfver  allt  på 

all  slags  växtgrund ,  utom  på  jorden ,  och  öfver- 
går  ymnigt  pa  de  solöppna  kalkbergen.  Pann. 

stellaris  s\^v\der  sina  förknappade  former  med  upp- 
svällda, uppstigande  flikar  h.  o.  d.  på  gråstenen 

ymnigt  (och  till  äfventyrs  innefattar  den  såsom 

"allmän"  i  Utkastet  till  Gottlands  flora  upptagna 
Liclien  tenellus  egentligast  dessa  former).  Parm.  atra 

är  normal  på  granitblocken,  dock  ganska  spar- 
samt; men  den  förekommer  deremot  ymnigt  på 

kalkstens-kullar  och  på  sandstenen  i  södra  landet, 
med  hvit  svälld,  nästan  upplöst  lafskorpa.  Parm. 
suhfusca  är  stenlaf  både  på  granit  och  sandsten, 
på  den  senare  i  flera  former.  Biatora  ferruginea 

visar  sig  någon  gång  äfven  på  granit,  och  öfver- 
går  på  sandstenen  i  södra  landet,  men  förekom- 

mer normal  på  träd  och  i  stor  mängd  transfor- 
merad, spridd  på  kalkbergen.  Af  de  till  granit- 

grunden  liörande  Lecideae  saknas,  äfven  på  gra- 
nit-blocken, alla  andra  ände  båda  ofvan  för  upp- 

tagna;  på  sandstenen  finnas  icke  en  gång  dessa 

båda,  men  ganska  sparsamt  Lecidea  fusco-atra  fal- 
lescens Fries  (S.  V.  Se),  samma  form  som  näm- 

nes  i  Lichen.  Eur.  från  Skåne;  och  på  sandstens- 

spillror träffas  Lecid,  atro-alha  petrcea. 
Det  saknar  ej  intresse  att  serskildt  betrakta 

sandslens-bildningens  laf- vegetation  och  de  öfver- 
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ilyUiiingarj  som  lill  denna  bildning  föregå  af  laf- 
aiter  tillhörande  granilen  och  kalkstenen,  afhvilka 
stoiie  block  och  spillror  här  i  södra  Gottland 
ligga  1  dess  grannskap.  Man  linner  då,  alL  af 

kalksLens-iarviirue  ingen  enda,  ulom  ofullkomliga 
former  ai  Pann.  murorum,  öfver^år  på  granit, 
h  varemot  sandstenen  upptager  Sagedia  viridula , 
Lecidea  aUjo-atra ,  båda  val  utbildade,  Parrnel ia  cal- 

carea  med  kiilbvit  och  ganska  förknappad,  men 
icke  alltid  upplöst  lafskorpa,  Biatora  aurantiaca 

b.  ffla  vo-virescens)  smutsig  och  knappt  igenkänlig, 
uien  aldrig  Pann.  murorum.  Sandstenen  har  med 

granilen  ̂ emeosamraa,  såsom  af  det  ofvanför  an- 
förda inhemtas:  Pann.  parella ,  Parm.  hcematomma, 

Parrn.  sulphurea,  Pann.  subfusca,  Parm,  nigra ,  Parm. 

cenisea,  Biat.  ferruginea ,  Leeidea  fusco-atra  trans- 
ibi  iuerad  till  ;3.  pallescens  och  Lecidea  atro-alha  li- 

kaledes transformerad  till  petrcFa ,  samt  Parm.  pa- 
rietina ganska  ymnigt,  men  aldrig  Pannel.  saxati- 

l\s,  ehuru  denna  förekommer  på  bredvidlig?ande 
granitblock.  Sandstenens  egna  iafvar  äro  blott 

Biatora  erytlcrwarpa  och  Lecidea  (sabuletorura^;  pilu- 
laris.  Ty  denna  sistnämnda  ait  är  här  egentli- 

gen hemma  på  sandstenen,  utvicklar  sig  på  den 
i  största  fnllkondighet  och  ymnighet,  men  föi  lo- 
rar  på  kalkstenen  ofta  sin  bål  och  missbildas. 

Gol  Hands  egentliga  Laf  vegetation. 

Usnea  harhata   Fr.  —  hirta  h.  o.  d  på  ̂^ärdesgårdar, 
—  harhata  Lin.  Fårö,  i  tallskog. 

Evernia  juhata  Fr.   —  chalyheiformis   spridd    h.  o. 

d.  på  gärdesgårdar  och  barrtiäd.  —  ju- 
hata  Lin.  i  granskog,  ̂ ^  änge,  Butle  o  s. 

v.,  nten  ganska  sparsamt  och  vida  min- 
dre i  väx  I  likhet  än  i  fa>la  landets  skc»gar. 

Ever- 
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Everilia  prunastri  h.  o.  d.  på.  löflräd  och  enbuskar. 

 furfuracea  sällsynt  på  tall. 
Ramalina  calicaris  Fr.  —  fraxmea  allm.  på  större 

iöftiäd  rned  formen  farinacea.  —  fasti- 
giata  i  Ethelhem,  Lummelund  o.  s.  v. 

Cetraria  aculeata  på  jord  betäckta  kal  k  hedar  bland 

mossa  allm,,  tätgrenig,  kort  och  sam- 
mankrympt. 

  islandica   i   barrskogar   och    på  hedarna 
sparsam  och  af  klen  växt,  t.  ex.  Wänge^ 
Gothem  {subtuhulosa?  Stånga  på  kalkhäll 
vid  Tenglings  myr.  P,  C.  äfzelius;  icke 
af  mig  träffad  på  den  uppgifna  localen)^ 

 —   nivalis  Fårö  på  flygsanden,  Avanäs, 
  scBjyincola  allm.  på  enbuskar. 
  jumper ina  på  En  h.  o.  d.  —  campestris 
(erecta,  fruticulosa ,  munda,  nec  pulve- 
rulenta  nec  tubulosa)  på  öppna  kalklie- 
dar  nästan  allestädes,  ofta  med  frukt. 

Peltigera  rufescens  på  hedarna  h.  o.  d.  ganska 
dvergartad  (är  väl  Lichen  caninus  Utkast 
till  Gottl.  Flora). 

  venosa  på  jorden  i  sluttningen  vid  gamla 
kalkbrott  och  i  skog  t.  ex.  Östergarn, 

Stånga  (^'allestädes".  Wahlenb.). 
  saccata   i   kalkbergens   remnor  och  ras, 
Thorsburgens  nordöstra  branter ,  Gothem 

vid  ån,  Ruthe  vid  Lergraf,  Östergarn  i 
Ganebergels  ras,  Stånga  vid  Tenglings 

myr  o.  s.  v, 
Sticta  pulmonacea  ganska  liten  och  steril,  sedd  på 

ett  och  annat  ställe  t.  ex.  Ethelhem  och, 

enligt  P.  C.  Äfzelius,  Helvig. 
Parmelia  saxatilis  (på  gråstensblock)  och  b.  hixurians 

på  löfträds-slammar  och  gärdesgårdar  t. 
ex.  Ruthe,  Wall,   Klinte  vid  Sicklings. 

K.  v.  Akad.  Handl.  1846.  14 
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Parmelia  alevrites  £:anska  sparsamt  på  nedfallna 

bai  rlräd  .  Thorsbiirgen  och  på  gärdes- 
sårdea  i  ̂ rranoskapet  vid  Ekeskogs. 

  physod.€S  aihri.  på  löf-  och  barr- träd. 
  olivacea  h.  o.  der  på   iöfträden  och  gnr- 
des^årdar;  säilsjnt  på  granitblock. 

  amhi gua  ̂ ansk^  s  ulsvnt  i  banskog.  Wänge 
och  på  Thorsburgen. 

  parietina  allestädes  på    löfträd,  väggar, 
gärdesgardar ,  gråstensblock,  nien  äfven 

yppig  och  vmnig  på  de  mot  hafvet 

öppna  kalkbergen,  särdeles  på  östra  si- 
dan, t.  ex.  Öslergarns-bergei ,  Halls  hiik 

o.  s.  v. 

  ciliaris  b.  o.  d.  på  löfträd,  älven  på  En. 
  pulverulenta  allm.  på  löfträd. 
  sleU.aris  allni.  pfi  träd  ,  slön  e  buskar ,  föi- 
torkaJ  ved  :  — adscendens  sällsvnt,  Roma; 

—  ytterst  förknappad  med  uppsvällda 

flika!"  på  gråsttu. 
  ob-scura  på  ask-stammar  flerestädes  t.  ex. 
Stenkumia.  Gariieiun^s :  —  lepra'formis 
på  ton  vtd  t.  ex.  K  lin  le  vid  Sicklings. 

tliiihe;  —  ̂   ulothrix  på  a^p-stammar  t. 
ex.  Ethelhem,  Roma. 

  lanuginosa  på  remnoj  nas  väggar  af  Thors- 
biir^ens  nordöstra  hörn  (steril  och  pul- 

verbest rodd  såsom  vanligen  på  fasta  lan- 
det, men  tvdlig  med  oförstörd  hvpo- 

tballusl 

  brunnea  VäDi:e   i    skogsmark,  sparsamt. 
—  Hullunizs  i  karr.  G.  Wahlexbep.g. 

  hypnorum  Fårö  pa    kalkheden,  sällsvnt. 
P.  C.   A  FZELI US. 

  crassa  på  de  stora  kalk-kullarnes  öfver- 
sla  hkoglös^i    slätter   (på  kalkhällen  och 
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äiiossan),  Östergarn,  Kyrk-,  Ganne-  och 
Grogarns-beigen ,  Helvig,  Kyllej-bergel; 
äfven  på  mindre  kaik-kullar ,  Othem  vid 
Österbys,  Bara,  Baraberget;  Kraklingbo 
vid  Ekeskogs;  på  kalkhällar  ö.  om  FårÖ 

kyrka  —  allt  på  Östra  sidan  af  landet, 
(Vid  Wisby  och  på  vestra  sidan  knappt 

lyd  liga  spår  dera  t";  men  på  S(.  Caiisö, P.  G.  Afzelius)» 

Parmeiia  lendigera  på  jorden,  i  synnerhet  på  de 
stora  kalk-kullarnes  öfversta,  nakna  slät- 

ter, t.  ex.  Grogarns-berget,  Kyllej-ber- 
get  o.  s.  v.;  för  öfrigt  på  kalkhedarna 

norr  om  Fåjö  kj^rka,  Strandheden  norr 

om  Wisby,  samt  spridd  h.  o.  d.  på  he- 
darnes kalkhällar  sparsamt 

  saxicola  ̂ -'muralis  (galaclina  Ach.)  i  flera 
olika  tillstånd,  med  bleknade  bålfjäll  el- 

ler upplöst  lafskorpa,  på  murar  och  kalk- 
hällar t.  ex.  Wisby,  FoUingbo,  Storkumla 

och  på  de  större  kalk-kullarnes  branta 
sidor  h.  o.  d,  ■ —  deminuta  i  små  tuf- 

vor  på  nästan  alla  större  kalk-kullar  t. 

ex.  Hoburgen,  Kyllej-bergel,  Halls  huk 
o.  s.  v. 

  murorum  allmän  på  alla  kalkbranter  och 
hällar  i  många  former.  —  s^eropea  L i ch. 

Eur.  på  nedrasade  kalkstens-block  och 
hoiizontela  hällar  mångenstädes,  t.  ex. 

Östergarns  kyrkoberg,  Läderbro  ö.  om 

K  a  pel  1  s  h  a  m  n  s-  v  i  k  en. 
  circinata  på    kalkbtanter   n.  om  Wisby, 

sällsynt;  Olhera,  Österby-berget.  G.  Wah- 
LENBERG.    Helvig.    P.   G.  AfZELIUS. 

—    cervina  glaucocarpa  med  sa  n  i  s  i  t  ta  nd  e  bå  1  - 

fjäll,    fullkomligt    utbildad,   sällsynt;  "i 
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by".  G.  Wahle>berg,  Stånga  vid  Teng- 
lings  myr.  —  squamulosa  Sch  rad.  spridd 
påx  alla  kalkhällar. 

Parmelia  atra ,  på  löfträd  (Ronia ,  EtheJhem)  och 

gråsten  normal;  —  med  svälld  krithvit 

lafskorpa,  på  kalk-kullarnes  högre  knö- 
lar mångenstädes;  på  Ca  ris  värds  fäst- 

nings-holme  o,  s.  v.;  på  sandsten,  Öja  , 
Fide. 

  suhfusca  allm.  på  löft^äd  och  gärdesgår- 

dar; på  granit  sällsynt,  mera  på  sand- 
sten i  södra  landet. 

  albella  (angtdosa)  på    löfträd,  Ethelhem, 
Roma. 

(   pallescens  a ,  "sällsynt".  G.  AVahle>'berg.). 
—  parella  i  södra  landet  krin^  Bu  is  vi- 

ken;  se  ofvanföre. 

  tartarea  'frigida,  flygsand    på  Grötlingbo udde. 

  i^uhra  ymnig  på  Ek  ;  Ethelhem  och  flere- 
städes. 

  varia  på  löftiad  h.    o.  der,  t.    ex.  När, 
Ethelhem.  —  syminicta  och  scppincola  allm. 

på  gärdesgårdai-. 
  cerlna  på  asp  h.  o.  d.  —  gilva  ej  säll- 

synt med  a.  och  på  gärdesgårdar. 

  calcarea,  öfverflödigt,  co/j/or/rt  sparsamt  på 
lägre  hällar  och  kalk-splitter  nära  mar- 

ken, concreta  allestädes. 

  scniposa,  bn/ophila  på  jorden ,  allm.  i  syn- 
nerhet j)å  de  större  kalk- k  ullarnes  öfre 

slätter  och  spridd  på  liedarne.  (^Parm. 

scruposa  a.  "i  kalkbergens  remnor  h.  o. 
d."  G.  Wahi  knberg  kan  väl  icke  vara 
annat  än  denna,  spridd  i  små,  sönder- 
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delade  individer.  Graiiit-lafven,  den  nor- 

mala P.  scrujyosa^  är  ej  sedd  och  kan  väl 

icke  finnas  pä  GoLtland,  minst  på  kalk- 
Jjergen).  Lichen.  impressus  Utkast  till  Got  ti. 
Flora. 

Parmelia"  verrucosa  i  små    tufvor  pa  kalkhedar  t. 
ex.  Kräklingbo  vid  Heideby,  på  Kjllej- 
bergets  öfre  slätt,  med  ymnig  frukt, 
normal. 

  Agardhiana  Summa  Veg.  Scand.  p.  109, 
på  kalkbranter  n.  om  Wisby,  Slenkumla 

vid  Garderungs,  sällsynt.  (Öenna  trans- 
formerade laf  synes  vara  en  form  af 

Parm.  mutabilis  S.  V.  Sc.  p.  108  (92)). 

Gyalecta  cupw/am  Kräklingbo  vid  Thorsburgens 
nordvestra  sida  ymnigt  på  nedrasade 

block,  (enligt  anvisning  af  P.  C.  Afze- 
Lius),  för  öFrigt  sällsjait  t.  ex.  vid  Ganne- 
bergets  fot,  Östergarn. 

  geoica   "på    bara  jorden  vid  kalkbergens 
fötter  omkring  Wisby"  G.  Wahlenberg 
Utk.  t  G.  Fl.  (Acervulos  minutos  in 

ter  ra  arenosa  format'*.   Ibid.  in  notula). 
Stereocaulon  incrustatum  i  tallskog,  enligt  säkra 

exemplar,  granskade  af  E.  Fries  Lich. 

pag.  203.  (Utan  tvifvel  ganska  sällsynt. 
Lika  litet  denna,  som  någon  annan  art 
Stereocaulon,  ehuru  med  uppmärksamhet 

eftersökt  på  Gottland,  har  träffats  af  mig 
och  P.  C.  Afzelius.) 

Gladonia  alcicornis   allmän   på   kalkhedarne,  men 

knappt  någonsin  med  frukt. 

  pyxidata,  i  skogar  t.  ex.  Wänge;  på  kalk- 
hedarnes    tunna    jordbetäckning,  klen, 
steril. 

^   cornuta  i  skog,  Wänge,  Golhem,  sparsamt. 
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Cladoaia  Botrytes  i  skog  på  stubbar  och  träd. 

  Cornucopioides  i  skogsmark,  Wänge,  Wall, 
Golhem. 

-  --  furcata  -^pungens  h.  o.  d.  på  kalkbedar 
vid  Östra  sidan  af  landet  t.  ex.  vid  Slite 

och  på  Carlsvärds  holme,  i  Stånga  o.  s.  v. 

  rangiferina  på  skogbeväxta  kaik-ktdlar  t. 
ex.  Wänge,  Butle,  ganska  lågväxt;  på 
Fårö. 

  uncialis  Fårö,  i  skogen  vid  Ava,  G.  Wah- 

LENBERG  '•'"). Baeomyces  roseus  (isidioideus).  I  myrornas  uttor- 
kade botten,  steril  i  stora  sammanhän- 

s:ande  fält,  t.  ex.  nästan  rund  t  omkring 

kanten  af  hela  Tenglings  myr  till  mån- 
ga famnars  afstånd  från  densamtna,  på 

den  starrbeväxta  torfjorden. 
Riatora  hyssoides,  sällsynt  vid  gropar  i  sandmark, 

Roma,  Walf. 

  triptophylla  corallinoides  på  kalkhällar  och 
murar  h.  o.  d.,  vid  Wisby,  Slenkumla 

vid  Garderungs,  Wänge,  Stånga  o.  s.  v. 

•r   lurida  Wisby  murar,   ganska  ymnigt;  i 
kalkbergens  remnor  h.  o.  d.,  t.  ex.  Thors- 
burgen,  Ganneberget  i  Östergarn,  Stänga 

vid  Tenglings  myr;   Baraberget.   P.  C. 
A  FZELIUS. 

  decipiens  Fårö  på    kalkhedarne  norr  om 

kyrkan  och  vid  Mölners  qvarn,  i  syn- 
nerhet; .sparsamt  spridd  på  de  stora  kalk- 

kullarnes  ölVe  slätter  och  på  hed  ar  ne  t. 
ex.  Kräklinqbo  vid  Ileidebv;  föi^a  ut- 

bildad  på  strandheden  t.  ex,  vid  Wisby. 

*)  Alla  C/ddoiiKu  ronåda  genom  deras  klena  va\t  på 
Gollland  och  mciändcls  sterila  tillstånd,  all  de  icke 
befinna  sig  p5  sin  naturcnliga  local. 
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Biatora  fulgens  pä  de  slörre  kalk-kullariies  jord- 
beläckla  släller  t.  ex.  Grogariisbergel  i 

ÖsLergarn,  Kyilej-bergel  o.  s.  v.;  på 
skogbeväxla  och  låga  hedar  ined  grynig 

lafskorpa,  på  Thorsburgen ,  vid  Wisby 

och  nästan  allestädes  spridd. —  bracteata, 
Fårö,  Thorsburgen  och  på  hedarna  mån- 

genstä  des. 
  mixta  h.  o.  d.,  på  gian,  Helvig,  Wänge; 
på  ek,  Ethel  hem. 

  luteola  h.  o.  d.,  på  löfträd ,  Wall,  Slcn- 
kumla,  Elhelhem. 

  atro-sangvinea  \\.  o.  d.    på  kalkhedarna, 

Kräklingbo  vid  Heideby,  Kylley  på  Carl- 
svärds holme.  Östergarn  vid  Ganneber- 

get,  Fårö  på  heden  norr  om  kyrkan,  o.  s.  v. 

  fusco-lutea  Fries  (Vet.  Ac.  Handl.  1822; 

S.  Veg.  Sc.  p.  112)  sparsamt  på  hedar- 
na, Carls  v  ärds  fästnings-holme,  Kräk- 

lingbo vid  Heideby,  Fårö  n.  om  kyrkan. 
Obs.  Auctore  celeb.  Fbies  haec  et  antece- 

dens  ut  species  distinctae  separantur  Huic  apo- 
theciorura  discus  planus,  rugosus,  lutescens, 
denique  nigricans;  antecedenti  apothecia  ab 
initio  subglobosa,  subimmarginata  atropurpu- 
rea.  Biat.  Jusco-lutea  magis  alpina  videtui , 
in  Lapponia  a  Sommerfelt  observata,  sed  in 
Scandinavise  regionibus  interioribus  formatione 
transitionis  superstructis,  quas  Biat,  atro-sang- 

vinea incolit,  quantum  novimu>,  non  adest. 

  fineti  Wänge  i  skogsmark  mellan  Kyrk- 
jLives  och  Skogs,  endast. 

— —  uliginosa  humosa  och  coenosa  Lich.  Eur, 

vid  myrornas  kant  på  jorden  t.  ex.  Stån- 
ga, Tenglings  myr,  FärÖ  vid  Mölneis träsk. 

  straminea  på    Ekai    omkring  Etheihcms 
kyrkoby. 



216 

Biatora   quernea  på  Ekar,  ej  sällsynt,  ganska  vm- 
nig  i  Ethelhems  ekskogar. 

•   aurantiaca  b.  o.  d.  på  löflräd  t.  ex.  Sleii- 
kumla  vid  GarderuDgs,  Folliiigbo  vid 

Rosendal,  Helvig  vid  Fardume. —  flavo- 
virescens  knappt  någonsin  väl  utbildad 

på  kalksten  ocb  sandsten.  —  (calcivora) 
rupcsfris  a.  Ach.  b.  o,  d.  på  sol  öppna  kalk- 
bällar,  Stenkumla,  Follingbo,  Tborsbiir- 

gen  o.  s.  v.  —  pijrithroma  Acb..  på  de 
större  kalkbergens  lodrätla  branter  ocb 

större  block  i  skugga,  allestädes  ymnig. 

^— —  ferruginea  b.  o.  d.  Sj^arsa int  på  ask,  Sten- 
kumla, Follingbo,  Hörsne;  på  gråsteus- 

block  ocb  sandsten  (dels  med  förknap- 
pad lafbål,  dels  frukterna  parasitiska  på 

andra  lafbålar)  i  södra  landet  (Öja,  Fide). 

—  irruhata  Ach.  b.  o.  d.  på  kalkklip- 
porna t.  ex.  Stenkumla,  Follingbo  vid 

Rosendal,  Kyllejberget,  berg  i  Halls  skog. 

—  ammiospila  på  gärdesgårdar  t.  ex.  Lä- 
derbro vid  Storugns. 

  enjthrocarpa  på  sandsten   i  södra  landet. 
De  förekommande  formerna  äro:  arena- 

ria  (tballo  cinereo-caesio ,  apotbeciis  ru- 
bris  minutis  margine  concolori)  på  sand- 

stensblocken i  murar  inom  Öja  ocb  Fide; 

ocb  LaUavei  (tballo  lacteo  contiguo,  apo- 
tbeciis mediis  croceo-nibi  is,  margine  sub- 

discolori,  tballino  spurio  subevanescente) 
endast  pä  sandstenar  näi  a  marken  i  gamla 
brott. 

  enjthrophcva  Sommerf  (conf.  Fries  Summa 

Veg.  Scand.  p.  114)  på  solöppna  kalk- 
klippor n.  om  ̂ ^  isbv.  Stenkumla  vid 

Gaiderunqs. 
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Lecidea  epigcpa  intermedia  Schrad.  på  kalkhedarnes 
jordbeläckning,  Fårö  n.  om  kyrkan. 

  vesicularis  i  mossbädd arne  och  på  jorden 
på  de  högre  kalkkullarnes  ö(Ve  släller 

vid  landets  östra  sida ,  Östergarn,  Ganne- 

och  Grogarns-,  Kyllej-berget  o.  s.  v.  i 
mängd,  ganska  skön;  på  skogbeväxta 

bergslätter  t.  ex.  Thorsbnrgen  och  he- 
dar, samt  på  strandhedarne  norr  om 

Wisby,  mindre  ntbildaJ,  spridd  öfver  allt. 

  (sabuletorum)  pilularis  ymnig  på  sand- 
sten i  södra  landets  stenmurar;  spridd, 

mera  ofullkomligt  utbildad,  på  kalksten, 

vid  Wisby,  Stånga  o.  s.  v.,  samt  på 
kalkflisor  öfver  hela  landet.  —  lithophila 

Sommerf.  på  kalk-klippor  vid  Wisby, 
Stenkumla,  FoUingbo. 

  sabuletorum  (euphorea)  lignatilis  på  blot- 
tad ved  (väggar  och  ̂ ärdesgårdar)  öfver 

hela  landet. 

  calcarea  i  synnerhet  Öster  om  Kapells- 
hamns-viken G.  Marklin;  på  stenjättar- 

ne  vid  Länna  nära  KjUey,  samt  på 

Carls  värds  fästnings-holme,  allt  i  nord- 

östra landet.  I  söder  och  på  vesLra  si- 
dan är  den  icke  sedd. 

  candida  Engl.  Bot.  1138?  (nec  vera  Lee. 
candida  Weber)  Lee.  Stenhammari  Fries 

Summa  Veg.  Sc.  på  de  flesta  stora  kalk- 
kullarnes lodräta,  öfverbängande  branter 

i  skugga,  högt  från  marken,  Kyllej-ber- 
get, Halls  skogsberg,  Sundre  på  Klejven 

o,  s.  v.,  i  stora,   sammanhängande  fält. 

  dol  osa  på  gammal   gran   i   Vänge.  skog 
mellan  Butle  och  Vänge. 
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Lecidea  albo-atra  omkring  foten  ai  alla  de  slörre 
kalk-kullariie  i  skugga  och  spridd  öfver 
hela  landet  på  kalkhällar  och  murar; 
på  löftiäd  h.  o.  d.  F(*]lingho,  Stenkumla 

o.  s.  v.;  på  förtorkad  ved  alhn,  —  tra- 
hinella  på  östra  sidan  af  landet  i  Burs, 
När,  o.  s.  v. 

  turgidula  Fries,  på  I  a  II,  Wänge,  Heide, 
Helvig,  FårÖ, 

  sangvinaria  h.  o.  d.  Wänge  på  tall;  ym- 
nigt på  gärdesgårdar  i  När,  o.  s.  v. 

 enterolevca  Acfi.  allmän  på  iöfträd,  Wall, 
Homa,  Ethelhem.  —  oUvacea  med  a.  h.  o. 
d.  (Sannolikt  Lecidea  farasema  Wahlenh. 
Utk.  t.  Gottl.  Fl. ;  ty  Lee.  parasema  (vera) 
är  icke  sedd  på  Gottland.  Den  tillhörer 

egentliga  hergsbygder,  och  saknas  nästan 

pä  fasta  landets  kustnejder,  hvarest  äf- 
ven  Lee.  enteroleuca  intager  dess  pials, 

likasom  på  GoUland). 

-r         {alho-ccerulescens  Y v\Qs)  wimersa  på  murarna 
vid  Wisby  i  synnerhet,  och  på  kalk- 

klippor h.  o.  d.,  Stenkumla,  Follingbo 

o.  11.  st.  —  atro-sangvinea  Sommerf.  på 
kalkhällar  vid  Wisby  och  Garderungs  i 
Stenkunda. 

  discoidea  Fries  (S.  V.  Scand.;  conf.  Lich. 

Europ.  p.  303.  not.  speciniina  e  schi- 
stosis  Gallitv)  på  kalkbrauter  vid^^  isbv. 
Obs.  Lecidea  nittdula  Fries,  in  lapillis  på 

strandhedarna  enligt  P.  C  Afzelius,  har  före- 
kominit  inig  ganska  Ivetydig.  Någon  säkert 
l)cstän)bar  Lee.  nitidula  på  Gottland  har  jag 
ej  iräinit. 

  f)isco~afra  pallcscens  Vv\cs  S.  V.  Sc.  säll- 
synt på  sandslens-block    i  siulrn  hmdel. 
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Opegrapha  saxatilis  på  kaikslen  ganska  sparsamt 
viti  Wisby,  Fulliiigbo  vid  Rosendal,  Halls 
skogsberg. 

  varia  h.  o,  d.  i  synnerhet  pa  asp,  Ronia, 
Elheibem.  (Lichen  nothus  Wahlenb.  Ulk  = 

t.  Gotll.  Fl.). 

—          atra  på  löfträd,  Etbelbem  o.  fl.  st.;  på 
gran  (viilgala  Ach.  i  Wänge  skog. 

  scripta  allm.  på  hassel. 

Tracbylia  tympanella  på  förmullnadt  träd  och  gär- 
desgårdar ganska  sällsyn!,  Vänge,  Vall, 

]När. 

Caliciuni  subtile  på  blottade    trädslammar  Vänge; 

på    gärdesgårdar    ganska    sällan,  Slile, 
K  lin  te,  När. 

— —    hyperellum  i  granskog,   Wänge;    på  ek, 
Etbelbem. 

  trachelinum  med  den  förra,  Etbelbem. 

  roscidum  på  ek  med  de  båda  förra. 
  curtum  sällsynt  på    nedfallna  barrträds- 
stammar,  Wänge,  Thorsburgen. 

Coniocybe  furfuracea '^pä  blottade  trädrötter  i  Walls 
skogen".   Wahlenberg  Vet.   Ac.  Handl. 
1806,  sid.  143,  med  figur. 

Endocarpon  pusillum  Fårö  påka  Ikhedarne  norr  om 
kyrkan  i  synnerhet,  ymnig;   för  öfrigt 

spridd  b.   o.   d.   pä    kalk-kullarnes  öfre 
slätter  och  på  hedarna,  men  förknappad. 

Pertusaria  communis ,  normal  på  ask,  björk  (jsär) 

och  i    synnerhet   hassel,   allestädes.  — 
isidioidea,  coccodes  Ach.   på   äldre  träd- 

stammar och  gärdesgårdar. 

  Wulfenii  (sorediifera  et  isidioidea)  på  Ek- 
stammar. 

Petractis  exanthematica  på  ka  I  bran  ter  vid  Wisby 

och  vid  Garderungs   i   Stenkunila  spar- 
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samt;  på  en  kalkklippa  s.  om  Tenglings 
myr  i  Stånga.  P.  C.  Afzelius.  (Eftersökt 
på  detta  st^ille,  men  ej  af  mig  återfunnen). 

Sagedia  cinerea  på  jorden,  spridd  och  väl  utbil- 
dad på  alla  de  högre  kalk-kullarnas 

skoglösa  slätter,  samt  på  nakna  kalk- 
liedar  t.  ex.  Fårö,  men  icke  ymnigt; 
för  Öfrigt  spridd  i  mossan  på  de  mera 
ijräsbeväxta  hedarna  t.  ex.  Kräklino:bo 

vid  Hejdeby,  ganska  mager. 

  viridula  allmän  på  kalk-klippor  och  mu- 
rar, äfven  på  sandslen,  öfver  hela  landet. 

  verrucarioides  Fries,  rar;  på  kalk-klip- 
por n.  om  Wisby ,  Thorsburgen  på  stora 

block  öl  vers  t  på  berget,  Stånga  söder 
om  Tenglings  myr,  men  alltid  ganska 

sparsamt. 
Verrucaria  conoidea  Fr.  allm.  på  de  större  kalk- 

kullarnes  branter,  Thorsburgen,  Kyiley- 
berget.  Halls  buk  o.  s.  v.,  samt  Sj)ridd 
på  kalkhällar  h.  o.  d.  i  hela  landet,  vid 

Wisby,  Follingbo,  Fårö  o.  s.  v. 

 Dufourei  på  kalk-klippan  i  Stånga,  nära 
LilFrede,  i  Klinle  och  Stenkumla  (få 
exemplar,  men  sannolikt  ej  med  nog 

uppmärksamhet  af  mig  observerad.). 

  rupestris  allm.;  a.  calciseda  Lich.  Europ. 

på  alla  kalkberg  och  murar;  b.  Harri- 
manni  pa  kalk  block  i  synnerhet  ofvan 

på  Thorsburgen  och  fleteslädes. 
  gemmata  h.  o.  d.  på  löftriidens  bark,  När, 
Koma,  F^thelhcm. 

  punctiformis  allm.   på    yngre  asp,  hassel 
o.  s.  v. 

Pyrenolhea  IcticocepJiala  pa  gran  flerostädes.  Helvig, 
K  rä  k  I  i  n  g  bo.  A  Va  n  g  c. 
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Vid  öfverblicken  öfver  denna  framslällning 

af  Gottlands  laf" vegetation  visar  sig  dess  stora 

skiljaktighet  från  laf-vegetationen  i  Scandinaviens 
fasta  land.  Allt  hvad  Gottlands  eger  gemensamt 

med  lafHoran  i  det  senares  pa  uråldrig  grund 

Il  vilande  trakter  härleder  sig  från  dess  trädve- 

getation och  skogar.  Men  med  träd- vegetationen 
hafva  ock  nästan  alla  det  gent  emot  liggande  fasta 
landets  trädlafvar  dit  öfverflyttat,  och  flera  af 

de  jordlafvar,  som  i  skogarnes  skugga  söka  skydd, 
hafva  åtföljt  dem.  Dessa,  t.  ex.  alla  Cladonioe 
finna  på  Gottiand  ingen  trefnad;  de  Peltigeras, 

som  egentligen  i  fuktiga  skogar  och  på  deras  moss- 
bäddar uti)ilda  sig,  saknas  här  alldeles  och  den 

enda  Gotlländska  arten  förtvinar  pa  hedarna.  Lika- 
som Scandinaviens  östra  kust  saknar  Gottiand 

de  mot  vestra  hafvet  i  rika  löfskogstrakter  lef- 
vande  utmärkta  Stictce  och  Parmelim  af  flocken 

Amphiloma  (P.  ruhiginosa  och  V.  plumhea);  a?  he\i\ 

slägtet  Sticta,  som  söker  beskuggade  bergiga  skogs- 
trakter för  sin  bosättning,  har  Gottiand  egent- 

ligen ingen. 
Jemföies  Gottlands  lafflora  med  laffLoran  i 

det  inre  Scandinaviska  landets  granit-trakter,  så 

är  hennes  phj^siognomi  förvånande  olik  den  se- 
nares. Af  hela  flockar,  som  i  våra  skogiga  bergs- 
bygder bekläda  klipporna  och  smycka  dem  med 

växlande  former  och  färger,  eger  Gottiand  ingen 
repmesentant.  Alla  granitens  ljusgula  Parmeliae 

ImbricaricC,  hela  slägtet  Umbilicaria,  Sphaeropbo- 
ron  båda  arterna,  hela  den  talrika  flocken  af 

egentliga  sten-Lecideae,  de  mest  utbildade  af  detta 

slägte,  h vilka  öfverhölja  granit-hällarna  med  skif- 
tande färger,  äro  landsflygtiga  från  Gottiand,  och 

af  det  i  våra  skogsmarker  och  bergåsar  utbredda 
Stereocaulon   är    blott   en   art   der  hemmastadd. 
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Ehuru  niä!  k  värd  igt)  ocli  egna  Verrucariae  de  GoU- 
iändska  äro,  eger  ön  ingen  enda  af  våra  granit- 
tiakters;  och  det  måste  väcka  förundran,  att  äl- 

ven Verrucaria  nigrescens ,  som  i  del  inre  landets 

öl veigängSirakler  och  på  slätterna  vid  deras  gräns 
mot  den  uraldjiga  bygden  sprider  sig  på  den 
yngre  bergbild  ningens  spillror,  icke  visat  sis:  på 

Gottland,  — ett  phccnomen ,  som  svnes  vilja  gifva 
p.ågon  styrka  åt  den  förmodan,  att  V,  nigrescens 
vore  en  från  V.  iirnhrina  iirsprungf^i  art  af  lägre 

vårdigliet,  och  alt  denna  således  icke  kunde  upp- 
komma i  etl  af  hafvet  afslängdt  land,  der  den 

senare  icke  är  inhemsk. 

GotLlands  geologiska  constilution  meddelar  åt 

det  angenäma  landets  phvsiognonji  en  viss  en- 
formighet, ^lan  kan  icke  neka,  att  ett  drag  af 

denna  charactere  äfven  tillhör  dess  laf-vegetation. 
Men  denna  eger  dock  för  \  äxtkäonedomens  vän- 

ner ett  högt  intresse,  emedan  den  erbjuder  den 

fullkomligaste  bild  i  norden  af  laftlorans  egen- 

dondiga  lynne  i  en  på  kalkgruud  hvilande  re- 
gion. Endast  Öland,  som  har  de  flesta  kalklaf- 

var  gemensamma  med  Gottland,  kan  deruti  med 
delsamma  täfla ;  och  likväl  eger  det  senare  icke 

hlotl  många  på  Öland,  åtminstone  hittills  oan- 
märkta arter,  för  h vilka  detta  sannolikt  ej  kan 

lemna  en  tjenlig  och  nog  rvmlig  växtgrund,  utan 
äfven  lim«t  (ullkumliciare  former  af  liera  sköna 
arter,  än  de  Öländska.  Väl  nedstii:a  åtskilliga  af 

de  subalpinska  aiter,  hvilka  vi  trälia  på  Gottland, 

till  det  inre  landels  slätter,  som  hvila  på  öfver- 
gångsgiund  eller  ligga  vid  öfvergiur^straklernas 
glänser.  Så  iinna  vi  båile  i  öster  goth lands  och 
Skånes  slättbygder:  C  et  r  aria  ni  ml  is.  Pann.  t  ar  t  area 

frigida,  Parm.  hi/puorum  .  Biat.  atro-saiigvinea  m.  fl. 
>rån  {|ällbvgilen  necUligna.  Men  på  Gottland  hafva 
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vi  funnit,  nästan  utan  undantag,  alla  den  nordi- 
ska fjällbygdens  arter  och  foraier,  som  efter  na^ 

turens  orubbliga  jag  kunna    bosälla    sig   p")  kalk- 
grund, likasom  å  nyo  församlade;  och  detta  gif- 

ver  Gottlands  lafflora  ett  stort  företräde  framför 
alla  andra  det  inre  Scandinaviska  landets  ti  akter, 

i  hvilka  kalkbildningen  ar  rådande.     I  alla  kalk- 
trakter inom  fäderneslandet,   så  väl  af  äldre  som 

yngre  formation ,  äro  mångfaldiga  laf-arter  gemen- 
samma. Här  må,  till  jemförelse,  anföras  de  kalk- 

lafvar,  som  äro  gemensamma  i  Östergöthlands  öf- 
vergåiigstrakt   och    den    uråldriga   i   Kol  mordens 
sluttning  lägiade  ka  I  k  bild  ningen.  De  äro:  Peltigera 

saccata,  Parm.  murorum,  P.  circinata,  P,  ruhra  (träd- 
laf  i  kalktrakterna,  men  der  älven  stenlaf,  ganska 

skön),  P.  scruposa  hryophila ,  Gyalecta  cupularis,  Biat. 

triptophylla  corallinoides ,   Biat.  aurantiaca  flavo-vire^ 
scens  och  dess  transformerade  calcivora   B,  rupe- 
stris,   Lecidea   alho-atra,   Lee,   immer^sa,  Verrucaria 

rupestris  och  Verr.  nigrescens.    Den  uråldriga  kalk- 
bildningeijs  lafflora  närmar  sig  åter  mera  till  den 

Gottländska.  Ty  den  har  derjemte  åtskilliga,  som 

på  öfveri^å ngs-kalken  saknas,   Parm.  cervina,  Biat. 
lurida,  Endocarpon  pusillum  i  flera   former,  Lecidea 
pilularis,  Sagedia  cinerea  och  Sag.  viridula , 
dock  en  och  annan  äfven  på  öfvergängsbildningen 

visar  sig  i  andra  Sveriges  iandskaper.    Men  huru 
många  den  Scandinaviska  fjällbygdens  utmärktaste 

laf-arter  finna  vi  icke  jemte  dessa  församlade  på 

Gottland!  *).    Och  hvad  som   gifver  Gottländska 

*)  Bland  lafvar,  som  jag  sett  på  Gottia nd,  förekom  ej 
sällan  en  steril,  som  for  att  dömma  af  blott  thalliis, 
skulle  vara  ännu  en  i  Scandinaviska  fjällen  på- kalk- 

grund intiemsk  art:  Biat.  ̂ lobifera.  Men  då  jag  ej 
funnit  den  med  frukt,  liar  jag  ej  vågat  upptaga  den. 
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laftloran  sitt  ulmärktaste  intresse  —  vi  hafva  i 

det  föregående  visat,  att  dessa  den  nordiska  fjäll- 
bygdens alsler  här  möta  samslägtingar  från  södra 

Europas  alper  I 

Om 



Om  de  I  ̂ Terig;e  förekommande  berg- 

ar  ter  ̂   ̂ om  föra  lioruMende  eller 
aiigit; 

af 

AXEL  ERDMANN. 

Till  AkademieD  inlemnad  den  lo  Februari  1847. 

Dessa  betgaiter,  soin  hos  äldre  författare  träffas 

under  namn  af  trapp,  grönsten,  diorit  ni.  m. 
hafva  inom  Sverige  hittills  ej  blifvit  ordnade  och 

särskiljde  efter  någon  vetenskaplig  grund,  utan 

tyckes  det,  som  hvars  och  ens  individuella  om- 
döme och  uppfattning  godtyckligt  tilldelat  dem 

än  den  ena  än  den  andra  benämningen,  utan  fä- 
stadt  afseende  på  deri  ingående  beståndsdelar. 
Sednare  tiders  undersökningar,  särdeles  G.  Roses, 

hafva  öfver  detta  ämne  sprid  t  mera  ljus,  och  vi- 
sat att  under  samma  namn  flera  olika  arter  blif- 

vit  sammanförde,  dels  också  att  samma  art  blif- 

vit  belagd  med  olika  namn.  Under  en  följd  af 

år  har  jag  hopsamlat  en  mängd  olika  varieteter 
af  hithörande  bergarter  från  särskildta  punkter 
inom  landet,  öfver  tvåhundra  till  antalet.  Jag 

har  granskat  hvar  och  en  särskildt  och,  så  godt 

sig  göra  låtit,  sökt  utröna  naturen  af  deri  ingå- 
ende beståndsdelar,  samt  på  grund  deraf  afdelat 

dem  på  tvenne  serier,   hornblende-   och  augitse- 
K.  v.  Akad.  Handl.  i846. 
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rien  med  sina  underafdelningar.  Väl  inseende, 

att  detta  initt  föisök  kan  innebära  raånga  fel  och 

brister,  men  hoppandes  alt  delsamma  mnjHgen 

kan  blifva  af  någon  nytta  vid  kommande  forsk- 
ninsar  inom  fäderneslandet,  utbeder  jag  niig,  att 

härmed  få  öFverlemna  delsamma  tiW  Kongl.  Aka- 
demiens upplys  la  granskning. 

Uti  en  uppsats,  som  är  införd  i  Öfversigten 
af  Kongl.  Acad.  Förhandl.  för  Mars  månad  1846, 
sökte  jag  visa,  alt  egentliga  vigten  vore  el  t  gotit 
medel  bland  andra,  att  åtskilja  de  fällspatsartade 

mineralierna  uti  våra  Svenska  graniter  och  gneis- 

ser.     Jag  hoppades  i  början,   att  detta  medel  äf- 
ven  här  kunde  med    fördel    låta    använda  sig  på 
sjelfva  bergarterna,   men   fann  snart  att  de  olika 
\arieleteina  deraf  ä^de  så  nära  öfverenssläraman- 

de  egentlig  vigt,  alt  någia  slutsatser   fiån  de  få 
olikheterna  ej  kunde  dragas.    Jag  försökte  då  att 

behandla  dem  opul veriserade  och  i  mindre  styc- 
ken med  saltsyra,  för  att  få  den  ena  eller  andra 

beståndsdelen,    att   på  ytan  tydligare  framtiäda, 
men  faslän  dt  tia  sålt  för  vissa  af  dem  är  elt  för- 

li  äilligl  igenkänningsmedei ,  blir  fiågan  likväl  der- 
igenom  ej  alltid  afgjcrd.    L  ti    vissa  hornblende- 
varieleter  utlösas  dei  igenom    den    mörka  jernfär- 
gen  mer  eller  mindre,    under  det  att  andia  åler 
bibehålla  sin    uisprungliga   svartgröna   färg,  och 
på  samma  sätt  föi  håller  sig  också  augilen,  ehuru 
den  i  allmänhet  bättre  motstår  syrans  inveikan. 

Pulveriseradt  hornblende  eller  augit  någon  lid  di- 
gererade   med   saltsyra   decomponeras   båda  par- 
tielt  af  svran  och   båda    ungefär   lika.  Försöker 

man  derlöre  att  koka  ett  fint  pul veriserad  horn- 
blende- eller  au^ilförande  berijart  nåi^on  tid  med 

saltsvia,  så  får  man  i  lösningen  kalkjord,  lerjord, 

jeinoxid,  lalkjord  och  nalron,  af  livilka  talkjor- 
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den  och  lerjorden  lill  eii  dei  och  natronet  helt 

och  hållet  tiiåslc  föras  på  räkningen  af  deri  in- 
gående labrador.  Då  nu,  som  man  vet,  labrador 

af  kokande  saltsyra  sönderdelas,  men  ej  oligo- 
klas,  trodde  jag  en  tid,  att  man  genom  detta 
behandlingssätt,  kunde,  då  beståndsdelarne  voro 

så  intimt  blandade,  att  de  ej  särskildt  kunde  ut- 
plockas, bestämma,  h vilken  af  dessa  båda  fält- 

spatsarter  ingick  i  den  ifrågavarande  bergarten, 
men  försöken  med  hornblende  och  augit  särskildt 
visade,  att  detta  medel  här  var  oanvändbart. 

Hornblendets  och  augitens  k  rys  tallog  ra  fiska 

caracterer  skulle  ensamt  vara  tillräckliga  att  af- 
göra  frågan,  men  olyckligtvis  förekomma  deras 
krystaller  vanligen  så  litet  utbildade,  eller  så 

små,  att  deras  vinklar  ej  kunna  med  nog  säker- 
het mätas.  Hornblendets  genomgångar  äro,  som 

bekant  är,  parallela  med  sidorne  i  ett  rhombiskt 

prisma  af  ungefär  124^;  augitens  deremot  paral- 
lela med  sidorne  i  ett  rhombiskt  prisma  af  un- 

gefär 88".  Den  varielet  af  augiten,  som  fått  namn 
af  hypersthen  har  äfvenledes  två  genomgångar,  som 

med  h varandra  göra  88"  vinkel,  men  dessa  äro 
vanligtvis  ej  mycket  tydliga,  den  har  deremot 
en  tredje  genomgång,  som  med  de  andra  begge 

gör  134-"  vinkel  och  som  går  parallelt  med  af- 

st^T^mpningsytan  af  det  rhombiska  prismats  spet- 
siga sidokant.  Det  är  denna  genomgång,  som  å 

la  regle  skiljer  hypersthen  från  augit.  På  den- 
samma är  en  mer  och  mindre  prononcerad  me- 

tallisk perlemorglans  rådande,  under  det  att  de 

andra  ytorna  hafva  fettglans.  Hos  den  andra  va- 
rieleten  af  augit,  som  kallas  diallag ,  äro  ej  mer 

genomgångsytorne  af  88"  synliga,  ulan  i  stället 
blott  de,  som  äro  parallela  med  afsty mpnings- 
ytorne  af  del  rhomb.  pi  isniats  trubbiga  och  spet- 
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siga  sidokanter,  af  h vilka  ileii  sednare  genom- 
gångsytan är  den  tydligaste  och  af  en  metallisk 

perlemorglans.  En  annan  varietet,  som  ligger 
emellan  båda,  är  den  af  G.  Rose  först  uppinärk- 
sammade  s.  k.  uraliten,  som  med  augitens  yttre 

krystall  form  förenar  hornblendets  genomgångar 
och  kemiska  sammansättning,  och  h vilken  i  vissa 

krystaller  innehåller  en  kärna  af  augit  af  annan 
färg  än  den  öfriga  hornblendemassan.  G.  Rose 
anser  dem  för  till  hornblendemassa  förvandlade 

augitkrystaller. 
Då  hornblendets  eller  augitens  krystaller  i 

hithörande  bergarter  äro  så  små  och  otydliga,  att 

de  ej  kunna  krystallografiskt  med  säkerhet  be- 
stämmas, så  återstår  dock  ännu  ett  annat  medel 

till  deras  åtskiljande,  som  i  alla  fall  ej  bör  för- 
summas, nemligen  deras  olil<a  förhållande  för  hlås- 

rör  i  smältning.  Hornhlencle  smälter  nemligen  med 
än  starkare  än  svagare  kokning  och  lält,  till  och 
med  på  kol,  till  svart  eller  svartgrön  kula,  som 

mer  och  mindre  starkt  dragés  af  magneten,  au- 
giten  deremot  smälter  trögare  och  stilla  till  svart, 
svartgrönt  eller  bouteljgrönt  sällan  magnetiskt 
glas.  Uraliten  smälter,  enligt  G.  Rose,  än  stilla 
än  med  någon  pösning  ocli  lättare  än  augit  till 
ett  svartgrönt  glas. 

Är  deremot  beståndsdelarnes  blandning  så 

finkornig  eller  intim,  att  de  ej  en  gång  med  lou- 
pen  kunna  urskil  jas ,  mycket  mindre  hvar  för  sig 
till  särskildta  i eactionsprof  uttagas,  så  möta  större 
svårigheter  till  sanningens  uppspårande.  Man 
måste  i  detta  fall  nöja  sig  med  analogier,  sedan 

man  hos  ett  större  antal  likartade  bergartei'  med 
tydliga  blandningsdelar  lyckats  uppleta  så  bestå- 

ende caracterer,  att  de,  utan  fnra  för  misstag,  öf- 
verallt  kunna  användas.    Som  bekant  är,  fiinies 
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iiäslan  ingen  af  dessa  hergai  ter,  som  ej  i  mer 

eller  mindre  grad  håller  inväxle  korn  eller  gni- 
stor af  ett  metallglänsande  ämne,  som  i  läroböc- 

kerne  uppgifves  i  allmänhet  för  magneteisenstein , 
någongång  för  titanjern.  I  hopp  att  närvaron  af 

det  ena  eller  andra  af  dessa  ämnen  möjligen  kun- 
de 1)1  i f va  en  constant  caracter  för  hela  serien, 

har  jag  vid  denna  undersökning  särskildt  egnat 
min  uppmärksamhet  åt  detta  håll,  och  derföre 

anställt  blåsrörsprof  j)å  alla  i  min  samling  va- 
rande hithörande  bergarter  till  ett  antal  af  vid 

pass  tvåhundra  samt  dessutom  en  mängd  utländ- 
ska arter,  Resultatet  har  varit,  att  der  augit 

ingått  som  en  hufvudbeståndsdel ,  der  har  då 

alltid  titanjern  funnits  insprängdt,  då  deremot 
magneteisenstein  varit  närvarande,  om  hornblende 

utgjort  den  konstituerande  beståndsdelen.  Det  in- 
blandade titanjernet  eller  magneteisenstein  har 

förekommit  dels  i  för  blotta  ögat  eller  loupen 

synliga  korn  eller  gnistor ,  dels  osynligt  insprängdt 
i  stenens  hela  massa.  Jag  har  puiveriserat  denne 

sednare  och  deiui*  med  magneten  utdragit  det 
metalliska  ämnet.  Jag  vågar  således  tro,  att  man 

med  säkerhet  kan  antaga,  att  en  hithörande  berg- 
art, uti  hviiken  man  funnit  närvaron  af  titan- 

jern är  att  räkna  till  augitserien,  då  deremot 

närvaron  af  magneteisenstein  förer  den  till  horn- 
blendeserien. 

Men  ännu  en  caracter,  som  öfverallt  håller 

streck,  är  följande.  Olivin  förekommer  aldrig  i 

en  bergart,  hvaruti  hoinblende  utgör  en  hufvud- 
beståndsdel, men  saknas  deremot  sällan  eller  al- 

drig i  de  till  augilsei  ien  hörande.  Genom  sin  gula 
eller  gröngula  färg  sticker  den  betydligt  af  både 
mot  labradorn  och  augilen,  samt  träffas  också 

ofta  i  så  stora  koin,  att  de    kunna    för  sig  utta- 
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gas  och  blåsrörs-  eller  kemiska  prof  dermed  an- 
ställas. 

Att  labrador  allmäniieligen  utgör  det  fält- 
spalsartade  mineralet  uti  hithörande  bergarter, 
torde  numera,  utan  allt  för  stor  fara  för  misstag, 

kunna  antagas.  Genom  Svanbergs  analys  å  labra- 
dorerna  i  hypersthenfelsen  från  Elfdalen  och  i 
diabasporfyrn  från  Russgården  hafva  vi  derpå 
fått  en  bekräftelse.  Labradorn  igenkännes  genom 

sin  höga,  egen th ga  vigt,  som  varierar  mellan  2,70 

— 2,73,  men  någongång  undantagsvis  uppgår  till 
2,76.  Den  smälter  för  blåsrör  temligen  lätt  och 

stilla  till  halfklar  eller  oklar  kula,  och  sönder- 
delas i  fint  pulver  af  kokamle  saltsyra  till  störie 

delen,  med  afskiljande  af  kiseljord,  lösningen  hål- 
ler mycket  lei  jord  och  kalkjord  samt  något  na- 

tron.  Dess  kiistaller  hafva  merändels  på  den 

ena  af  dess  genomgångsytor  en  mer  och  niindre 
tydlig  strekning.  Så  är  t.  ex.  egentliga  vigten  hos 
de  fältspalsartade  mineralierna  i  hypersthenfelsen 

från  Dufnäs  2,71,  från  Njholm  2,70,  fiån  Smä- 

lingen  2,73,  från  Åsbyn  2,72,  i  gabbron  fi  ån  Ram- 

qvilla  kyrka  2,75,  från  Björkemossa  2,706,  i  dio- 
riten  från  Ytteiby  2,703,  från  Lekarj^ds  kyrka 
2,764,  o.  s.  v.  h vilka  alla  i  fint  pulver  af  kokande 

saltsyra  sönderdelas  och  gifva  lösningar,  som  an- 
gifva  labradorns  beståndsdelar.  Men  vi  kunna 

också  i  Sverige  uppvisa  åtskilliga  varieteler,  uti 
h vilka  labradorn  är  utbytt  mot  anorlhit  (eller 

amphodellit?)  Detta  är  händelsen  med  hyper- 
sthenfelsen från  Rådmansö  och  dioriterne  från 

Grisselhamnslrakten,  Ruggsälia  och  vissa  punkter 

på  Rådmansö.  Genom  Svanbkrgs  analys  å  det  fält- 
spatsartade  mineralet  i  hypersthenfelsen  från  Å- 
kerö  by  på  Rådmansö  är  nendigen  ådagalagdt, 

att  det  har  en  sammansättning,  ujotsvarande  for- 
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nieln  CS  +  3AS.  AmphoJelliten  ger  visserligen 
samnia  formel  och  äger  äfven  en  i  det  närmaste 

analog  sammansättning,  men  skiljer  sig  genom 
en  större  halt  af  talkjord,  uppgående  till  fyfa  ä 
fem  procent.  Anorthitens  talk jordshalt  stiger  der- 
emot  enligt  Abichs  analyser  ej  till  en  procent. 
Då  nu  ifrågavarande  mineral  från  RådmansÖ  der- 
uti  öfverensstäQimer  med  anorthiten  och  äfven 

har  samma  krystall  form  och  egentl.  vigt,  torde 

ingen  tvifvel  vara,  att  det  är  en  verklig  anor- 
thit.  Den  smälter  trögare  än  labrador,  ungefär 
som  orthoklas,  och  med  någon  hlåskastning  till 

klart  glas  och  deconjponeras  i  fint  pulver  af  ko- 

kande saltsyra  complett  med  afskiljande  af  kisel- 
jord:  lösningen  tillkännager  en  mycket  större  halt 
af  kalkjord  än  labradurn.  På  den  ena  af  sina 

genomgångsytor  har  den  en  tydlig  och  caracteri- 
stik  strekning. 

Utländska  författare  uppgifva,  att  hornblende 

tillsammans  med  a  I  bi  t  skall  constituera  den  berg- 
art man  kallar  diorit,  hvilket  senast  blifvit  rät- 

tadt  till  oligoklas.  Ehuru  jag  visserligen  ej  vå- 
gar bestrida  sanningen  af  detta  påstående,  isyn- 

nerhet då  det  vidhålles  af  G.  Rose,  har  jag  dock 
trott  mig  finna,  att  detta  ej  är  händelsen  med 
våra  Svenska  diorither,  uti  h vilka  alla,  som  jag 

hittills  varit  i  tillfälle  att  granska,  befunnits  la- 
brador med  hornblende.  Att  likväl  oligoklasen 

ej  är  främmande  för  hithörande  bildningar  äfven 
hos  oss,  bevisar  detta  minerals  inblandning  uti 

den  s.  k.  oligoklasporphyi  n ,  som  på  några  få 
ställen  äfven  hos  oss  är  träffad.  Oligoklasen  har, 
som  bekant  är,  en  lägre  egentl.  vigt  än  labradorn, 
varierande  mellan  2,63  och  2,69,  ehuru  undantag 

finnas  som  uppgå  öfver  2,7.  Den  smälter  visser- 
ligen som  labradorn  teml.  lätt  och  stilla  till  half- 
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klart  eller  oklart  glas,  men  sönderdelas  högst 

obetj-dligt  af  kokande  saltsyra.  På  den  ena  af 
sina  genomgångsytor  har  äfven  den  en  tydlig 
strekning. 

Sedan  jag  nu  i  korthet  sökt  gifva  en  allmän 
öfverslgt  af  de  i  hithörande  bergarter  ingående 
beståndsdelar  och  redogjort  för  de  grunder  jag 

vid  deras  bestämmande  följt,  öfvergår  jag  till  be- 
skrifningen  af  hvar  och  en  särskildt  utaf  dessa 
inom  Sveri^^e  förekommande  bersjarter. 

Hyp  ersthe  nfe  Is . 

En  merendels  orannkomi^  eller  finkornis:, 

sällan  grofkrystallinisk  blandning  af  hypersfJien 
och  lahrador j  den  sednare  vanligen  till  mängden 

rådande,  samt  mei"  eller  mindre  vmnigt  intränkte 
korn  och  gnistor  af  titanjern.  Gul  eller  gröngul 
olivin,  i  små  korn  likformigt  i  bergarten  inväxte, 
saknas  sällan.  Mera  tillfälliga  inblandningar  äro 

färglös  eller  gulaktig  apatit  i  långa  smala  pris- 
mer,  brun  glinmer,  röd  eller  rödbrun  granat  och 
svafvelkis.  Särdeles  utmärkte  grofkrystalliniska 
och  caracteristiska  varieteter  förekomma  vid  As- 

byn och  sjön  Smälingen  i  Dalarne,  Galtströms 
bruk  i  Medelpad ,  flerestädes  i  Ångermanland  och 

vid  sjön  Tulla rn  nära  Södertelje. 
Lahradorn  är  till  färgen  grå  eller  gråhvit, 

stundom  äfven  grönaktigt  h  vit ,  någon  gång  såsom 

i  AVermlands  hypcrsthenfelser  grå\ iolett.  Dess  kry- 
slalliniska  individer  äro  antingen  tvillings-krystal- 
ler  eller  enkla  tafvelformi^a  ki  vstaller.  i  hvilket 

sistnämnde  la  11  de  i  tvär  brott  få  ett  på  längden 
utdraget  nålformi^t  ulseentlc.  Den  bar  dels  blanka 

speglande  ytor,  som  nästan  alltid  visa  den  för 

triklinonietriska  systemets  fältspatsai  ter  så  carac- 
leristika  strekningen  på  den  ena  genomgångsytan, 
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dels  är  den  mera  lät  och  malt  nästan  utan  glans: 

i  förra  fallet,  då  den  också  någongång  visar  en 
vacker  labradorisering,  såsom  i  liyperslhenfelserne 

från  Smälingen,  Äs  och  Dufnäs,  är  den  starkt  ge- 
nomskina nde,  i  sednare  fallet  blott  svagt  genom- 

lysande på  kanterna.  Den  sednare  varieteten  träf- 
fas mest  i  ofullkomligt  utbildade  krjslaller  eller 

formlösa  korn,  men  öfvergångar  från  den  ena  {ill 
den  andra  kan  ofta  i  en  och  samma  krystall  iakt- 

tagas. Den  har  tvenne  genomgångar,  sorn  med 

h varandra  göra  ungefär  93°  vinkel.  För  blåsrör 
smälter  den  lemligen  lätt  och  stilla  till  halfklar 

eller  oklar  bläsfri  kula.  I  fint  pulver  decompo- 
neras  den  af  kall  saltsyra  ej  särdeles,  men  med 

tillhjelp  af  värme  sönderdelas  den  till  större  de- 
len. Dess  egentl.  vigt  är  2,70  till  2,73  och  upp- 

går endast  undantagsvis  till  2,76.^  Dess  formel  är 

-]S^+3AS. 
Hyperstfienen  är  till  färgen  svartbrun  (såsom 

vid  Åsbyn,  Gallström,  Äs,  Dufnäs  etc.)  svartgrön 

till  grönsvart  (Juleta,  Tullarn,  Smälingen  etc.)  el- 
ler mörkt  olivegrön  (Idresjön,  Kinnekulle  etc.)  och 

ger  ett  gråbrunt  eller  grågrönt  pulver  af  mer  »el- 
ler  mindre  mörk  nuance.  Den  har  två  mindre 

tydliga  genomgångar,  som  skära  h varandra  under 

ungefär  88^  vinkel  och  en  tredje  ganska  tydlig, 
som  med  de  förra  gör  134°  vinkel,  och  på  den- 

na sednare  genomgång  en  mer  eller  mindre  pro- 
noncerad metallisk  perlemorglans.  Den  smaker 

för  blåsrör  mer  och  mindre  trögt  till  svärl,  svart- 

brun eller  svartgrön  slagg,  som  efter  smältnin- 
gen vanligen  kastar  små  bläsor  och  merendels 

dragés  af  magneten.  x\f  kall  saltsyra  angripes 
den  i  fint  pulver  ej  särdeles,  men  af  kokande 

sönderdelas  den  till  en  del,  lösningen  håller  myc- 
ket jern  och  talk,  samt  något   lerjord    och  kalk. 
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Den  består  af  ett  bisilikat  af  talkjord  och  kalk- 
jord förenadt  med  ett  bisilikat  af  jernoxidul.  Dess 

generella  formel  är  ̂ |S^+/eS^ 
Uti  utländska  hypersthenfelser  äro  hyper- 

sthenens  krystaller,  enl.  G.  Rose,  stundom  vid 
gränserna  mot  labiadorn  eller  i  kanterne  af  små 
sprickor  sammanväxte  med  grönsvart  hornblende. 

Uti  våra  svenska  kan  denna  samman  växning  upp- 
täckas i  några  varieteter  från  Wermland  och  Små- 

land, uti  h vilkas  för  öfrigt  ej  rätt  tydliga  bland- 
ning hornbiendet  tillkännager  sig  både  genom  en 

något  ljusare  grön  färg  och  genom  dess  lätt- 
smällhet  för  blåsrör  med  stark  pösning. 

Hypersthenfelsens  egentliga  vigt  varierar  mel- 
lan 2,861  och  3,29.  Den  förlorar  i  glödgning  mel- 
lan 0,18  och  1,09  procent  af  sin  vigt,  som  tro- 

ligen endast  är  hygroskopisk  fuktighet.  Efter  glöd- 
ningen  blir  den  fläck  tals  brun,  hänörande  af 

glimmer,  hvars  blad  här  och  der  in  växte  nu  tyd- 
ligare framträda  med  tombackbrun  färg.  Hyper- 

sthenen  bibehåller  sin  mörka  färg  oförändrad, 
labradorn  blir  litet  ljusare.  Behandlar  man  en 

hypersthenfels  i  mindre  stycken  t.  ex.  en  tum 
stora,  en  eller  par  dagar  med  saltsyra  i  köld, 

så  föregår  dermed  följande  förändringar.  De  in- 
blandade olivinkornen  decomponeras  till  en  del 

och  blifva  hvita,  matta  och  jordartade  på  ytan, 
apatitprismerna  utlösas  helt  och  hållet,  lemnande 
rum  för  långa  smala  håligheler,  glimmern  blir 
gidhvit,  labradoin  något  ljusare  men  bibehåller 
ännu  i  det  närmaste  sin  glans,  hyperslhenens 

färg  och  glans  blir  oforändiad.  Användes  der- 
emot  värme,  så  börjar  också  labradon  alt  på  ytan 

sönderdela  sig  och  bli  malt  och  jord  form  ig,  äf- 
vensom  bvj>ersthencns  mtnka  fäig  mer  eller  min- 

dre utdrages.    Ehuru   detla    bidiandlingssält  for- 
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drar  någon  omgång,  är  det  dock  ett  förträffligt 
igenkänningsmedel,  ej  blott  för  hypersthenfelserna 

utan  äfven  för  de  flesta  andra  hlLliörande  berg- 

arter, och  bör  aldrig  försummas,  der  någon  vill- 
rådighet herrskar  rörande  de  så  tillfälliga  som 

beständiga  beståndsdelarne.  Med  någon  vana  lär 

ögat  sig  visserligen  att  äfven  i  de  mera  finkor- 
niga  varietelerna ,  denna  method  förulan,  upp- 

täcka den  ena  eller  andra  inblandningen,  men 
försöket  är  i  alla  fall  bekiäftande  för  sanningen, 
eller  rättande  för  misstaget.  Vid  dessa  försök 
förmärkes  stundom  en  ringa  snart  öfvergående 

utveckling  af  kolsjregas,  härrörande  af  en  uhe- 
tydlig  inbh^ndning  af  kolsyrad  kalk:  detta  är  bland 

andra  händelsen  med  hypersthenfelserna  från  Duf- 
näs,  Äs  ra.  fl. 

Åtskilligt  af  hvad  inom  Sverige  hittillls  blif- 
vit  kalladt  Trapp  hörer  till  hyperslhenfelsen,  så 

t.  ex.  den  från  Halle-  och  Hunneberg,  Kinne- 

kulle,  Billingen  och  Öfrige  Falbygdsbergens  top- 
par. Men  det  mesta  af  de  i  gångform  uppsät- 
tande trapper  tillhörer  deremot  en  särskild  va- 

rietet  deraf,  h varom  vidare  längre  fram. 

Uti  vissa  af  våra  hypersthenfelser  förekom- 
mer såsom  constituerande  beståndsdel  utom  la- 

brador  och  hypersthen  äfven  chlorit ,  h vilken  då 

träffas  inväxt  i  små  partier,  såsom  finskuppig el- 
ler jordartad  chlorit,  men  vanligen  är  intimt  in- 

väfd  i  stenens  hela  massa  och  till  en  del  föror- 

sakar dess  gröna  färg,  Qvantiteten  af  denna  in- 
blandade chlorit  är  för  olika  varieteter  olika ,  dock 

utgör  densamma  den  ojemnförligt  minsta  andelen 
af  de  ingående  beståndsdelarne.  Labradorn,  som 

dels  är  krystallinisk  med  tydliga  genomgångar, 

dels  och  merendels  tät,  af  gråhvit  eller  grön- 

hvit  färg,  som  stundom  geftom  inblandad  t  chlo- 
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rilämne  går  lill  hvitgrön,  är  vanligen  till  mäng- 
den rådande.  Hyj3ersthenen  ,har  svaitbrun  eller 

svartgrön  färg,  och  är  endast  utbildad  i  smärre 
kryslalliniska  korn.  Beståndsdtilarnes  blandning 

är  dels  grannkoi  nig  och  tydlig,  dels  och  vanli- 
gen finkoraig  och  otydlig,  och  blir  stundom  så 

fin  nära  tät,  att  de  ej  mera  kunna  med  loupen 
urskiljas.  Dessa  finkorniga  varieteter  tyckas,  enligt 
anställda  försök,  vara  mest  genomträngda  af  det 
chloritartade  ämnet.  På  Harz  äger  denna  bergart 
med  dess  olika  niodifica tioner  en  stor  utbredning 
och  tydlig  utveckling.  Prof.  Haus>ia?sN  har  derför 
föreslagit  namnet  diabas.  Ehuru  den  hos  oss  äger 
ett  så  nära  samband  med  hypersthenfelsen ,  att 

den  geognosliskt  ej  kan  derifrån  skiljas,  skulle  jag 
dock  tro,  att  det  ej  vore  olämpligt,  att  derföre 
bibehålla  ett  e^et  namn,  till  skillnad  från  den 

genuina  hypersthenfelsen.  Titanjern  förekommer 

äfven  uti  diabasen  mer  och  mindre  ymnigt  in- 
stänkt, men  olivin  åtminstone  i  de  mera  grann- 

korniga  varieteterna  sällan  inväxt,  hvilket  i  ännu 
högre  grad  gäller  om  apati  t.  Behandlar  man  en 
diabas  i  stycke  med  kall  saltsyra  ett  par  dagar, 

så  utlöses  den  mörka  färgen  ur  chloi  l'ten,  de  par- 
tier af  stenen,  der  densamma  var  mera  concen- 

trerad,  framsticka  med  en  hvilgrön  färg,  under 

det  att  labradorn,  som  förut  var  grönhvit  af  in- 

timt inmängd  chlorit,  blir  hvit.  Fortsattes  sy- 
rans inverkan  med  an \ ändande  af  värme,  så  ut- 

löses den  gröna  färgen  alldeles  och  chloriten  fram- 
träder såsom  små  linskuppiga  eller  jordartade  silf- 

verhvita  partier,  under  det  att  labradorns  31a, 
som  i  grunden  i\v  anfrätt  och  matt,  framter  el  t 
skimrande  sken  i  en  viss  direction,  härrörande 

af  de  inväfda  chlorilfjellen.  H ypersl hcnens  färg 

är  ej  särdeles  förändrad.    Behandlar  man  en  dia- 
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bas  fint  pulveriserad  med  saltsyra  eller  svafvel- 
syra  i  köld  någon  tid,  så  deconiponeras  den  in- 

blandade chloiilen  till  en  del  och  lösningen  till- 
kännager, utom  lerjord  och  jernoxidoxidul,  äfven 

närvaro  af  talkjord.  Denna  talkjord,  skulle  man 

möjligtvis  säga,  kunde  häiröra  af  inväxt  olivin, 

men  utom  det  alt  den  noggrannaste  uppmärk- 
samhet i  de  till  försöken  använda  stufTer,  ej  va- 

rit i  stånd  att  upptäcka  detta  mineral,  tillkän- 
nager den  betydliga  glödningsförlusten ,  att  ett 

vatlenhaltigt  silikat  måste  uti  stenen  finnas.  Då 

nu  genom  motprof  är  visadt,  att  augit  eller  Jiy- 
persthen  i  fiut  pulver  bvarken  af  saUsyra  eller 
svafvelsyra  i  köld  särdeles  sönderdelas,  likaså  litet 
som  labrador,  men  chiorit  deremot  deraf partielt 

decomponeras^  så  tyckes  af  allt  detta,  som  den- 
nes närvaro  i  diabasen  kunde  temligen  säkert 

antagas. 

Egentliga  vigten  bos  de  olika  diabas variete- 
terna  ligger  mellan  2,72  och  2,99.  Vid  glöd  nin- 

gen förlora  de  mellan  1,31  och  3,75  procent  af 
sin  vigt,  hvilken  förlust  till  större  delen  härrör 

af  utdrilvet  kemiskt  bundet  vatten.  Efter  glöilg- 
ningen  har  stenen  blifvit  brun  nästan  öfver  hela 
sin  massa,  på  de  ställen  der  chloriten  var  mest 
samlad  mörkare  brun,  men  i  de  mera  labrador- 

rika varieteterna  ljusare  brun  och  skimrande.  De 
mera  finkornioa  och   täta   diabaserne  smälta  för n 
blåsrör  mer  och  mindre  lätt  och  vissa  med  nå- 

gon liten  blåskasining  till  mörkgrön  eller  spräcklig 
slagg. 

Större  delen  af  de  i  våra  graniter  och  gneis- 
ser  i  gångform  uppsättande  s.  k.  trapper  skulle 
jag  anse  böra  räknas  till  diabas.  De  förlora  i 
glödning  från  2,07  (Marieberg)  till  3,75  (Sala 

grufva)  procent  vatten  och  blifva  efter  glödgnin- 
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gen  bruna  öfver  hela  sin  massa  och  skimrande. 

SomHga  varieteter  innehålla  kolsjrad  kalk  in- 
blandad, men  ganska  obetydligt,  ty  den  lilla  kol- 

syre-utvecklingeii ,  då  de  inläggas  i  syra,  upphör 
efter  några  sekunder.  Små  korn  af  olivin  före- 

komma ofta  uti  desiimma  och  någon  gång  kan 
äfven  en  och  annan  prisma  af  apati  t  upptäckas. 

De  äro,  som  man  vet,  i  allmänhet  ganska  fin- 
korniga och  af  en  svartgrön  eller  grågiön  färg, 

af  flera  nuancer.  De  låta  mer  och  mindre  lätt 

repa  sig  af  knifven,  strecket  är  grönhvitr.  Be- 
handlas de  i  stycke  med  kall  saltsvra,  så  utlöses 

den  mörka  faroren  till  en  g^od  de!,  och  i  somliga 
varieteter  t.  ex.  i  den  från  Tessixs  sänkning  i 
Sala  grufva,  kan  man  derefter  Lill  och  med  med 

blotta  ögat  urskilja  helt  små,  ̂   till  i  linies,  ku- 
lor af  tät  jordartad  chlorit  (griinerde),  i  an- 
dra åter  är  denna  sednare  så  fint  inväfd,  att 

den  blott  ger  sig  tillkänna  genom  ett  eo;et  skim- 
rande på  stenens  yta  i  en  viss  direction.  Af  ko- 
kande saltsyra  utdrages  nästan  ur  allesammans 

den  mörka  färgen,  och  en  grå  eller  gröngrå  mer  v 
och  mindre  anfrätt  grundmassa  återstår.  Att  äf- 

ven hy persthenens  svarta  färg  försvinner,  härrör 
sannolikt  deraf,  att  dess  krystalliniska  partier  äro 

så  små,  att  de  kunnat  genom  hela  sin  massa  af 
syran  angri[)as.  Nästan  alla  hithörande  trapper 
smälta  f()r  blåsrör  tcmligen  lätt  och  med.  någon 

pösning  *)  till  mörkgrön  eller  Sj^räcklig  slagg. 
Genom  labiadorns  utsöndring  i  särskildte 

mer  och  mindre  skarpt  begränsade  krystaller  an- 
tager diabaseo  stundom  en  pniphyrartad  caracter. 

Grundmassan  är  småkorni"  ellei-  fi nkornio;,  mörk- 

*)  Denna  pösning  månne  den   möjligen    hänörer  af  nå- 
got inblandadt  zeolilhartadt  mineral? 
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grön,  ännu  lemligen  hård,  Inhradorns  kristaller- 
ända  till  en  tum  slora,  äro  merendels  tvillingar, 

vanligen  starkt  genomskinande  och  glasglänsande, 

af  gråhvit  färg,  nSgon  gång  mera  matta,  ogenom- 
skinliga, snöhvita  eller  grönhvita.  De  äro  stun- 

dom t.  ex.  vid  Megonskär  i  Westerdalarne  be- 
klädda eller  genomdragne  med  möikgrön  bladig 

chlorit,  i  andra  åter  såsom  vid  Russgården  all- 

deles rena.  Man  torde  kunna  kalla  denna  berg- 
art för  diahasporphyr. 
Diahasmandelsten  uppkommer  deremot,  då  i 

en  ganska  finkornig  nära  tät  diabasgrundmassa  af 
mörkgrön  eller  grågrön  färg,  större  och  mindre, 
ända  till  en  tum  och  deröfver,  runda  eller  platta 
kulor  och  mandlar  utskiljt  sig  af  calcedon ,  och 

jordartad  chlorit  eller  grunerde,  någon  gång  af 
kalkspat.  Den  är  hittills  endast  träffad  i  Dalaine 
i  närheten  af  Transtiands  kyrka,  och  visar  sig 
der  vara  nära  beslägtad  med  diabasporphyrn,  i 

det  en  och  annan  lahrador-krystall  stundom  kan 
upptäckas  i  mandelstenen  och  omvändt  helt  små 

kulor  af  grunerde  någon  gång  i  diabaspoi  phyrn. 

De  inbäddade  gröna  mandlarne  innehålla  kisel- 
jord,  lerjord,  jernoxidul,  talkjord  och  öfver  åtta 
procent  vatten. 

Ingen  af  de  till  hornblende-  eller  augitfa- 
miljen  hörande  bergarter  äger  inom  Sverige  en 
så  stor  utbredning,  som  hypersthenfelsen  med  dess 
nyssnämnde  varieteter.  Jemtland,  Herjeådalen, 

Medelpad,  Helsingland,  Dalarne,  Wermland,  We- 
stergöthland  och  Jönköpings  län  äro  de  provin- 
cer,  som  kunna  framvisa  de  mest  sammanhän- 

gande och  talrika  sträckningar  af  denna  bergart. 

Andra  åter  såsom  Nyköpings  och  Stockholms  län 
förete  deraf  endast  mera  detacherade  bergkullar, 

under  det  att  den,  så  vidt  hittills  gjorde  under- 
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sökningar  visa,  i  andra  å-ler  alldeles  saknas.  Den 
synes  således  företrädesvis  concentrerat  sig  inoin 
vissa  localer,  men  uppLiäder  också  der  så  mvcket 
mera  samlad.  En  egen  kägelformig  skapnad  är 
för  hyperslhenfelsens  berg  särdeles  utmärkande 
och  bidiager  i  sin  mon  till  skönheten  hos  flera 
af  Sveriges  mest  intagande  utsikter.  Särdeles  ka- 

rakteristika  i  detta  fall  äro  vissa  punkter  i  Da- 
larne och  Wermland  samt  trakten  mellan  Jön- 

köping och  Eksjö  i  Småland.  Hjperslhenfelsen 

bildar  dels  egna  beigshöjder,  dels  utgör  den  top- 
parne eller  högsta  platåerna  af  andra  främmande 

höjder.  Flera  af  Dalarnes  granitberg,  Kinnekuile, 

Billingen,  Halle-  och  Hunneberg  m.  fL  kunna  i 
sistnämnde  fall  såsom  exempel  anföras.  De  mera 
tirofkorni2:a  varieteterna  vittra  i  allmänhet  lätt, 

öfverdragas  på  ytan  med  ruslfärg  och  sönderfalla 

till  grus.  Det  i  stenen  insprängda  titanjernet  bort- 
föres  af  meteor  vattnet  och  samlar  sig  slutligen 

på  botten  af  floder  och  sjöar,  vid  h vilkas  strän- 
der det  ofta  i  stor  myckenhet  uppkastas.  Att 

detta  titanjern  också  till  en  del  gifver  material 

för  bildningen  af  våra  sjö-  och  myrmalmer,  lider 
väl  ingen  tvifvel.  Med  dia  bas  äger  hypersthen- 
felsen  i  stoit  ett  nära  geognostiskt  samband,  i 

det  den  föria  aldrig  uppträder,  utan  att  åtmin- 
stone i  grannskapet  åtföljas  af  den  sednare.  Detta 

visar  si"  vara  händelsen  både  i  Dalarne  och  Små- 
land. 

Hypersthenfels  är  trällad  i  Jemtland  i  trakten 
söder  om  Östersund  på  följande  ställen,  neml.: 
vid  Tunn  vägens,  Död  re  och  Högsta  byar  i  Hackas 
socken;  Bole  by  i  Brunllo  sucken ;  Uätans  kyrkby; 

Äsen  i  Bräcke  socken;  Sundsjö  kyrka;  mellan  Ti- 
sjön  och  Holmsjön  i  Hällsjö  socken :  i  Herjeådalerif 

Ten- 
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Temuiskatnmen  vid  Tennas  by;  Ahnfjellel;  etc:  i 
Medelpad,  GalLslröins  hruk  i  Njurunda  socken; 

GelJjerget,  Johannisbeig,  sjön  Naggen,  Julåsen", 
Ragsjöns  vattendrag,  aila  i  Torps  socken;  Sörfors 

bruk  ocli  höjden  mellan  Lindsjön  och  Mallsterbo- 
sjÖn  i  Attmars  socken ;  Paitebol  i  .Borgsjö;  K äilsta 
och  Lo  i  Slöde  socken:  i  Ilelsingland,  Ändån  i 
Gnarps  socken;  W.  Björktjern  i  Hassela  socken; 
SlafvaLlenberget  i  Bergsjö  socken;  Grufbyn  i  Loos 

kapell;  i  Dalarne ,  Asbyn  samt  flera  af  porfyrber- 
gens  toppar  i  Elfdalen;  bergen  på  omse  sidorom 

Idresjön ;  Skäräsen  i  Transtrands  socken;  Wåla- 
berget,  Sörsjöberget,  Gördalen  i  Särna  socken; 

Lejbergpt  ocli  Hösjöberget  i  Säfsens  socken;  Bu- 

berget  och  Tönnings-berget  i  Wenjans  socken; 
sjön  Smälingen  i  Bjusås;  Wällan  i  Kopparbergs 
socken;  Al  viks  by  i  Leksands  socken;  ni.  fl.  st.; 
i  Wermland,  Äs  och  Weslanå  i  Wäshärads  soc- 

ken; Dufnäs  och  Hedåsen  i  Nyeds  socken;  Bada, 
Kollerndshöjden ,  Sveniiebytorp,  vattendraget  från 
Grnnnen,  alla  i  Fryksände  socken;  Ambjörby, 

Mannäs  i  Ny  socken;  sjön  Mangens  dal,  Wäg- 
sjön,  höjderna  vester  om  öfre  Broken  och  Hin- 
sjön,  alla  i  Bvitsands  kapell ;  Jätlkärnklitten,  Wit- 
teby,  mellan  Löfåsen  och  Björke,  i  Sunne  socken; 

Nolby  i  Nedi'e  UUeruds  socken,  Blåkärr,  Wegle- 
myra,  Bäckåsen,  huKlthöjden  mellan  Ölmehärads 
och  Warnums  vikarne,  alla  i  Ölmehärads  socken ; 
Öster  vik,  norr  invid  Christinehamn  i  Warnums 

socken;  i  W ester göthland,  KmiwkuWe,  Plantabergct, 

Fåredalsberget,  Billingen,  Olleberg,  Mösscberg, 

Halle-  och  Hunneberg,  Randsbergs  kyrka:  i  Jön- 
köpings  /ä/i,  Marietorp  och  Soåsbeiget  i  Eksjö 

Sucken;  Ingaipssjöii  i  HöreJa  socken;  Broddarp 

i  Barkeryds  socken;  nära  Sandsjö  kyrka  och  Ny- 
K.  K    J/.aJ.  Handl.  i846.\  1^ 



242 

holm  i  Sandsjö  socken:  i  Stockholms  län,  sjön  Tul 
larn  i  Ö.   Telge   socken;  Åkerö,  Björke,  Gräddö 
Bredholmen  i  Rådmansö  socken:  i  Nyköpings  län. 

LåckvaLtnet  i  Björnlunda  socken:  i  Örebro  län:  mel- 
lan Gårdby  och  Afraby  i  Bo  socken. 

Mera  grannkrystallinisk  och  k^bradorrik  dia- 
bas förekommer  i  Nyköpings  län  i  Irak  len  kring 

Julela  kjnka:  Ölmslorp  i  Mällösa  socken:  i  Jön- 
köpings län,  i  trakten  nielJan  Eksjö  och  Jönkö- 

ping, öster  om  Rålången  i  Mai  bäcks  socken  ;Gis- 
Iiullsjön  och  i  mil  söder  om  kyrkan  i  Nässjö  soc- 

ken;  nära  Bredesta  kyrka,  m.  fl.  st.  I  Dalarne 

är  finkornig  diabas  särdeles  utvecklad  och  före- 
kommer der  i  höga  bergsträckningar  på  ömse  si- 

dor om  Westei  Dalelfven,  alltifrån  Lima  kyrka 

ända  upp  till  Hor m andsåsen  i  Tianstrands  soc- 
ken. Den  är  i  trakten  af  Translrands  kyrka  in- 
timt förknippad  med  diabasmandelslen,  det  enda 

stället  i  Sverige,  der  en  sådan  bergart  hittills  är 

anträffad,  bland  andra  punkter  vid  Rullån,  AVål- 
åsen  och  Megonskär,  på  sednare  stället  öfvergå- 
ende  till  diabasporphyr. 

Diahasporphyr  trallas  i  Jemtland  vid  Lnnn- 
dörrns  fjellport  i  Undersåkers  sucken;  i  Dalarne 

vid  Russgården,  toppen  af  Tansevägg,  Solklinten , 
Dyberget,  Ullberget  med  flere  granitberg  i  Tuna 
socken,  m.  m. 

På  Rådmansö  i  Roslagen  nära  Norrtelge  före- 

kommer en  egen  hypersthenfels ,  som  förut  ej  va- 
rit uppmärksammad  hvaiken  inom  eller  utum 

landet.  Dess  fältspatsarlade  mineral  är  i  stället 

för  la  brädor  anorthit,  hvars  färg  är  grå  eller  blA- 

grå,  med  två  genomgångar  af  ungefär  93°  vin- 
kel enligt  Wallmarks  mätning,  och  en  väl  pro- 

noncerad strekning  på  den  ena  af  dess  genom- 

gångsytor.  Dess  egentliga  vigt  är  2,7165.  Det  de- 
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componeras  i  fint  pulver  af  kokande  saltsyra  com- 

plett  med   afskiljande   at"  kiseijord.    Dess  smält- 
barhet  är  mindre  än  labradorns  ,  ungefär  lika  med 
orthoklasens ,   och   glaset  kastar  under  smältning 
små    bläsor.    Den   öfver vägande   beståndsdelen  i 

denna  hjpersthensfeis  är  öf verallt  anortbiten,  som 

merendels   är   ovanligt    grofkrystailiniskt  utsön- 
drad, så  att  de  enskiiia  krystallindividerna  stun- 

dom uppgå    till   1   å        tum.    Hypersthenen  är 
utbildad  i  mindre  partier  och  ej  så  ymnigt,  dess 
färg  är  mörkgrön,    i  tunn  splittra  genomlysande 
buteljgrön;  den  smälter    temligen    lätt  och  stilla 
till  buteljgrönt  glas.  Små  gnistor  af  titanjern  äro 
uti  vissa  varieteter  sparsamt  insprängde,   i  andra 
saknas  de  åter  alldeles.  Vi  1  Åkerö  by  träffas  en 

egen  förändring  al  denna  bergart,  jemte  den  nyss 
beskrifna    grofkrystalliniska.     Uti   en   än  mörkt 
grågrön  än  svartbrun  grundmassa   af  ett  finkor- 

nigt  till  fintrådigt  eller   finfjälligt   sig  närmande 
utseende  och  af  ringa  glans,  och  som  för  blåsrör 

är  osmältiig  och  i  kolf  ger  betydligt  med  vatten, 

ligga  ymnigt   inbäddarie  anorthitkrystaller ,  mera 

sällan  en  och    annan    hy persthenkrystall.  Anor- 
thitpartierna  äro  ofta  på  gränsen  mot  grundmas- 

san orngifne   af  ett    ljusare   grönt   ämne,  hvars 
mängd  är  för  liten  för   att  med   säkerhet  kunna 
bestämma  detsamma,    men  hvars  lätta  smältbar- 

het  med  pösning  låter  gissa  på  hornblende.  Glöd- 
gad   blir   grundmassan    brun.    Behandlas   den  i 

stycke  med  saltsyra,  så    utlöses  med  lätthet  den 
mörka  färgen    ur   grundmassan,   som   får  en  grå 
eller  gråhvit   färg,   anorthiten   blir   likaledes  på 

ytan  staikt  angripen,    men  hypersthenen  oförän- 
drad.    För  några  Ar  anställde  jag  å  grund  massan 

en  qvantitatil  analys,   som    gaf   kiseljord  34,20, 

lerjord  och  titansyra   3,19,   tal  k  jord   31,38,  jern- 
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oxidal  20,34,  vallen  7,8t,  odecomponeradl  mine- 
ral 4,55.  Jag  hnr  sedan  genom  mikroskopel  öf- 

vertvgat  mig,  att  densamma ,  faslän  den  hufvud- 
sakligen  utgöres  af  det  fintrådiga  osmällliga  äm- 

net, dock  tydligen  innehåller  inblandad  såväl 
anoi  lliit  som  hvperslhen  och  litanjern.  Jas:  skulle 

också  ej  hafva  anfört  resultatet,  om  ej  den  för- 
modan deraf  voie  en  följd,  att  mineralet  vore 

identiskt  eller  åtminstone  heslägtadt  med  serpentin. 

Gabbro. 

En  crrannkornig  till  småkornis:  eller  s^rofkor- 
nig  blandning  af  lahrador  och  diallag,  med  mer 

eller  mindre  ymnigt  instänkte  korn  och  gnistor 

af  titanjern,  mera  sällan  tillfälligt  inblandad  glim- 
mer,  svafvelkis  och  apalit. 

Lahradorn  är  dels  krjstallinisk  med  tydliga 

genomgångsylor ,  dels  lät,  i  förra  fallet  grå,  grå- 
hvit  eller  grå  violett  med  stark  glasglans,  i  sed- 
iiare  fidlel  ulan  glans  och  grönhvit ,  snöh vit  eller 

gröngrå. 
Diallagens  fäig  är  i  allmänhet  grön,  med  öf- 

vergång  till  grå,  brnn  eller  svart.  Den  har  två 

genomgångar,  som  luta  ungefär  90^  mc>t  h var- 
andra och  gå  parallell  med  afsty mpniugsvloi  ne 

af  rhombiska  prismans  spetsiga  och  trubbiga  si- 
dokanter. Den  första  af  dessa  genomgångar  är 

ganska  tydlig  och  en  metallisk  pcrlemorglans  på 
densamma  rådande,  den  andra  mindre  tydlig  och 
af  fettglans.  Diallagen  smälter  for  blåsrör  mer 
eller  mindre  trögt  och  stilla  till  mörkgrön  eller 
mörkbrun  omagnelisk  slagg.  Efter  glöJgning  blir 
den  något  ljusare  till  färgen.  Af  kall  saltsyra 

angripes  den  ej  särdeles,  men  af  kokande  sön- 
derdelas den  partiell.    Den  skiljer  sig    från  hy- 
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peislhenen  genom  en  mindre  jeinhalt  och  slörre 

kalkhalt.    Dess  generella  formel  är  BlS^+j-^^S"^, Äfven  i  den  Svenska  gabbron,  likasura  i  den 

utländska,  förekommer  diallagen  ofta  samman- 
växt med  bornblende,  som  då  dels  bildar  en 

oragifvande  tunn  skorpa,  dels  intränger  i  sjelfva 
diallagmassan,  och  tillkännager  sig  så  väl  genom 
sin  mörkare  färg,  som  genom  sin  lätlsniällhet 
för  blåsrör  med  pösning.  Huruvida  likväl  allt 

hvad  jag  nu  räknat  till  diallag  är  verklig  diallag, 
och  om  ej  något  derutaf  möjligen  bör  läknas  till 
G.  RosES  s.  k,  Uralit,  detta  må  framtida  under- 

sökningar afgöra.  Vissa  af  våra  Svenska  dialla- 
ger  smälla  också  nästan  för  lätt,  och  hafva  en 

för  liten  perlemorglans ,  för  att  som  sådane  till- 

räckligen  documentera  sig.  Uti  sin  "Reise  nach 
dem  Ural  etc."  beskrifver  Rose  flera  s.  k.  Eu- 
photider,  såsom  beslående  af  Saussurit  (tät  la- 
brador?)  bildande  en  hvit  tät  grundmassa  af  fin- 

splittrigt  brott  med  inneliggande  skarpt  begrän- 
sade kristaller  af  uralit.  Ehuru  denna  beskrif- 

ning  visserligen  ej  fullkomligt  passar  in  på  våra 
svenska  gabbroarter,  ger  den  dock  en  anledning 
att  förmoda,  det  vissa  af  dessa  kunna  höra  till 

samma  kategori.  Hit  skulle  jag  vilja  räkna  gab- 
broarterne  fiån  Wissefjerda  kyrka,  trakten  mel- 

lan Pellemåla  och  Alsjö,  Björkemossa,  alla  i  Cal- 
mar  län,  men  till  gabbro  med  verkelig  diallag 
varieteterna  fiån  Holma,  Lemnhult,  Ramqvilla 
kyrka  i  Jönköpings  län  och  Rutna  Århult  samt 
Skälsbäck  i  Calmar  län.  Vi  skulle  således  hafva 

tvenne  slag  af  gabbro,  det  ena  med  diallag,  det 
andra  med  uralit.  För  det  förra  kuncle  namnet 

gabbro  bibehållas,  det  sednare  däremot  beteck- 
nas med  euphotid,  som  hittills  allernatift  med 

gabbro  blifvit  användt  på  hithörande  bergaiter. 
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Gabbrn  äcter  inom  Sveri^re  eii  rin^a  ntljred- 

ning  och  är  liilliHs  endast  IsiiOad  i  södra  delen 
af  landel  inom  Calinar  ocli  Jujiköpings  län,  på 

nyss  uppräknade  slälL^n.  Den  bildtir  der  isole- 
rade mindre  höjder,  vissciJigen  ej  nppgående  Lill 

tvåhundra  Tof,  och  som  ej  äga  Viågol  särdeles  ut- 
märkande i  sin  skaj)nad. 

Egeiillii^a  vigien  hus  de  <dika  gahbro-arlerna 
vaiierai"  mellan  2,902  cch  3,029.  Vi(j  alödi^ning 
förlora  de  mellan  0,54  och  1,42  procent  afsin  vigt: 
förlusten  är  mest  hygroskopiskt  vatten,  i  somliga 
härrör  den  till  en  del  af  en  rini;a  inblandning 

af  kolsyrad  kalk,hvarom  man  ölverlyoar  sig  ge- 
nom försök  med  svra.  Etter  ojödt^nino^  fiamkoni- 

ma  de  in  växte  små  glimmerbladen  tydligare  med 
tombackbrun  färg.  Behandlar  man  en  gabbro  med 
saltsyra  i  värnje,  så  blir  glimmern  silfverhvit, 
labradorn  något  anfialt  på  ytan  och  den  mörka 

färgen  hos  diallagen  eller  nralilen  något  ljusare. 

Dolerit  och  Basalt 

äga  sinsemellan  ett  så  nära  geognostiskt  samband, 
att  den  ena  sällan  eller  aldrig  npptiäder,  ulan 

att  i  mer  eller  mindre  mon  åtföljas  af  den  an- 
dra. Detla  har  visat  sig  vara  forhållandet  llere- 

städes  utomlands,  såsom  i  Bölimen,  Hessen,  vid 

Rhen  &c. ,  och  äfven  hos  oss  är  samma  iaktta- 

gelse gjord  i  Sveriges  svd ligasle  landskap,  den 
enda  trakt,  der  dessa  bergarter  hittills  hos  oss 
blifvit  IräHade. 

Doleriten  är  en  små  eller  (inkornig  bland- 
ning af  svart  eller  svartgrön  augit  och  labrador 

(mera  sällan  nephelin  eller  åtskilliga  zeolitharter), 
hvarnti  små  korn  af  olivin  och  gnistor  af  titan- 
jern  lörckonima  in  väx  te.  IVågia  vai  ieteter  af  tlenna 
bergart  träffas    ntundands.  som    hos   oss  saknas, 



247 

nenili^en  nepbelindolerit,  der  nephelin  ersätter 

labradorn,  och  analcim-  eJler  mesotjpdolerit,  uti 
h vilka  analcim  eller  niesotyp  ingår  jemte  labra- 

dorn. Att  likväl  någon  zeolithart  standora  ingår 
äfven  i  några  af  våra  doleriter,  tyckes  visas  af 
dessas  nog  betydliga  glödgningsförlnst.  Doleritens 
egentliga  vigt  ligger  mellan  2,767  och  3,00.  Den 
förlorar  i  glödning  mellan  1,86  och  5,78  procent 
af  sin  vigt,  b  vilket  visserligen  måste  ä^a  sin 
grund  i  närvaron  af  ett  inbland  ad  t  va  t  ten  b  al  tigt 
silikat.  Då  nu  de  iinkorniga  varieteterna,  der  be- 

ståndsdelarne äro  mera  intimt  med  b  varandra 

blandade,  alla  för  blåsrör  smälta  temligen  lätt 

och  med  någon  pösning,  samt  i  fint  pulver  be- 
handlade med  varm  saltsyra  visa  tecken  till  ge- 

latinering,  och  med  kall  gifva  en  lösning,  som 
innehåller  mycket  mera  kalk  än  man  har  rätt 
att  tillskrifva  sönderdelad  labrador  eller  augit, 

så  föres  man  af  dessa  sammanlagde  omständig- 
heter till  den  förmodan,  att  äfven  vissa  af  våra 

doleriter  innehålla  någon  zeolithart  inblandad, 

h vilken,  kan  naturligtvis  i  en  så  små-  eller  fin- 
kornig blandning  ej  afgöras. 

Basalten  är  en  doleri  t  af  mikroskopiskt  liten 
kornighet,  en  synbart  likartad  tät  eller  högst 
finkornig  grundmassa  med  för  blotta  Ögat  eller 

loLipen  ej  mera  urskiljbara  blandningsdelar.  Fär- 
gen är  svart,  gråsvart  eller  grönsvart.  Att  augit, 

labrador  eller  nephelin  och  någon  zeolith  utgöra 

hufvudbeståndsdelar  af  denna  grundmassa,  är  ge- 

nom en  mängd  analyser  å  utländska  basalter  åda- 
galagdt,  men  äfven  olivin  och  titanjern  förekom- 

ma deri  mer  eller  mindre  ymnigt  inblandade. 
Mandlar  eller  kulor  af  zeolitharlade  mineralier 

träffas  deri  stundom  inbäddade.  I  flera  utländ- 

ska basalter   ses  större   och   mindre  augit-  och 
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liornblendekrystaller  med  tydliga  krystallytor  ut- 
bildade. 1  våra  svenska  framträda  augitens  kry- 

staller  först  efter  stenens  behandling  med  sj  ra 

och  äro  ganska  små,  vanligen  blott  en  eller  an- 
nan linie  i  diameter.  Basaltens  grundmassa  smäl- 

ter temligen  lätt  och  med  någon  liten  hläskasl- 
ning  till  svart  glänsande  glas,  som  något  dragés 
af  magneten.  I  fint  pulver  decomponeras  den  tili 
en  del  af  varm  saltsyia  och  det  olösta  blir  mer 

och  mindre  gelatinöst,  allt  etter  mängden  af  in- 
blandad zeolith.  Behandlad  i  stycke  med  saltsyra, 

framträda  de  förut  osynliga  små  angitkrystallei na 

tydligt  ur  den  grå  grundmassan;  användes  vär- 
me, blir  grundmassan  ljusgrå,  augitens  färg  nä- 
stan oförändrad,  men  den  inblandade  clivinen  och 

zeolithen  alldeles  hvila,  jordformiga  och  matta. 

Egentliga  vigten  hos  basalten  från  Anneklef  vi- 
sade sig  vara  2,971.  1  glödgning  förlorar  den- 

samma 1,26  procent  af  sin  vigt. 
Dolerit  och  basalt  hafva  inom  Sverige  en 

temligen  inskränkt  utbredning  och  äro  ,  som 
nyss  nämndes,  hittills  endast  anmärkte  i  Skåne. 
De  förekomma  der  merendels  i  enstaka  och  Iri- 

slående  något  käggelformiga  bergkullar,  som  obe- 

tydligt höja  sig  Öfver  jordytan.  Dc.leriun  är  träf- 
fad i  trakttn  af  Röstånga  och  Asks  kyikor,  mel- 
lan Perstorps  kyrka  och  Ebbelorp  i  Maliiiohus 

län,  vid  Sösdala,  Djurhns,  Tnnby  och  Bollerup 
i  Christianstads  län,  Basalun  vid  Anneklef,  på 

Billinge  bys  ägor,  Gjelleberget  vid  Långaröd  i 
Malm()hiis  och  vid  Sösdala  och  Svabesholm  i 
Chrislianstads  län. 

Aii^H-,  Ur  allt'  och  Oli^oklasporphyr. 

Den  rälla  na  I  uren  af  dessa  bergarter,  som  pä 

Ural  äga  cn  så  mäktig    och  caracterislik  ut  veck- 
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ling,  har  G.  Rose  först  uppmärksiimnial.  De  till- 
hora alla  en  och  samma  [)ildning,  men  han  brin- 

gar tiem  på  njss  nämnde  underafdehiingar ,  allt 
eller  som  den  ena  eller  andra  beståndsdelen  före- 

tiädesvis  eller  allena  liäffas  i  särskildta  krystal- 
ler  utsöndrad.  Han  beskrifver  dem  såsom  be- 

slående af  en  gruiidmassa  med  inneliggande  kry- 
staller  af  augil  ,  uralit  eller  oligoklas.  Grundmas- 
san  har  vaidigen  en  grumlig  grön  eller  giå  lärg, 
stundom  är  den  möikaie  och  basalllik ,  men  stun- 

dom åter  ganska  ljus.  Den  har  ett  ojcmnt,  fin- 
splittrigt  matt  eller  föga  glänsande  brott,  och  är 
vanligen  så  hård,  att  den  med  svårighet  låter 
repa  sig  af  knifv^n.  För  blåsrör  smälter  den 
tiögt  och  blott  på  kanterna  till  ett  svartgrönt 

glas.  Oligoklasens  krystaller  äro  vanligen  tvil- 
lingar och  merendels  i  en  direclion  mest  utbil- 

dade, stundom  till  den  grad,  att  de  i  tvärbrott 

se  ut  som  tunna  remsor.  På  den  tydligaste  ge- 
nomgångsytan hafva  de  den  bekanta  strekningen. 

De  i  porphyrn  från  Ajatskaja  inneslutne  krystal- 
lerne  visade  en  egentlig  vigt  af  2,73  och  befun- 
nos  enligt  en  af  Bodemann  och  Francis  anställd 

analys  äga  oligoklasens  kemiska  sammansättning. 

AugitkrysLallerne  bilda  fyrsidiga  prismer  af  un- 

gefär 88*^  vinkel  med  afstympade  kanter  och  äro 
i  ändarne  begränsade  af  ett  rhombiskt  prisma  af 

120°.  Deras  genomgångar  göra  med  h varandra 
88°  vinkel.  Färsjen  är  gräsprön  till  svartgrön.  För 
blåsrör  smälter  den  trögt  till  grönt  glas.  I  många 

fall  åter  hafva  de  invuxne  krystallerne  visserli- 
gen augitens  form,  men  deras  genomgångar  äro 

hornblendets,  d.  v.  s.  de  göra  med  h varandra 

124°  vinkel.  Det  är  dessa  krystaller ,  som  Rorse 
kallat  uralit.  Deras  fcirg  är  svaitgrön  till  grön- 

svart, genomgå ngsy törne   iint    vertikalt  strekade 
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ocli  af  elt  egendomligt  tråcligt  utseende.  För 

blåsrör  smäller  den  i  lång  än  stilla  än  med  nå- 
gon pösning  och  lättare  än  augit  till  s var tg rönt 

glas.  Enligt  Kudernatschs  analys  på  dylika  kry- 
staller  från  Baltymsjön  äga  de  en  sammansätt- 

ning, som  närmast  öfverensstämmer  med  horn- 
blendets,  ehuru  analysen  visar  ett  öfverskotl  af 

de  elektronegativa  beståndsdelarne.  Understun- 
dom hafva  uralitkrystallerna  ännu  en  kärna  af 

augit,  som  är  ljusare  och  gräsgrön  till  färgen 

och  hvars  genomgångar  äro  parallela  med  urali- 
tens  yttre  krystallytor ,  således  göra  med  hvar- 
andra  88^  vinkel. 

Denne  Roses  beskrifning  passar  till  vissa  de- 
lar fullkomligt  in  på  de  få  varieteter  af  dessa 

bergarter,  som  hos  oss  hittills  blifvit  funne.  Men 
det  är  företrädesvis  oligoMasporplujrn ,  scm  här  är 
utvecklad,  dock  blott  på  lå  ställen,  nemligen  i 

det  högre  landet  på  vissa  af  porphyrbergens  top- 
par i  Elfdalen  och  på  slättlandet  vid  Waxala 

kyrka  nära  Upsala.  Pa  förra  stället  är  grund- 
massan af  en  grågrön  eller  brungrön  f:lrg,  nästan 

tät,  af  ett  splittiigt  hrott  och  ganska  hård,  på 

sednare  stallet  mörkare  grön  och  ohetydligt  lö- 
sare. Båda  sn)älta  trögt  på  kanterna  till  grågrön 

eller  mörks^rön  slaiis:.  De  inväxte  krystallerna 

äro  på  båda  ställena  företrädesvis  oligoklas  af 
gråhvit  eller  grönhvit  f;irg,dels  staikt  glänsande, 
dels  mera  matta  och  med  tydlig  strekning  på 
ena  ytan.  De  äro  merendels  små,  ej  öfver  {  tum 
i  diameter,  vanligen  ändå  mindre.  De  smälta  för 

blåsrör  temligen  lätt  till  halt  klart  eller  oklart 

glas  och  angripas  i  fint  pulver  ej  särdeles  af  ko- 
kande saltsyra.  Egentliga  vigt  hos  de  in\ä\te 

krystallerna  fiån  Granberget  är  2,69c>.  Men  utom 

dessa  oligoklaskiystaller  förekomma  derjenite  kry- 
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ställer  f»f  uralit  in  växte.  De  äro  till  färgen  mörk- 
gröna, vanligen  heit  sn]å  och  med  otydliga  cun- 

tuier,  som  dock  i  vissa  mera  skaipt  begränsade 
krjstaller  visa  sig  tillhöra  aiigitens  Form.  Deras 

genonioångar  äro  visseiligen  ej  mätta  af  brist  på 
tillräckligt  slora  krystaller,  men  lättsmältheteii 

för  blåsiör  och  den  e^na  trådigheten  pä  ylan  hän- 
tyda  dock  på  uralit.  Behandlas  bergarten  i  stycke 
med  varm  saltsyra,  så  utdtages  dess  mörka  färg 

mer  eller  mindre  och  en  grå  eller  gröngrå  grund- 
massa återstår,  uti  hvilken  de  särskildta  oligo- 

klas-  och  uralit  k rystallerne  med  hvar  sin  nästan 
oförändrade  färg  så  mycket  tydligare  kunna  ur- 

skiljas. Att  äfven  labrador,  ehuru  i  mindre  kry- 
staller, förekommer  i  oligoklasporphyrn  inväxt, 

är  troligt,  fastän  jag  ej  med  säkerhet  kan  påstå 
detsamma. 

Denne  porphyiart  förekommer,  som  nämn- 
des, hos  oss  på  ganska  få  ställen.  I  Dalarne  fin- 

nes den  utgöra  topparne  af  åtskilliga  bland  Elf- 
dalens  röda  poi  phyrberg,  såsom  Granberget,  Gops- 
husberget,  m.  fl.  och  är  här  mera  utvecklad  så- 

som oligoklasporphyr.  Vid  Waxala  träffas  den 

såsom  en  flera  famnar  mäktig  gångbildning  upp- 
sättande i  s.  k.  hälleflinta,  och  skulle  här  lika- 

väl kunna  kallas  uralitporphyr ,  emedan  bådas 

krystaller  äro  i  det  närmaste  till  lika  mängd  in- 
blandade. Att  dömma  af  i  samlingar  befintlige 

stulfer,  förekommer  äfven  vid  Rolfsby  i  Tydje 
socken  på  Dahlsland  uralitporphyr,  bestående  af 

en  ljust  grågrön  ganska  finkornig  grundmassa, 

med  ymnigt  in  vuxne  små  krystaller  af  mörk- 
grön uralit  och  med  instänkte  gnistor  af  svaf- 

velkis.  Huru  densamma  på  stället  förekommer 

har  jag  mig  ej  bekant. 
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Dlorlt 

är  -en  grannkornig,  sniäkuniii^  eller  fiiikuriiig 
hlaii(hiijig  af  honihlende  och  labrador,  samt  än  mer 

än  miiiclie  ymnigt  inslånkle  korn  och  gnistor  af 
magneteisenstein.  Glimmur  af  svartgrön,  sällan 
svaitbrun  färg,  saknas  sällan,  äfvensom  svafvelkis. 

Mera  tiilfällige  iiihldiidningar  äro  röd  eller  röd- 
brun granat,  Litanit  och  qvarz.  Vai^ligeii  äro  be- 

ståndstielarne  uti  våra  dioiiter  förenade  till  en 

smäkornie:  eller  finkornis:  blaii  Jninij,  och  da  uren 

sådan  grundmassa  särskildt  utsöndradt  sig  större 

eller  mindie  hornblendeki  jstaller ,  uppkommer 

ett  porphyrartadt  utseende,  Scåsom  t.  es.  i  diori- 
terna  fiån  Ylterbv  och  Lekarvd,  ]När  diorilens 

beståndsdelar  så  grupperat  sig,  att  en  skilfrig 
blandnins^  deraf  uppkommer,  så  får  den  namn 

af  dior  it  skiffer.  Den  är  vanligtvis  finskiflrig,  hål- 
ler mycket  glifiimer  och  förekommer  sällan.  Klot- 

diorit  uppkommer,  då  dioritmassan  har  en  klot- 
formig  afsöndring,  d.  v.  s.  beslår  af  särskildt  ut- 

söndrade storie  och  mindre  klot,  som  tangera 

hvarandra.  Klotens  kärna  består  vaidigen  afsmå- 
kornig  diorit,som  onigifves  af  tteia  concentriska 

lai^er,  4^  lill  2  linier  tjocka,  af  dels  labrador,  dels 
horid^lende,  dels  finkorniga  blandningar  af  båda. 
Slipad  antager  den  ett  vackert  utseende,  och  den 
från  Ct^rsika  kan  i  det  fallet  såsom  ett  bekant 

exempel  anföras.  Hos  oss  är  denna  vaiialion  ännn 
ej  träffad  i  fast  klUt,  men  el  t  löst  block  deraf, 
af  några  kubiksfots  iimehåll,  fanns  lii^iiande  vid 

Målabäcks  torp  i  Järeda  socken  af  Ca  I  mar  län, 
vid  vägen  mellan  Järeda  och  ̂ ^irserunls  kyrkor, 
och  sades  vara,  hendöidt,  för  sitt  besynneiliga 

niseende,  från  trakten  öster  om  Försjön  i  sam- 
ma socken. 
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Hornhlendet  är  till  färgen  svart  eller  svart- 

grönt,  har  den  vanliga  genomgangsvinkeln  af  124° 
och  smälter  för  bhlsrör  i  tång,  till  och  med  på 

kol,  lätt  och  med  staik  pösning  till  svart  glän- 
sande kula,  som  af  magneten  mer  och  mindre 

aUraheras.  Af  kall  sal  (syra  angripes  det  vid 
vanlig  temperatur  föga,  men  sönderdelas  i  värma 
till  en  del.  Det  beslår,  som  bekant  är,  af  ett 

trisilikat  af  talkjord  och  kalkjord,  förenadt  med 
ett  bisilikat  af  jernoxidul.   Dess  allmänna  formel 

Lahradorn  är  i  våra  dioriter  vanligen  i  min- 
dre mängd  närvarande  än  hornhlendet  och  före- 

kommer i  små  kryslalliniska  korn  med  speglande 

ytor,  på  den  ena  af  h vilka  en  tydlig  stickning 
iakllages,  men  ofta  är  den  också  mera  tät,  matt 
och  nästan  ulan  glans  samt  af  ett  splittrigt  brott. 
För  blåsiör  smäller  den  temligen  lätt  och  stilla 

till  halfklar  eller  oklar  blåsfii  kula.  Egentliga 

vigien  har  visat  sig  i  åtskilliga  svenska  variete- 
ter  ligga  mellan  2,703  och  2,764,  h vilken  är  all- 

deles för  hög  för  alt  tillhöra  oligoklas.  1  fint 

pulver  decumponeras  den  till  större  delen  af  ko- 
kande saltsyra;  lösningen  ger  ymniga  fällningar 

af  lerjord  uch  kalkjord  och  något  nation.  Någon 

kemisk  analys  är  visserligen  ännu  ej  anställd  af 
brist  på  tilhäckligt  stoja  och  rena  krj^staller, 

men  nyssnämnde  caracterer  synas  dock  med  nå- 
gorlunda säkerhet  afgöra  frågan. 

Diorilens  egentliga  vigt  varierar  mellan  2,946 
och  3,112.  Den  förlorar  i  glödgning  från  0,62  till 
1,86  procer.t  af  sin  vigt:  förlusten  är  troligen  dels 
hygroskopisk  fuktighet,  dels  en  ur  hornhlendet 

eller  glinimern  utjagad  fluorhalt.  Efter  glödgnin- 
gen  har  lahradorn  blifvit  något  ljusare,  horn- 
blendels  färg  ej  märkbart  förändrad,    men  glim- 
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mern  tombackbiun,  så  ätt  dess  in  växte  blad  nu 

tydligare  afsticka  mot  de  andra  besfånrlsdelarne. 

Behandlas  en  diorit  i  stycke  med  saltsyra  i  vär- 
me, sA  blifva  glimmerns  blad  silfvei h vita ,  la- 

bradorn  ninlt  och  anfrätt  på  ylan,  och  honi- 
blendels  färg  något  Ijusaie  grön. 

En  egen  Förändring  af  dioriten  är  Hen  va- 
rietet,  uti  h vilken  det  ialtspatsartarie  mineralet, 
i  stället  för  labrador,  utgöres  af  anorthit ,  och  som 

hitliils  endast  är  träffad  i  Roslagen  på  några  Få 

ställen.  Anoi  thiten  är  af  en  gråhvit  eller  grön- 

hvit  färg,  krystallinisk  med  spj^gianrle  ytor,  hvnraf 
den  ena  har  en  vä!  prononcerad  strekning.  Dess 
egentliga  vigt  är  i  dioriten  Från  Björke  2,78,  från 
trakten  mellan  Beigby  och  N.  Fjäll  2,766.  Hvad 
dess  f()rhållande  till  syra  och  för  blåsrör  beträffar, 
öFveiensslämmer  den  alldeles  med  anorthiten  i 

hypersthenFelsen  Från  xikerö.  llornblendet  och 

anorthiten  äro  ungefär  till  lika  niänod  härvaran- 
de. Större  och  mindre  blad  eller  fjdl  af  mörk- 
grön glimmer  äro  här  och  der  invävLe  och  små 

punkter  af  svafvelkis  och  gnistor  af  magneteisen- 
stein  ofta  insprängda.  Behandlas  stenen  i  stycke 
med  saltsyra  i  värme,  så  fiam träda  glimmerns 
blad  med  silfvei  hvit  Färg,  anorthiten  blir  starkt 

på  3  tan  anFrätt  och  äFven  hornblendet  lår  en  nå- 
got ljusare  Färg. 
Om  äFven  inom  Sverige  finnas  dioriter,  som 

i  stället  För  labrador  innehålla  oligoklas,  hvilkcn 

sednare  anlages  ulgöra  den  Fältspalsai  tade  be- 
ståndsd(den  i  utländska  dioriter,  är  visserligen 

möjligt.  Med  säkerhet  vågar  jag  derom  ej  yttra 
mig.  Beståndsdelarnes  vanligen  småkoiniga  eller 

fmkoiniga  aFsöntlring  är  till  denna  (nigas  utre- 
dande För  n)ycket  binderlig. 
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Ehuru  dioiiten,  hvad  dess   utbredning  vid- 

kommer,  visserligen  st<år  efter   hj^perstbenfelsen , 
så  finnes  dock  nästan  intet  af  Sveriges  landskap, 

som  ej  deraf  kan  framvisa  flera  eller  färre  exem- 
pel.   Men  öfverallt  uppträder  den  nästan  endast 

i  mindre  och  isolerade  bildningar  och  dess  berg- 
former, äfven   der   den   är   något  mera  samlad, 

hafva  också  ej  något   särdeles   utmärkande  drag, 

som   skiljer  den   från    omgifvande   granit-  eller 
gneissberg.    Ofla    bildar   den   större  gångformiga 

inlägringar  i  gneiss,   hvilkas  sträckning  på  läng- 
den vanligen  löper  parallelt  med  denne  sednares 

skiffringsdirection.    Bland  en  mängd  andra  loca- 
ler  förekommer  diorit  inom   Dalarne    vid  Klens- 

hjttan,   Malungarne,   Björnbyttan   i  Grangärdes 

socken;  Jonsgårdarne  i  Tuna  socken;  "Weslersjö- 
böjden  och  Seghöjden   i   Säfsens   socken;  Kölns- 

berget i  Svärdsjö   och   sjön   Skarfven  i  Folkärna 

socken:  i  Wermland   mellan   Sjresjön   och  Klar- 
elfven   i   Nodie   UUeruds   socken;   Elgsjöberget , 
Bjurberget,  i  dalen  norr  om  Kinsjön,  alla  i  södra 
Finskogs    kapell    och  med    in  växte   granater;  på 
flera  ställen  i  Rämraens  och  Nordmarks  socknar; 

Qvarnbråten  i  Wisnums  socken;  Gåstjern  i  Gäs- 
borns  socken:   i   Stockholms  län   vid  Ytterby  bj 
och  mineral  brott   samt   på   flere   af  öarne  kring 

Waxholmen;  Beateberg  i  Rö  socken;  på  Werm- 
dön:  i  Jönköpings  län   Armboga  qvarn  i  Öl  mes  t  a 

socken;  Lekarj^ds  kyrka ;Risa  by  i  Eksjö  socken; 
mellan  Aggarp  och  Töresiorp  i  Kulltorps  socken; 
Kl  ef  v  a   grufva    i   Alsheda   socken:   i  Calmar  län 

Wire  qvarn  i  Döderhults  socken;  Hägg  och  Fä- 
sta i  Lofta  socken ;  Brånnehårfva  torp  i  Mörlunda 

socken;  Boasjön  i  Kråksmåla  socken;  i  Bohus  län 
på  Orousf:  i  Örebro  län  Resta   by   i  Ramsbergs 

socken;  Wedevågs  bruk  i  Lindes   socken:  i  We- 
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sterås  län  Fors  bruk  i  W.  Feriibo  socken;  Köp- 
aia  i  Sala  socken;  Kober^srjgi^^en  vid  Arboga: 
i  Blekinge  trakten  af  Fubr  i  Silihofda  ocb  Åla- 

bäck i  Ködeby  socken :  i  Wenersborgs  län  Lena 
by  i  Ti  ni  mel  heds  socken  o.  s.  v. 

Dioi  it  med  anorthit  är  hittills  endast  träffad 

i  Roslagen  vid  Björke  by,  Riddershohn,  Sölhol- 
nien  ocii  några  andra  punkter  på  RådinansÖ;  i 
närheten  af  Grisselhanin ,  samt  vid  Ruggsätra  och 
trakten  af  Danbro  i  Åkers  socken. 

Verklig  Hornhlendesten  och  Hornhlendeskijfer , 
den  förra  en  rnassformig,  den  sednare  en  skiiirig 
blandning  af  svart  eller  svarlgrönt  ki  ystalliniskt 
honddende  med  mer  och  mindre  glimmer,  äga 

i  Sverige  endast  en  ganska  litet  sjelfständig  ut- 
veckling och  förekomma  vanligen  såsom  helt  små 

inlägrade  bildningar  i  åtskilliga  af  våra  graniter 

och  gneisser.  Sällan  äro  de  alldeles  fria  från  in- 
blandade korn  af  ett  fältspatsartadt  mineral,  men 

kornen  äro  så  små  och  otydliga,  att  ingenting 
om  deras  rälta  natur  står  att  afgora.  Gnister  af 

svafvelkis  och  magneteiseustein  äio  också  meien- 
dels  deri  inspiängda. 

Serpenlinfeh. 

Den  hos  oss  föiekonnnande  skiljer  sig  från 

den  utlandska  i  läroböckerna  beskrifna  Sei  pentin- 
felsen  genom  mängden  af  sina  inneslutne  främ- 

mande inblandningar  och  erhåller  derigcnom  på 
många  ställen  en  viss  Ii  k  hot  med  Gabbro  eller 

Eupliotid.  Grundmassan  är  en  svartgrön  eller 
svartbi  un  linkornig  nästan  tät  serpentin  af  i  sloi  t 

flalskåligt,  i  smalt  linsplil  h  igt  l^rolt.  Rena  styc- 
ken deriif  utplockade  förlora  i  glödgning  sid  j)ass 

11  procent  vatten.    I  lint   pulser  decomponeras 
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den  med  lätthet  af  varm  saltsyra  med  afskiljande 

af  kiseljord,  lösningen  håller  mycket  talkjord  och 

jernoxidul  samt  spår  af  lerjord.  I  denna  grnnd- 
massa  ligga  mer  och  niindie  ymnigt  inbäddade 

än  större  än  mindre  krystaller  af  augit  eller  ma- 
lit,  mera  sällan  af  labrador.  Augitens  krystaller 

äro  små,  vanligen  mindre  än  |  lum  och  af  gräs- 
grön färg  och  smälta  trögt  till  giön  glänsande 

slagg.  Uralitens  deremot  nppgå  stundom  lill  1^ 
tums  diameter  och  äro  då  vanligen  fuUspäckade 
med  små  korn  af  serpentingiund massan.  Deras 

färg  är  svartgrön.  Sällan  äro  de  skarpt  begrän- 
sade, men,  om  de  äro  det,  visa  de  augitens  yttre 

krystallform.  Enligt  W allmarks  målning  å  kry- 
stallerne  från  Brånnehårfva  äga  de  hornblendets 

genomgångar.  De  hafva  på  ytan  ett  visst  tradigt 
utseende  och  smälta  för  blåsrör  temligen  lätt,  än 

stilla  än  med  någon  pösning,  till  svart  eller  svarl- 
grönt,  ofta  svagt  magnetiskt,  glas.  Ofta  äro  de 

sammanväxte  i  sin  massa  med  augit  och  stun- 
dom träffas  också  i  vissa  krvstaller  en  käina  af 

augiten.  Denne  sednare  är  i  båda  fallen  gul  el- 
ler gröngul  af  stark  glasglans  och  smälter  för 

blåsrör  trögt  till  gröngul  eller  gulgrön  slagg.  La- 
hradorns  krystaller  äro  ej  större  än  vid  pass  {  tum, 

ofta  mindre,  och  merendels  irreguliert  begrän- 
sade. Deras  färg  är  grå  eller  gråhvit.  Med  syra 

och  föl'  blåsrör  behandlade  visa  de  labradorns  re- 

actioner.  I  de  varieteter,  der  labjadoru  uppträ- 
der, är  uralilen  mer  och  mindre  undanträngd  och 

ger  sig  då  tillkänna  i  stenens  grund u>assa  genom 
ett  visst  skimrande  på  en  led.  Små  tunna  fjäll 
af  hvitgul  eller  tombackbrun  glimmer  äio  här 
och  der  in  växte,  dels  i  serpentinmassan,  dels  i 

uralitkrystallerne.  Chromjern  förekonmier  i  gni- 
stor instänkt  i  de  flesta,  fastän  for  ögat  och  iou- 

K.  v.  Akad,  HandL  1S46.  ^"^ 
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pen  osynligt,  och  kan  m-  den  pniveriserade  mas- 
san med  magneten  uldraj^as.  Men  troligen  är  den 

ålfoljd  af  magneteisenstein ,  emerlan  chromreac- 
lionen  för  biåsröret  är  ganska  svag. 

Serpenlinfelsens  egenlliga  vigt  ligger  emeJlan 
2,865  och  3,696.  Vid  glödgning  förlora  de  olika  va- 
rieteterna,  allt  efter  mängden  af  främmande  in- 

blandningar från  2,38  till  6,86  procent  af  sin  vigt 
vatten  och  blifva  derefler  mer  och  mindre  bruna. 

Före  glödgn ingen  tyckas  i  synnerhet  de  labra- 
doifria  varietelerna  vid  flygtigt  påseende  äga  en 
likartad  samn)ansättnini^ ,  men  behandlas  de  i 

stycke  med  saltsyra,. så  utdrages  med  lätthet  den 

mörka  färgen  ur  serpentinen,  som,  a  Ii  t  efter  an- 
vändande af  värme  eller  ej,  återstår  med  en  grå- 

hvit  eller  grönhvit  färg,  under  det  alt  de  in- 

växte angit-  eller  uralitkrystallerna  ur  den  nu- 
mera ljusa  grundmassan  tydligare  framtiäda  med 

nästan  oförändrad  fä  i  g. 

Den  här  beskrifna  serpentinfeisen  äo^r  inom 
Sverige  en  ringa  utbred fving  och  bildar  mindre 

bergkullar,  dels  med  skarpa  sönderstyckade  con- 
tourer,  dels  mera  afrundade  och  nijuka.  I  när- 

heten af  Öregiund  vid  den  s.  k.  Badstuguviken 

trätfas  denna  bergart  i  dalen  mellan  de  högre  soeiss- 
bergen,  bildande  en  rad  af  några  låga  kullar,  h  vil- 

kas sammanlagda  sträckning  på  längden  är  omkring 
50,  men  bredden  endast  omki  ing  5  famnar.  Grund- 

massan är  nära  tät  af  svarlgrön  färg,  i  ymnighet 
impregjierad  med  små  h vitgula  glimmerfjäll  och 
mera  sparsamt  små  otydliga  krystalleraf  mörkgiön 
uralit  invä\te.  I  trakten  af  Yxelberg  i  Koisberga 
socken  af  Jönköpings  län  förekommer  i  en  samling 
af  lägre  men  skarpa  kullar  en  serpenlinfels  med 

möi  kgrön  fmkornig  nära  lät  grundmassa  ,  med  in- 
bäddade små  krystaller  af  gräsgrön  augit  och  blad 
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af  tombackbruii  glimmer.  Sei  pen  I  infeisen  från 
Storebro  i  Calmar  län  och  från  Kull  unge  skog 

i  Rö  socken  i  Roslagen  hafva  både  en  grund- 

massa af  finkornig,  något  fjälligt-trådig,  serpen- 
tin, i  den  förra  af  svartgrön,  i  den  sednare  af 

svartbrun  färg,  med  i  båda  inbäddade  krystaller 

af  gråhvit  labrador,  några  få  krystalliniska  par- 
tier af  svartgrön  uralit  och  små  blad  af  gulhvit 

glimmer.  Uti  serpenlinfelsen  från  Brånnehårfva 
i  Mörlunda  socken  af  Calmar  län  äio  de  inbäd- 

dade uralitkryslallerne  af  sådan  storlek  och  mängd, 

att  serpentinmassan,  som  är  af  svartgrön  färg  och 
högst  finkornig,  till  stor  del  är  undanträngd. 

Uialitens  färg  är  mörkgrön,  dess  krystaller  upp- 
gående till  1^  tum,  sällan  rigtigt  skarpt  begrän- 

sade. Små  serpentinkorn  af  ungefär  hampfrös  stor- 
lek äro  isynnerhet  uti  de  större  krystallerne  i 

ymnighet  inväxte.  Gul  eller  gröngul  starkt  glas- 
glänsande  augit  bildar  of(a  kärnan  af  dessa  kry- 

staller och  förekommer  för  öfrigt  också  här  och 
der  i  deras  massa  inväxt.  Små  blad  af  hvitgul 

glimmer  äro  mer  och  mindre  ymnigt  inströdde. 
Serpentin  felsen  bildar  här  en  samling  af  små  helt 

låga  kullar  vid  norra  ändan  af  Holmsjön ,  vid  fo- 

ten af  den  mera  resliga  berghöjd,  hvarpå  Brån- 
nehårfva torp  är  beläget,  och  h vilken  består  af 

porphyrartad  diorit.  Gränsen  mellan  båda  berg- 
arterne  är  af  jordbetäckning  undandold,  men  bå- 

das sjelfständighet  för  sig  tyckes  ådagaläggas  äf- 
ven  deraf,  att  i  dioriten  ej  förekommer  spår  af 

chromjern,  som  derernot  finnes  i  serpentinfelsen 

fastän  osynligt  inslänkt.  Med  den  från  Brånne- 
hårfva öfverensstänimande  visa  sig  serpentinfel- 

serne  från  Elarbo  i  Krigsdala  socken.  Försjön  i 
Järeda  socken  af  Calmar  och  från  Skögle  by  i 

Inga  torps  socken  af  Jönköpings   län.    Dessa  sed- 
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nare,  likasom  den  fråu  Brånneliårfva,  hegagnas 

vid  ortens  masugnar  såsom  flusstilisals  vid  lack- 
jernssmäitningen.  Mellan  Åkerby  gård  och  Gårdby 
kyrka  i  Linköpings  län  träffas  uti  några  Ii  vassa 

bergkullar  af  ett  sönderstyckadt  utseende,  en  ser- 
pentinfels  bestående  till  ungefär  lika  mängd  af 

svartgrön  finkornig,  fjälligt-trådig ,  serpentin  med 
invuxne  krystaller  af  mörkt  grågrön  uralit.  Sei- 

peiitinfelsen  från  Minne  i  Högdals  socken  i  Hel- 
singla nd  beslår  af  en  mörk,  finkornig  blandning 

af  serpentin,  grå  labrador  och  gulhvit  glimmer, 
denne  sednare  i  särskildta  små  blad  stundom 
ulsönd  rad. 

Den  s.  k.  jernmairnen  från  Taberg  i  Småland 
är  i  grunden  en  serpentinfels,  fastän  i  yranighet 

impregnerad  af  magneteisenslein.  Den  f^ilorar  i 
glödgning  ungefär  2,38  procent  vatten.  Om  man 
pul veriseiar  densamme  och  med  rtiagnelen  under 

vatten  utdrager  jernet,  så  löser  sig  det  återstå- 
ende h vitgröna  puHiet  med  lätthet  i  varm  salt- 
syra, kiseljord  afskiljes  och  i  lösningen  innehålles 

lalkjord  och  jernoxidul  samt  något  lei  jord  och 
kalkjord.  Desse  sednare  härröra  af  labradror,  som 
också  träffas  här  och  der  utbildad  i  ända  till  en 

tums  långa  ucli  ̂   tums  breda  tunna  tafvelformiga 

krystaller,  med  speglande  ytor  och  af  en  i  ge- 
nomlysande grå  violett  färg,  som  dock  i  anseende 

till  kryslalleriias  tunnhet  ser  mörk  ut,  då  de 
ännu  ligga  inbäddade  i  slenen.  Serpentinn)assan 

ulgör  ungefär  en  fjerdedel  af  hela  stenens  vigt: 
när  härtill  lä^cies  den  inväxle  Inbradorn,  så  har 

man  cn  förklaring  dels  till  den  rinqa  prucent- 
halten,  som  denna  malm  ger,  dels  till  dess  trög- 
smälthet  på  masugnen  och  deraf  ilylande  sega 
slagger.  Att  äfven  titanjern  är  deruli  insprängdt, 
visar  den  rcaction  för  titansvra,   som    för  blås- 
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röret  erhalles.  Behandlas  Tabeigsmalmeii  i  stycke 

iiied  saltsyra,  så  blir  gruiidmassan ,  allt  efter  an- 
vändande af  värme  eller  ej,  mer  och  mindre 

rent  grå,  labradorn  något  anfrätt  på  ytan  och 

de  jernkorn,  som  ej  helt  och  hållet  blifvit  upp- 
lösta, återstå  med  svartgrå  färg,  något  jordar  tade 

och  matta.  Taberget  bildar,  som  bekant  är,  en 

egen  högre  bergås,  hvars  längd  utsträckning  i  NIN  V. 

är  ungefär  ̂   mil  med  en  bredd  af  80 — 100  fam- 
nar. Norra  sidan  är  långsluttande ,  men  den  sö- 

dra stupar  med  vid  pass  400  fots  höjd  tvärt  och 
brant  ned  i  den  förbiflytande  Månsarps  ström. 

Att  äfven  åtskilliga  andra  af  de  Småländska 

bergmalmerna  höra  till  denna  kategori,  ar  tro- 
ligt. Dithörande  visar  sig  åtminstone  äfven  den 

s.  k.  jernmalmen  från  Långhults  jernmalmsskärp- 
ning  i  Agunneryds  socken  af  Wexiö  län. 

I  det  föregående  är  ännu  ej  den  bergart  om- 
nämnd, som  blifvit  kallad  Syenit  och  h vilken  är 

en  småkornig  eller  grofkornig  blandning  af  horn- 
hlende  och  orthoMas,  oftast  derjemte  äfven  oUgoklas 
och  glimmer.  Mera  sällsynta  inblandningar  äro 

qvaiz,  sj)hen,  ziikon,  svafvelkis  eller  magnetei- 
senstein.  De  små  korniga  varieteterna  likna  vid 

hastigt  påseende  diorit,  men  karaktererna  hos  den 
fallspatsartade  beståndsdelen  häfva  tvifvelsmålet. 

Hornhlendet  är  svart  eller  svartgrönt  och  smäl- 
ter ,  som  vanligt,  lätt  och  med  kokning  till  svart 

glänsande  magnetisk  kula. 

Orthoklasen  är  dels  röd,  dels  grå  eller  grå- 
hvit,  ]iar  Ivenne  rätvinkliga  genomgångar  och 

smälter  för  blåsrör  trögt,  med  någon  blåskast- 
ning, till  blåsigt  eller  knottrigt  glas  samt  an- 

gri[)es  af  kokande  saltsyra  högst  obetydligt.  Dess 

egentliga  vigt  varierar  emellan  2,55  —2,59. 



Oligokla.6ens  fäig  är  än  grå,  äo  gråhvit  eller 
grönhvit,  mera  sällan  röcl  eller  blekröd.  Dess 

egenllisa  vigt  ligger  mellan  2,63  — 2,69.  Dess  ge- 
nomgångar äro  ej  mot  hvarandra  vinkeiräta,  utan 

lula  siDsemellan  iins^efär  93°.  På  den  ena  af  dem 
är  en  Lvdli?  streknin^.  Den  smälter  mvcket  lät- 
tare  än  orthoklasen  och  stilla  till  halfklar  eller 

oklar  biåsfri  kula  och  sönderdelas  endast  obe- 
tydligt af  saltsyra  i  koknins:. 

I  allmänhet  är  orthoklasen  den  rådande  af 

de  båda  fä  Itspa  tsar  terna  och  dess  färg  också  van- 
ligen i  en  och  samma  stufi  olika  med  oligoklasens, 

så  att  t.  ex.  orthoklasen  är  röd,  då  oligoklasen 

är  livit  eller  grönhvit,  och  tvertom  (som  dock 
är  sällsyntare),  ehnrii  undantag  visserligen  finnas, 
i  hvilket  fall  skillnaden  ofta  är  svårare  att  iakt- 

laga,  men  oligoklasens  lättsraälthet  och  den  ka- 

i^akterisLika  strekniiigen  på  en  af  dess  ytor  tjena 
(lä  alt  utreda  förhållandet. 

Syeniten,  som  stundom  öfyergår  till  granit, 

på  så  sätt,  att  denna  sednare  småningom  mer 
och  mer  upptager  hornblende,  är  inom  Sverige 
ej  särdeles  utvecklad.  Den  förekommer  väl  här 

och  der,  men  endast  på  mindre  terränger  ut- 
bredd. Dess  beig  likna  visserligen  granitens,  men 

hafva  dock  ej  till  den  grad  det  förklyflade  och 
Sönderstvckade  utseende,  som  vanlis^en  är  för  dessa 

sednare  så  egel.  Bland  de  ställen  inom  landet, 

der  densamma  är  funnen,  förljena  följande  att 
anmärkas,  nemligen  i  Dalarne  i  Flöda,  ̂ Säs.  Jerna 

och  Äppelbo  socknar  på  ömse  sidor  om  W.  Dal- 
elfven,  vidare  i  Säfsens  och  Södeiberkes  socknar: 

i  Wesfmanland  i  Ö.  Wåla,  Harbo  och  Nora  sock- 
nar: i  Upsala  län  trakten  öster  och  sydvest  om 

Upsala  i  FuhIk),  Laby»  Näs,  Åkers,  Giiesla,  Ba- 
lingsla  m.  fl.  socknar:  i  Sfockhohyis   län  i  Börstils 
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socken  söder  om  Börslilssjöii  och  i  Åkers  socken 
vid  Åkers  kanal:  i  Ostergöthland  Skeda  kyrka, 
Qvarn  i  Krigsbergs  sockeii,  l! akten  mellan  N.  Wi 
och  Sunds  kyrkor,  etc:  i  Jönköpings  län  trakten 
sydost  om  Jönköping:  i  Calmar  län  söder  om 

Wirserums  kyrka,  vid  Bankhult  i  Krigsdala  soc- 
ken, ra,  m.  m.  m. 

Uti  Westergöthlands  med  små  korn  af  mag- 
netisk jernmalm  impregnerade  gneiss  förekomma 

ofta  gånglika  utfyllningar  och  drummer  af  en 

mycket  grofkrystallinisk  Syenit,  innehållande  Qera 
främmande  mineralier,  såsom  sphen,  granat  och 

zirkon,  af  h vilka  sphen  är  den  aUraännaste  in- 

blandningen och  sällan  saknas,  men  zirkonen  der-  ~ 
emot  mindre  ofta  kan  iakttagas.  Dessa  s^^enitut- 
fyllningar  träffas  visserligen  flerstädes  i  gneiss- 
formationen  söder  om  Kinnekulle  och  Billingen, 

men  ingenstädes  till  den  myckenhet,  som  i  trak- 
ten omkring  Götha  elf  och  Borås* 

Jag  kan  ej  afsluta  denna  uppsats,    utan  att 
anföra  nås:ra  ord   om   en   e^en   och  märkvärdis; o  o  o 

bergart,  som,  mig  veterligen,  ej  blifvit  förut  i 
Sverige  uppmärksammad,  och  hviiken,  af  de  få 
stufFer  att  dömma  jag  deraf  eger,  har  närmaste 
likhet  med  phonolith.  Genom  en  mängd  analyser 

å  utländska  phonoliter  är  ådagaiagdt,  att  den- 
samma består  af  en  finkornig  eller  tät  blandning 

af  tvenne  olika  beståndsdelar,  hyaraf  den  ena 

låter  af  saltsyra  under  gelatinering  sönderdela 
sig,  men  den  andra  åter  icke.  Den  förra  öfver- 
ensstämmer  i  sin  sammansättning  med  mesotyp 
och  den  varietet  deraf,  som  kallas  natrolith ,  den 
sednare  är  en  orthoklas  med  merendels  öf  ver  vä- 

gande kalihalt  och  är  sannolikt  glasig  fältspat. 

Deras  relativa    mängd    varierar   i  olika  phonoli- 
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ter:  vanligen  äro  de  till  ungefar  lika  niänjd  när- 
varande,  men  slundom  är  den  fältspalsartade  be- 

ståndsdelen rådande  och  uppdrar  ända  till  80 — 
90  procent  af  hela    slenens   massa.    Dennes  färg 
är  2:rönorrå,  brungrrå  eller  2:röD    af  fleia  nnancer. ....  . 
Tilltälii^a  inblandningar    äro    hornblende,  glim- 

mer,  sphen",  kulk>pat,  nb'don  zeulilharL  och  ma?- 
iieteisenstein.  I  olöclnin^  förlorar  den  ända  till 

fe  111  procen'  välten. 
Den  ifrågavarande  Svenska  bergarten  är  ännu 

ej  funnen  i  fast  kl jft,  men  förekommer  såsom 
rullsten,  faslän  sällsynt,  i  Dalarne,  der  den  för 

porphyr verkels  behof  uppsökes  dels  i  Tran^trands 
sockens  nordöstra  del  och  dels  vid  östra  Dalelf- 
vens  stränder  i  Eifdalen.  Men  stenarne  äro  så 

små,  de  Öesta  efter  uppgift  ej  öfverstioande  ett 
hufvuds  storlek,  att  endast  smärre  arbeten  kunna 

deraf  förfärdiga^.  1  anseende  till  dess  egna  ut- 
seende är  den  dock  mycket  eftersökt  och  vid  por- 

phvr  verket  känd  under  namn  af  serpentin,  el  t 

namn,  som  der  vanligen  tillägges  de  flesta  afsä- 
daae  till  förarbetning  ämnade  slensorter,  som 

hafva  en  grön  b  Ulenmassa.  Den  består  af  en  ljus- 
grön eller  grågrön  finkornig  eller  tät  grundmassa 

med  (sparsamt  eller  ymnigt)  inneliggande  kry- 
slaller  af  en  zeolilhart  och  hornblende  samt  spar- 

samt inslänkte  qnistor  af  ma^neteisenstein. 
o  — 

Det  zeolilhartade  mineralet ,  som  har  en  blek- 

re' I  eller  gulgrå  oren  färg,  förekommer  dels  i 

mindre  och  otydliga,  dels  i  större  och  mera  tyd- 
ligt begränsade  kryslaller,  som  stundom  uppnå 

en  längd  af  en  tum  med  en  bredd  af  i  — t  tum, 
och  som  hafva  tvenne  genomgångar  lutande  mot 

!i varandra  något  öfver  91°.  Uti  en  varietet  från- 
Ehdalen  hafva  kryslalleine  glasglans ,  i  varieleteu 
(rån  Transtrand  är  glansen    mera   fellarlad.  De 



265 

förra  smälta  lätt  och  med  stark  kokning,  de  sed- 
nare  något  litet  trögare  och  med  ringa  kokning 
till  blåsig  oklar  kula.  I  fint  pulver  gelatinera 
de  med  saltsyra,  hvaraf  de  med  lätthet  sönder- 

delas. De  in  vuxne  krystailerne  i  varieteten  från 

Transl rands  socken  visa  en  egentlig  vigt  af  2,354 

och  förlora  i  glödgning  11,73  procent  vatten'"*). 
Hornblendels  krystaller  äro  långa,  smala,  fyr- 

sid  iga  eller  flersidiga  prismer  med  vinklar  af 

124^  och  56°.  De  smälta  ganska  lätt  och  n}ed 
någon  liten,  pösning  till  svart  glänsande  något 
magnetisk  kula. 

Grundmassan,  som  är  finkornig  eller  tät,  af 

ett  ojemnt  eller  splittrigt  brott,  smälter  något 
trögare  till  spräckligt  glas.  Vid  glödgning  förlorar 
den  från  Transtrands  socken  5,75  procent  vatten: 
dess  eo^entlicja  vi^t  är  2,476,  således  li£:o:ande  emel- 

lan  egentliga  vigten  hos  zeoliten  och  fältspaten, 

af  h  vi  I  ka  den  består.  Af  saltsyra  sönderdelas  den 
till  en  del. 

Behandlas  bergarten  i  stycke  med  saltsyra, 

så  förmärkes  först  en  ringa  utveckling  af  kolsj^- 
regas,  härrörande  af  hnt  insprängd  kolsyrad  kalk, 

zeolithkrystallei'ne  sönderdelas  med  lätthet  och 
svälla  ut  till  ett  tjult  2;enomskinande  gelee,  orund- 

massan  blir  ljusgrå  till  fäigen  och  jordartad,  men 

hornb!ende-k  rysta!  ierne  ej  angripne.  Egentliga 
vigten  hos  varieteten  från  Transtrand,  som  förer 

ymnigt  invuxne  zeolith-  och  hornblendekrystaller, 
är  2,524  och  hos  den  varietet  från  Eifdalen,som 

*)  I  en  ofuUkonilig  undersökning,  anställd  med  unge- 
fär tre  centigramraer ,  hafva  de  för  öfiigt  gifvit  ki- 

seljord  45,99,  lerjord  med  litet  jernoxid  25,61,  kalk- 
jord 3,74  och  alkali  (mest  natron)  12,93.  Resultatet 

häntyder  likväl  pä  en  sammansättning,  som  ej  sa  ' 
myckel  skiljer  sig  från  mesotypens. 
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har  helt  få  invuxne   kryslaller  2,610.    Den  förra 

liga  vigter  och  glödgningsförluster. 

Hypersthenfels.  Egeuti vigt. 

Nyhohn   2,861. 
Tullarn   2,9i5. 
Wällan   2,918. 

Hökarängen  (trapp)   2,921. 
Halleberg   2,925. 
Kinnekulle    2,949. 

Planlaberget   2,975. 

Ingarpssjön   2,977. 

Fåredalsberget  '  .    .  2,981. 
Billingen     .                                          .  2,984. 

Idresjön   2,986. 
Hunneberg   2,996. 
Mellan  Gårdby  och  Afraby   3,oi6. 

Randsbergs  kyrka   3,290. 

Diabas, 

Fredricshof,  gröngrå,  tät  (trapp)    .    .    .  2,722. 
Sala  grufva,  Tessins  sänkning  (trapp)     .  2,742. 
Åsens  by   2,787. 

Fredricshof,  mörkgrön,  finkornig  (irapp)  2,809. 
Stenbrottet  i  Carlbergs  skogen  (d:o)     .    .  2,825. 

Marieberg  (d:o)   2,851. 
Russgården   2,873. 
Rullan   2,889. 
Hornuindssl  rommen   2,895. 
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Egentlig 

vigt. 
Marmorbruket,  (trappgång  i  kalksten.)     .  2,900. 
Ju  leta  ,   2,905. 

Bredesta  kyrka  .  2,912. 

Jordbro,  (trapp.)   2,913. 
Nässjö  kyrka   2,915. 
Slättebers:   .  2,922. 

Ölmstorp   2,937. 
Wålåsen   2,^42. 

Marmorbruket.  (trappgång  i  granit)     .    .  2,993. 
Olderberg   2,994. 

Gabbro, 

Björkemossa   2,902. 
Skälsbäck   3,019. 
Rutna  Århult  ..........  3,029. 

DoLerit  och  Basalt. 

Bollerup  (doletit)   2,767. 
Tiinby  (doleri t)   2,939. 
Anneklef  (basalt)    2,971. 

Röslånga  (doleri t)   3,005. 

Diorit. 

Lekaryds  kyrka  ,    .    .    .  2,946. 
Wire  qvarn  .   .  2,977. 

Armboga  qvarn     ........    .  2,978. 
Ytterby   2,939. 
Kobergsryggeii   3,006. 
Bj urberget   3,ii2. 

SerpentinfeLs. 
Öregru  nd   2,865. 
Kullunge  skog.   .  2,895. 
Yxelberg      .  ,    .    .    .  2,896. 
Brånnebårfva  ,    .    .    .  3,oi7 

Åkerby   3,101. 
Taberg   .  3,696. 
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Phonolilh?  Egentlig 

Transtrands  socken  -  2,^524. 
Elfdals  socken,  Ö.  Dalelfvens  stränder     .  2,6io. 

Hypersthenfels,         Giödgn.  föri. 
i  procent. 

Mangens  dal   0,i8. 
Anibjörby  .    .                                          .  0,36. 

Böle    o'38. Nyholm   0,42. 
Blåkärr — Weglemyra   0,42. 
Ingarpssjön     .                                          .  O^so. 
Bäckåsen   0,55. 
Hunneberg      ...........  0,66. 

Lejberget   0,75. 
Randsbergs  kyrka   0,78. 
Få  reda  Isberget     .    ,                               .    .  0,79. 
Bi!  lingen  ,  0,84. 
KinnekuUe   0,88. 
Westanå   0,89. 
Halleberg  .                                                .  0,94. 

Rågsjön   0,97. 
Plantaberget   J  00 
Wällan   l|oi! 
Idresjön   1^07. 
Hökarängen   1^09. 

Diabas. 

Russgården   1^31. 

Ersby  (trapp)   J,5ö. 
Ölnistorp   1^64. 

Korsnäsberget  (t rapp)   1,74. 
Julela   1,81. 

Megonskär   1,91. 
Marieberg  (trapp)   2,07. 
Bredesta  kyrka    .    2,i5. 
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Glödgn.  förl. 
i  procent. 

Åsens  by  .  "   .  2,26. 
Oldei  berg   2,31. 
Hormundsströmmen   2,43. 

Slätteberg   2.43. 

Herrsta  qvarnbäck  vid  Rålången  ....  2,46. 

"Wå  låsen   2,53. 
Nässjö  kyrka   2,61. 
Gishultssjön   2,71. 

Sala  grufva,  Bjelkes  stoll  (trapp)   ....  2,80. 
Stenbrottet  (d:o)   2,97. 

Fredrikshof,  mörkgrön,  finkornig  (d:o)  .  .  3,08. 

/  Mellan  Sala  grufva  och  Stampers  torp,  of- 
van  dag,  (trapp)   3,59. 

Sala  grufva,  Tessins  sänkning  (trapp)    .    .  3,75. 

Gabbro, 

Björkeniossa   0,54. 
Rutna  Århult   0,56. 
Skälsbäck   1,07. 

Ramqviila  kyrka   1,42. 

Dolerit  och  Basalt. 

Ann  ek  1  ef  (basalt)   1,26. 

Röstånga  (dolerit)   1,86. 

Tunby       (d:o)    2,87. 

Bollerup     (d:o)    4,01. 
D:o        (d:o)   5,78. 

Diorit, 

Bjurberget   0,62. 
Ytterby   0,63. 

Bergby   —  N.  Fjäll   0,63. 
Ru  g  g  sä  t  ra   0,63 

Björnhyttan   0,64. 
Kölnsbergets  topp   0,66, 
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Glödgn.  föii. 
i  procent. 

Wire  q  vara   0,69. 
Arniboga  qvain   1,02. 
Ska  rf  v  en   .  *    .    .  I,i5. 

Jonsgårdariie   1,26. 

Lekaryds  kyrka   1,83. 
Brånnehårfva  .1,86. 

Serpentinfels. 

Tabe  rg   2,3». 
Å-berby   2,77. 
Minne   3,63. 
Brånnehårfva   4,01. 

Yxelberg   6,55. 

Kullunge  skog   6,79. 
Öregrund   .  6,86. 

Phonolith  ? 

Transtrands  socken   6,45. 
Elfdak  socken,  Ö.  Dalelfvens  stränder  .    .  5,06. 
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Tillagg. 

Enligt  hvad  sednare  undersökningar  gifvit 

vid  handen,  förekommer  äfven  uti  Ångerman- 

land mäktigt  utvecklade  bildningar  af  hypersthen- 
fels,  h vilken  der  är  träffad  på  nedannämnde 

ställen,  nemligen  vid  Aspby  i  Thorsåkers  soc- 
ken; uti  Nätra  socken  flerstädes  på  N.  och  S. 

Ulfön,  Trysundaön,  Skrubban ,  Gråskäret  samt 

berghöjderna  på  ömse  sidor  om  Näsköfjärden; 

i  Nordingrå  socken  berghöjderna  kring  Wågsfjär- 
den,  äfvensom  större  delen  af  denna  sockens 

fasta  land  och  bland  öarne  utanför  kusten,  Hög- 

losmen,  Högbonden,  Barstaön,  Rotskäret,  Lång- 
skäret och  Germundsönj  i  Nora  socken  höjderna 

mellan  Gafviks-  och  Grönsviksfjärdarne  samt  Stor- 
ön och  Grönsviksgrundet;  i  Hägdångers  socken, 

trakten  mellan  Åvike  bruk,  Barsviken,  socken- 

kyrkan och  Häggsjön. 
Vidare  är  uti  Jemtland  hypersthenfels  anmärkt 

på  ytterligare  följande  ställen,  nemligen  Wox- 
berget  och  Hanmyrkullen ,  Hammerforsen  i  In- 
dalselfven,  östra  ändan  af  Gesundssjön,  Drögber- 
get  vid  Öfver-Ammers  by  och  trakten  mellan  Dö- 
vik,  Böle  och  Krångede,  allt  i  Ragunda  socken. 

Såsom  ett  bidrag  till  hypersthenfelsens  rela- 
tiva ålders  bedömande  må  anföras  följande.  Vid 

nyss  nämnde  lokaler  inom  Ragunda  socken  i  Jemt- 

land, äfvensom  på  åtskilliga  punkter  i  Ånger- 
manland, har  man  tillfälle  se  större  och  mindre 

gångar  af  granit  genomsättande  hypersthenfelsen 

i  flerahanda  rigtningar,  och  ofta  äfven  inneslu- 
tande kantiga  stycken  af  densamma.  Att  dessa 

granitgångar  äga  gemenskap  med  de  i  närheten 

befintliga  större  granitbildningarne  är  otvifvelak- 

tigt,  ty  äfven  i  stort  kan   man  der  iakttaga  hy- 

I 
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persthenfelsbilclningens  genomsättande  af  grani- 
tens bergryggar,  såsom  t.  ex.  på  Ulföarne  och 

vid  Ullångersfjärden  i  Ångermanland  samt  östta 

ändan  af  Gesunclssjön  och  trakten  omkring  Ra- 

gunda  k^M-ka  i  Jemtland,  Uti  det  s.  k.  Woxbei- 
get  öster  om  Ragunda  kyrka,  och  i  trakten  mel- 

lan Dövik  och  Krångede  är  hy jDcrsthenfelsen  ofta 
genoms värmad  af  en  sådan  mängd  granitgångar, 
att  man  vid  första  påseende  tior  sig  ha  att  göia 
med  en  verklig  breccia.  Granilen  i  alla  dessa 

gångar  består  af  en  småkot nig,  någongång  finkor- 
nig, blandning  af  öfvervägande  röd  orthoklas  och 

hvitgrå  qvarz,  mindre  gråhvit  oligoklas  samt  ett 
och  annat  litet  glimnierblad  af  svartgrön  färg. 

Uti  de  större  gångas-ne  och  änmr  mera  i  de  större 
sjelfständiga  granithöjderna  i  närheten,  är  den 
mera  grofkornig,  glimmern  äfven  i  större  mängd 
närvarande  och  orthok låsen  då  också  af  en  meia 

högröd  färg.  Hypersthenfelsen ,  h  vilken  af  dessa 

granitgångar  genomsättes,  är  småkornig  eller  fin- 

kornig (trapplik)  och  dess  utseende  och  bestånds- 
delar äro  desamma  ,  som  i  hypersthenfelserna  från 

Storön  i  Nora  socken  i  Ångermaidand  och  från 

Halle-  och  Hunneherg  i  Westergölhland,  h vilka 

alla  bilda  öfverlägrade  bäddar  på  öfvergångsfor- 
mationen. 

På  åtskilliga  ställen  uti  Ångermanlands  skär- 
gård förekommer  en  efjendomlis:  varietet  af  hy- 

persthenfels,  som  föttjenar  anmärkas,  Den  består 

af  en  grofkrystallinisk  blandning  af  svartgrön  hy- 
persthen  och  gråhvit  eller  giönhvit  labrador, 
sammanväxt  med  röd  orthoklas,  Inilken  sednare 

fältspatsart  understundom  är  till  mängden  rå- 
dande, samt  instänkte  korn  och  gnistor  af  tilan- 

jern.  Af  tillfälliga  inblandningar  trälFas  deri  flim- mer , 
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mer,  olivia  och  en  stor  mängd  apatitkrystaller. 
Den  röda  fältspatsarten  har  en  egenthg  vigt  af 

2^585  ,  smälter  för  blåsrör  trögt,  har  två  rätvink- 
lisa  senomirånoar  och  sönderdelas  ej  af  kokande 

saltsyra.  Ingen  strekning  kan  på  någon  af  dess 

genomgångsytor  upptäckas.  Den  kan  således  hvar- 
ken  vara  labrador  eller  oligoklas.  Denna  varietet 

är  funnen  på  Grönsviksgrundet  i  Nora  socken, 
Långskäret  och  Rotskäret  i  Nordingrå  socken  och 
vid  Bars  viken  i  Hägdångers  socken.  På  förstnämnde 

tre  punkter  förekommer  den  fläcktals  i  vanlig  hy- 
persthenfels.  Vid  sistnämnde  ställe  består  den 
mellan  Barsviken  och  Marviken,  nu  mera  land- 

fasta, åt  söder  utskjutande  landtudden  helt  och 
hållet  af  denna  aitförändring,  ehuru  orthoklas  för 

öfrigt  ingenstädes  kan  upptäckas  uti  den  norr  och 
vester  om  denna  udde  mellan  Hägdångers  kyrka 
och  Åvike  bruk  rådande  hypersthenfelsbild ningen. 

En  egenskap  hos  hypersthenfelseo ,  som  ej 

bör  lemnas  oanförd,  är  dess  inverkan  på  mag- 
netnålen, en  följd  af  det  i  densamma  inneslutne 

titanjernet.  Vanligen  afficieras  magnetnålen  deraf 
blott  svagt,  men  dä  titanjernet  koncentrerat  sig 

i  någon  större  mängd,  äger  ett  motsatt  förhål- 
lande rum  och  härigenom  hafva  fruktlösa  spräng- 

ningsförsök ofta  blifvit  framkallade.  Någon  gång 

visar  sig  bergarten  äfven  magnetisk-polarisk,  bland 
andra  lokaler  på  Ulföarne  i  Ångermanland  samt 

Mackberget  vid  Alviks  by  och  Brahammar  i  Lek- 
sands socken  i  Dalarne. 

På  N.  och  S.  Ulfön  samt  några  andra  norr 

om  dessa  i  närheten  belägna  öar,  har  det  i  hy- 
persl  hen  felsen  inblandade  titanjernet  på  vissa 

punkter  utsöndrat  sig  i  flera  öfver  h varandra  1ig- 
v.  Akad,  HandL  1846.  IB 
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gaiule  hurizonlela  skifvor  ellei  luiiier ,  h  vilkas  mäk- 

lighet  vexlai'  luellaii  nagi  a  Liim  och  tlera  qvarter. 
Dock  beslå  dessa  lager  sällan  af  ven  malm,  utan 
befiones  deras  massa  mer  och  mindre  blandad 

med  hypersthen,  lahrador  och  olivin.  De  hafva 

på  åtskilliga  af  dessa  öar ,  isynnerhet  på  Ulfoarne, 
varit  föiemål  lör  bearhetning  samt  då  vanligen 

eltersalLs  vid  foten  af  någon  liten  lodrät  berg- 
vägg, hvaii  de  synts  framskjutande.  Genom  brän- 

ning ellei'  S|)rängning  har  man  då  måst  bort- 
skaffa det  öf verliggande  otyn  liga  berget,  för  alt 

åtkomma  den  första  malmskifvan,  och,  sedan 

denna  blilvit  borlbruLen,  åter  fornya  samma  för- 

l;uingssäLt,  föi'  att  åtkomma  den  närmast  under- 
li£:"ande  o,  s.  v.  Men  sedan  man  sålunda  bort- 
taoit  tre  å  fvra  skifvor,  har  brvtniosren  funnits 

så  obeqväm  och  kostnaden  dei  for  så  höi^s  att 
man  ej  vidare  avancerat  på  djupet,  utan  lemnat 

detta  ställe,  för  atl  upj)Söka  någon  ny  mera  till- 
gänglig malmanledning  på  annat  håll  Sålunda 

äro  här  endast  dagbrott  och  ej  några  på  djupet 
gående.  De  i  dessa  malmlager,  likasom  i  deo  öf- 
ver-  och  underligg  jnde  hy persthenfelsen ,  invä:«te 
labradorkrysLallerne  äro  all;i  tal velformigt  utbil- 

dade, sa  alt  stenen  i  tvärhrutt  får  ett  visst  ut- 

seende af  skiliVighel.  T.  ibradorlallorne  ligga  mest 

alla  i  horizonlella  planer,  [)aial!ela  med  de  lorut 
omnämnde  malmskifvorne. 

Utom  de  lokaler,  som  nämndes  för  serpen- 
tinfelsens  förekommande  inom  Sverige,  är  den- 

samma ytterligare  anträfl\i(i  uti  Ångermanland  i 

Nora  socken  på  Hemsön  i  Lungösund,  udden  ve- 
sler  om  Korfhamn,  och  på  Löfvi ksholmarne  norr 
oni  Henisön,  mellan  denna  o  <»ch  Löfvikslandel. 

Bergarten  liknar  fullkondigt  den  fiån  Brånne- 

hårl\a  torp  i  ('>almai'  län. 



Om  betydelsen  af  teeknen 

Arcsina;  och  Arccoscc, 

af 
E.  G.  BJÖRLING. 

[Supplement  till  samma  författares,  i  Kongl.  Vet.  Akad:s 

Handl.  för  år  1845  införda,  Afhandling  "Om  betydelsen 

"af  tecknen  x^,  Los,^{x)y  Sinx  och  Coso?,  Arcsino?  och 
Årccosa:.'^]. 

Till  Akademien  inletnnad  den  lo  Febr.  1847. 

I  den  afliandling  "Om  betydelsen  af  tecknen  x^, 
Log^x),  Sinx,  etc, T  som  jag  hade  äran  till  Kongl. 

Vetenskaps-Akademien  inlemna  d.  21  Maj  1845 
och  som  äfven  blifvit  införd,  i  dess  Handlingar  för 

samma  år  '•'•'),  sökte  jag  bland  annat  visa  otillbörlig- 

*)  Det  torde  tillåtas  mig  att  här  kortligen  omnämna 
den  glädjande  tilldragelsen ,  att  M:r  Cauchy  helt  ny- 

ligen —  i  sista  "Livraison''  af  sina  nya  Exercises 
d/Änal.  et  de  Phys.  Mathém/"  T.  III.  (utkommen  i 
slutet  af  år  1846)  — sjelf  återtagit  de  tecken-utdöm- 
ningar,  sou)  hade  gifvit  anledningen  till  min  ofvan 

nämnda  Afhandling,  och  som  äro  uppräknade  i  "In- 
ledningen" till  densanima.  Den  betydelse,  han  till- 

erkänt vissa  af  de  sålunda  återupptagna  tecknen,  är 
dock  icke  fullt  densamma  som  jag  föreslagit.  I  an- 

ledning deraf  har  jag  i  dessa  dagar  till  Prof.  Gru- 
nert's  ""Jrchiv  fiir  Mathem.  und  Phjsik'''  afsändt  en 
öfversättning   af  min   Afhandling,   sä   vidt   den  jör 

tecknen   x-^  och  Log,(a),   och   der  vid    bifogat  ett 
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helen  af  den  allt  dillils  godkända  ålgärden  alt, 
oakladl  man  i  Analysen  upplagit  tecknen 

{A)  .  .  Arcsin(Ä+/3V— 1)  och  Arccos  (Ä+i3V— 1) 

"Postscriptum",  bvaruti  jag  sökt  redogöra  icke  blott 
för  olikheten  emellan  i\I:r  Caughy's  och  min  theori 
för  dessa  båda  tecken  (i  afseende  på  betydelsen  af 

de  fyra  öTriga  tecknen  äro  M:r  Cauchy's  nya  be- 
stämningar sammanfallande  med  dem  jag  i  min  Af- 

handling  hade  föreslagit),  utan  ock  i  största  korthet 
för  det  inflytande,  som  den  enas  och  den  andras  be- 

stämningar måste,  om  de  conseqvent  följas,  komma 
att  utöfva  på  efterföljande  delar  af  analysen.  Må 
det  tillåtas  mig  här  nämna,  att  fördelarne  af  r?2iiia 
bestämningar  äro  så  afgjordt  öfvervägande  dem  af 
M:r  Cauchy,  att  jag  vågar  göra  mig  den  säki-a  för- 

hoppning, att  M:r  C.  sjelf  skall  finna  skäl  godkänna 
dem. 

Jag  nämnde,  att  M:r  Cauchy's  nya  bestämningar 
för  betydelsen  af  de  fyra  tecknen  Sina:,  Cosx,  Arc- 
siDX  och  Arcosj:  sammanfalla  med  dem  jag  föresla- 

git i  min  Afhandling.  Så  väl  för  att  rättfärdiga 
denna  utsago,  som  ock  med  fästadt  afseende  på  ef- 
teiföljande  sidors  behof,  måste  här  till  nödig  rättelse 

anmärkas  en  gröfre  "lapsus  calami",  som  förekom- 
mer pä  sid.  385  af  ofvannämnda  Exercises^\  Som 

nemligen  expressionen  S  på  sid.  383,  vid  positionen 
^=0  jemte  s  numeriskt  !>1,  öfvergår  till  y  (men 
icke,  såsom  den  celebra  lorf.  kommit  att  påstå,  all- 

tid till  s);  så  blir  deraf  en  nödvändig  följd,  att  ex- 
pressionen 

Arccos(^)  +  V-T./(V^^  4-  V^M) 
måste  på  sid.  385  sättas  i  stället  för  expressionen 

(37).  —  Den  deraf,  enligt  ]M:r  Cauchy's  på  samma 
sida  yttrade  åsigt,  följande  eqvationen 

Arccos(5)=Arccos(^^J— V~17(V5=  +  VIM), för  s  numer.  >>1 , 

är  uppenbarligen  densamma  med  min  definition  (II") 
I)å  sid.  147  af  Vetensk.  Akad.  Ilandl.  för  1845. 
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för  11  varje  reel  valör  af  och  /3  för  öfrigt,  än- 
dock utdömma  tecknens 

{B)  ArcsiiiÄ  och  Arccosct 

begagnande  för  ct  numeriskt  >1.  Till  denna  åtgäid 
hade  M:r  Cauchy  blifvit  föranledd  af  den,  så- 

som mig  syntes,  falska  åsigt  alt  de  allmänna 
med  lecknen  (A)  utmärkta  functionerna  antaga, 
då  man  uti  dem  sätter  /3  =  0  och  supponerar  u 
numeriskt  >l ,  två  särskilda  valörer  hvardera. 

Sjelfva  denna  åsigt  åter,  huruvida  den  verkligen 
är  falsk  eller  ej,  kan  icke  tillf örlitligen  hedömmas 
utan  att  i  stället  för  det  räsonnement,  som  ur- 

sprungligen föranledde  denna  åsigt  hos  M:r  Ca^uchy , 
substituera  ett  annat  mera  conseqvent  genomfördt 

och  öfvertygande.  Ett  sådant  skall,  såsom  ne- 
danföre  kommer  att  visa  sig,  verkligen  rättfärdiga 
denna  M:r  Cauchys  åsigt  om  dubbelheten  af  hvardera 

expressionens  (A)  valör  för  j3  =  0,(iå  a  är  numeriskt 

>1,  och  således  —  jag  skyndar  alt  erkänna  det 
—  leda  till  ett  motsatt  resultat  emot  det,  hvar- 

till  jag  i  rain  förra  Afhandling  kom ,  alt  nemligen 
de  qvantileter,  som  rättvisligen  böra  utmärkas 

med  tecknen  (A),  skulle,  för  /3  =  ()  och  ci  numer. 
>1 ,  anta^ja  hvardera  en  enda  bestämd  valör. 

Vore  nu  meninoen  med  närvarande  uppsats 
endast  den  att  ådagalägga  tillbörligheten  af  detta 
milt  erkännande;  så  vore  dess  ändamål  vunnet 

genom  att  blott  fäsla  uppmärksamheten  vid  föl- 
jande tvenne  moment  er:  l:o)  På  sid.  143,  ome- 

delbart efter  eqvat.  (13),  böra  (för  att  träffa  san- 

/3 

ninj^enl  orden    ''allenast   man   med  .  då  det 

reducerar  sig  till  —,  förstår  V^t^— i"  förändras  till: 
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"antingen  man  -------  förstår  +Vä^— 1  eller 

— Vöt^— 1"; — 2:o)  När  man  sedermera  skall  be- 
stämma, hvilken  ibland  de  i  sednare  membrum 

(13)   innefattade   qvantiteter   må  utmärkas  med 

tecknet  Arcsin(Ä+i3V— 1) ,  finner  man  sig  af  före- 
gående delar  af  Analysen  endast  vara  bunden  till 

den  bestämning,  som  ock  i  sjelfva  verket  blifvit 
iakttagen,  att  nemligen  med  detta  tecken  utmärka 

den  qvantitet  som  motsvarar  positionen  k=0  i 
den  allmänna 

Arcsin((l))  =  ̂±2Å';7 
ocb  tecknet  plus  framför  {  }  i  eqvat.  (13).  Men 

denna  blir  ju  [sedan  man  iakttagit  det  nyss  i  l:o) 
anförda],  för  /3=0  jemte  u  numev»        den  dubbla 

(C)  Arcsin^:^^y  V^./(V^=^±V^-T).  — 

Dessa  båda  anmärkningar  göra,  såsom  på- 
tagligt är,  tillfyllest  för  att  ådagalägga  tillbör- 

ligheten af  det  erkännande,  att  M:r  Cauchys  på- 

stående om  tvåfalden  af  hvardera  '••*)  tecknets  (.4) 
valör,  för  (^=0  och  tillika  a  numer.  >1 ,  verk- 

ligen är  grundadt. 

*)  Detta  kommer  sig  deraf,  att  uttrycket  "V«'-l'"  pä 
första  raden  af  sidan    bör  rältvisligen  förändras  till: 

''vare  sig  -|-V«^-1  ̂ ^^^'^  — V«'-l".  Eqvationen  (13'") 
kan  jn  alltför  gerna  iilbytas  emot 

Arcsin((^,)  )  ±  V-T./(V«'  +  V^) , 
om  man  så  bcliagar. 

*)  Det  är  klart,  att  någon  särskild  förklaring  angående 

tecknet    Arcos(«  + /?V-l)  Arcsin(«  + /^?V-l}, 

efter  det  anförda,  icke  behöfves. 
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Men  ända  mulet  med  närvarande  nppsals  var, 

delta  erkännaiuJe   oheriiknadl ,  tvafaldi^^t.  —  Afde 

båda  valörer,  som  den  med  Arcsin(Ä+j3V- 1) 

betecknade  expiessionen  antager  för  j3=0  och  til- 
lika d  numer.  >1 ,  utgör  den  ena  [nemligen  den 

öfra  (C)]  i  sjelfva  verket  expressionens  limes  vid 
indefinit  mot  noll  con vergerande  positivt  /3,  den 

andra  tvärtom  vid  indefinit  mot  noll  cun verge- 
rande negativt  p,  såsom  nedan  före  skall  visa  sig. 

Redan  denna   omständighet   antyder  fördelen  af 

att   i   definitionseqvationen    för   Arcsin(Ä+/3V— 1) 

hafva  uttrycket  — =rzii  lUbytl  mot  nä^ot  annat, 

som  måtte  göra  att  della  förhållande  lältaie  fal- 
ler i  ögonen.  Ett  sådant  finnes  ock.  Och  som 

verkställandet  af  delta  utbyte  redan  på  det  ställe 

/3 

af  vårt  räsonnement,  der  uttrycket  — nz.—  första 

gånger  möter,  gifver  alla  de  efterföljande  form- 
lerna en  vida  ändamälsenligare  foru) ;  så  blef  det, 

om  icke  just  nödvamligt,  dock  för  sjelfva  saken 

särdeles  föidelaktigl  att  gifva  den  förra  Afhandlin- 
gens  5:e  Kapitels  2  och  5  i  sin  helhet  en  i  nå- 

gon mån  förändrad  redaction ,  så  mycket  heldre 
som  M:r  Cauciiy  äfven  i  sin  nya  behandling  af 

delta  ämne  (h varom  förut  är  nämndt)  begagnat 

ett  för  öfvertj^gelsen  lika  litet  tillfredsslällande 
räsonnement,  som  hans  föria  var,  och  om  h vil- 

ket oföräiidradt  gäller  det  som  i  sista  raderna  af 
min   förra   Afhandlin»  nämndes.    Yei kstälhmdet o 

af  denna  nya  redaction    var  nu  det  ena  ändamå- 

*)  Till  undviliande  af  vidly ftigliet  kunna  vi  i  de  ätei- 
stäende  raderna  af  denna  förberedande  förklaring  fä- 

sta oss  uteslutande  vid  detta  ena  af  tecknen  [A). 
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let  med  när  varande  uppsats.  —  Bet  andra  blef 
en  nödvändig  följd  af  del  ofvannämnda  medgif- 
vandet  och  kan  förberedelsevis  här  antydas  så- 
lunda: 

Såsom  ofvanföre  erinrades,  värdet  just  dub- 

belheten af  expressionens  ArcsiD(Ä+3V— 1)  valör 
för  /3  =  0  jernle  a  numer.  >1,  som  först  föran- 

ledde M:r  Cauchy  till  tecknets  Arcsinct  (för  ct 

numer.  >1)  utdömmande  ur  Analysen.  Ehuru  äf- 
ven  jag  nu  mera,  som  sagdt  är,  icke  kan  annat 
än  erkänna  tillvaron  af  denna  dubbelhet,  måste 

jag  ändock  vidblifva  mitt  påstående  om  otillbör- 
ligheten  af  detta  utdömmande.  Jag  har  ock  i 

det  afseendet  nu  mera  M:r  Cauchy  sjelf  på  min 
sida.  Han  har  i  sin  nva  behandling  af  ämnet 

icke  allenast  återupptagit  det  ifrågavarande  teck- 
net, utan  ock  (som  förr  är  nämnd  t)  tilldömt 

detsamma  just  den  betydelse ,  som  jag  i  min  förra 
afbandling  föreslog,  d.  ä.  i  sjelfva  verket  (såsom 
nedanföre  skall  visa  sig)  betydelsen  af  den  ibland 

expressionens  Arcsin(Ä+;3V— 1)  båda  valörer  för/3=0 
och  CL  num.  >1 ,  som  utgör  dess  limes  vid  inde- 
finit  mot  noll  convergerande  positivt  ̂ .  —  Just 
denna  sistnämnda  åtgärd  att,  sedan  man  en  2:åno- 
erfarit  tillvaron  af  tvenne  limites,  tillåta  sis:  att 

(utan  all  af  Analysen  gifven  anledning)  bestäm- 
ma den  ena  af  dessa  limites  till  utmäikelse  med 

tecknet  Arcsinct,  med  uteslutande  af  den  andra, 

just  denna  åtgärd  är  det,  hvars  tillbörlighet  jag 
numera,  sedan  äfven  jag  (såsom  sades)  kommit 

till  erfarenhet  af  nämnda  limes-t\ åfald ,  vågar  be- 
strida och  i  hvars  ställe  jag  går  att  nedanföre  i 

denna  uppsats  substituera  ell  annat  till  Analy- 
sens verkliga  nytta,  efter  min  tanka,  mera  bi- 

dragande sätt  alt  gå  till  väga. 
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Efter  alt  sålunda  hafva  i  allmänna  ordalag 

angifvit  ändamålet  med  närvarande  uppsats,  går 
jag  att  nu  utsätta  den  nya  redaction  af  förenämnda 

§§.  2  och  3,  h vilken  jag  anser  böra  substitueias 
i  deras  ställe  [noten  II,  sid.  153,  inberäknad]  i 
min  förra  Afbandling. 

-  §.2. 

Om  betydelsen  af  tecknet  Arcsin\  för  hvarje 

valör  af  X.  — 

1.  [Se  §.  2  i  förra  Afhandlingen  till  och  med 

eqv.  ''Cos^w-(l-^^-/3^)Cos^w--i3^=0''  på   sid.  136; 
hvarefter  fortsättes,  som  följer:] 

eller,  eftersom  Cos^i^  omöjligen  kan  vara  negaliv, 

således 

Sin'w=  \/  I  1  _ä'= 

och  (emedan,  enligt  (7),  Sinu  måste  vara  af  sam- 
ma tecken  som  ci) 

(10)  S\nu=~"\ 

*)  Denna  —  'är  verklisen  numeriskt  <1.  —    Ty  vore 7 

—  numer.  ^  1,  d.  a. 
7  >  

vore  Va^-y ̂ gg±j + y ̂̂ T^iy-_- 
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[dä  man  neniligeu,  för  korthets  skull,  satt 

eller,  som  säger  detsamma, 

(11)  w=Arcsin^^^^^=Ä.rcsin((l))+^Arcsin^  — - 

Härmed  äi-  således  funnet,  att  valören  af  u 

uli  u+vV—i  (om  sådan  fnnies)  måste  vara  någon 
af  de  i  detta  sednare  membrum  innefattade  qvan- 
titeter,  och  således 

Cosu=±  V  =  ±  V  V  {^-^~) 

allteftersom  u  är  af  öfia  eller  nedra  formen  (11); 

—  följaktligen,  enligt  den  förra  af  eqvalionerna  (8), 

e  =r±— —  =r±— .j, 

V.-(7)
- 

[då  man  nemligen,  för  korthets  skull,  satt 

så  skulle  ock 

O  vara   a-  +  y  ̂_^^_)-a* 

livilket  är  ojimligt,  då  hvarken  a  eller  /!?  är  =0. 
(iMan  inäike,  att  (^effa  y  icke  betecknar  samma 

qvanlitct,  som  y  i  förra  Afhandlingen). 
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eller,  som  är  de'saii)ma  (eflcrsom  här  endast  är 
fråga  om  reel  qvaiititet  v), 

(12)  =±l{r+y-S^,   pa  grund  af  eqv. 

(a)  i  noten  härunder. 
Och  som  äfven  den  sednare  af  eqvat.  (8)  gif- 

ver  samma  v-valörer;    så    är    nu  funnet  att,  åt- 

minstone då  hvarken  ct  eller  /3  är  no//,  h varje  qvan- 
titet  z  (om  sådan  finnes)  måste  vara  inbegripen  uti 

(13)  ...^=Arcsin((l))±{Arcsin^-^+Vrii(r+A^). 

Att  ock  verkligen  hvarje  q  van  ti  te  t,  som  in- 
nefattas i  detta  sednare  membrum  ,  sa tisfierar  pro- 

blemet eller  eqvat.  (6)  eller  (6"),  är  lält  bepröf- 
vadt.  — 

2:o) 

Om  u  är  =s  O, 

(således  x=pV—l,  p  reel  hvilkensomhelsl), 

så  blifva  [ordagrannt  som  i  2:o)  pag.  138 
och  139  af  förra  Afhandl.  ända  till  orden  "är 
lätt  hepröfvadt h varefter  fortsättes,  som  följer:] 

*)  Att  i  sjelfva  verket  hvardera  af  y  +  — 7-^  är  positiv, 

inses  af  (9),  som  utvisar  att 

således  båda  af  samma  tecken^  hvilket  uppenbarligen 
icke  kan  vara  minus,  eftersom  y  är  positiv.  — 
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Ocli  soQi  eqv.  (13)  i  sjelfva  verkel  reducerar 

sig  lill  (13'),  då  man  uti  den  sätter  cl=0  [hvaraf 

r=V/3-+l,  (5  =  V,3'];  så  äro  vi  nu  berältiijade  ull 
statuera  denna  (13)  såsom  innehållande  vårt  pi  o- 
bleras  solulion,  åtminstone  så  framt  icJxe  3  en  sa  ni 

är  noll d.  ä.  x  reel  =  a  icke  noll).  Och  hvad 
denna  speciela  händelse  belräfFar,  nemliaen 

3:o) 

Om  ,3  ensam  är  =  O, 

(således  jr  reel  =  ct  icke  noll); 

så  ar  shitligen   att  märka  följande.    —  Eqvatio- 

nema  (6  ")  reducera  sig  då  till 

I — - — b\nu  =  Ä, 

(7")  {  ̂ 

I— -Co..«  =  0: 

hvaraf  2:enast  inses,  all  Sini^  icke  kan  vara  =  O. 

Den  sednaie  kan  endast  siitisfieras. 

1)  genom  Cosu  =  O, 

2)  genom  e^'-e''^'  =  0. 

''Cosu  =  O''  medfö!^  nödvändigtvis  Sinf/=±1, 

som  åter  reducerar  den  förra  (7")  till 
e^'+c-^'=  +  2ct,  d.  ä.  e^'=±ct±\(t-—\; 

uch  som,  /  det  fall  att  ct  är  numeriskt  <1 ,  alla  i 

delta  sednare  membium  forekominande  qvantite- 
ter  äro  imaginära;  så  kan  i  delta  fall  tydligen 

icke  relaliunen  "Cosf/  =  0"  komma  i  fråga.  Åter- 
står således,  för  detta  fall,  endast  den  sednare 

möjlif^heten 
.''-(-^•  =  1),  d.  ä.  r  =  (), 

hsad.m,  tiiligl  din  fona  (7"), 
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Sint/  =  cfc,  Arcsiii((öt)), 

och  inan  erliåller  den  från  elemenleina  väl  he» 
kan  tu 

(13'')  ;^  =  Arcsin((^t))  =  Arcsin((l))±(ArcsinÄ-^^. 
Uppenbarligen  erhålles  densamma  äfven  för 

ÖL  numeriskt —  \.  —  Och  som  eqv.  (13)  i  sjelfva 

verket  reducerar  sig  till  (13"),   då    man  uti  den 

sätter  /3  =  0  och  snf)ponerar  cl  numer.  ̂ l[hvaraf 

cJ  =  0];  så  äro  vi  nu  beiättigade  att  äfven 
för  detta  fall  statuera  denna  (13)  såsom  innehål- 

lande vårt  problems  solution. 

Men  då  ol  är  numeriskt  >1'''');  så  inträffar 
tvärtom,  att  den  andra  relationen  e^-e-^^=0  (d. 

ä.  -^  =  0)  icke  kan  komma  i  fråga,  —  såsom  at" 
den  torra  (1")  tydligen  inses  — ;  hvarföre,  i  detta 
fall,  endast  återstår  möjligheten  Cosw  =  0,  och  så- 
ledes 

Sitii^±l , 

hvaraf  likväl  endast  den  öfra  kan  komma  i  fråga, 
när  d  är  positiv,  och  endast  den  nedra  i  motsatt 

fall,  —  såsom  af  den  förra  (?'')  inses^  — 

*)  I  denna  händelse  reducerar  sig  (13)  till  formen 

[b]  z=Ai-csin((l))±{Arcsin(^^^)— ?  +  Vri./(Va'4- 

eftersom  n)an  i  detta  fall  har 

Huruvida  och  under  hvilket  vilkor  denna  (13)  kan 
sägas  innefatta  problemels  solution  äfven  för  denna 
sista  händelse,  skall  den  nu  följande  undersökningen 
utvisa  — 
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[Se  vidare  sid.  142  af  förra  Afliaiidlingen  till 

och  med  orden:  'V/r  lätt  hepröfvadt h varefter 
fortsälles,  som  följer:] 

Ocli  som  i  sjelfva  verket  eqv.  (13),  då  man 

uti  den  sätter  /3=0  ocli  supponerar  cc  numer.  >1 

[hvaraf  r=Vcc\  (5=Vct'— 1],  reducerar  sig  till 
formen  (6),  hvilken  åter  —  (vare  sig  att  man  med 

det  deruti  förekommande    uttrycket  —t—  förstår 

+  1  eller  —1)  —  ulgör  just  sjelfva  e'qvat.  (13''')*); 
så  äro  vi  nu  herättigade  att  statuera  denna  éqmtion 

(13)  .^=Arcsin((l))±{Arcsin^-J+Vrr/(r+:^j) 

*)  Ty  l:o)  då  a  ar  positiv  j  gifver  eqv.  (13'") 

:^=Ärcsin((l))  ±  \/~U^/ a"  +  VÖm)  , 
och  eqvationen  [b)  öfvergår  då  till 

z.=  Arcsin((i))  ±  V^UO/ a'  +  ^i"^ 
och  att  dessa  båda  äro  alldeles  likabetydande ,  an- 

tingen med  förstås  +1  eller  — 1,  det  är  sjelf- 
klart. 

Och  2:o)  då  a  ar  negativ,,  gifver  e'qv.  (13'"} 

s= Arcsin((-1))  ±  V^./.Va'  +  » 
och  eqvationen  [b)  öfvergår  då  till 

z= Arcsin((l))  ±  {  -  tt  +  VTaV a'  +       V^l^  J: 
och  att  dessa  båda  äro  alldeles  likabetydande,  an- 

tineren  med  r—-  förslås  +1  eller  — 1 ,  del  inses  utan 

svårighet  deraf  att  de  tre  uttrycken 

Arcsin((— 1)),  Arcsin((l))  +  7r,  Arcsin((l)) — n 

i  sjelfva  verket  utgöra  ett  och  samma.  — 
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såsom  innefattande  problemets  solution  för  alla  hän- 
delser. — 

2.    I  annlogi    med    hvad    i    läian  om  reela 

qvantileter  ar  anlaget"'),  skall  det  allmänna  nt- 
ti  jck  (13),  som  i  sig  innefallar  alla  de  qvanl. 
som  salisfiera  nyss  solverade  problem  eller  eqvat. 

(6),  korlligen  betecknas  med  Arcsin((ct+/3V—1))  el- 
ler Arcsin((ir)).  Hvaraf  fås,  för  livar je  reel  valör 

af  CL  och  éqvationen 

(I)...Arcsin((«+/sV-T))=Arcsin((l))+|Aixsini^-^+V— l./(r+ 

nemlisen 

(14) 

deruti  för  ö friat  med  — zi,  dä  Q  är  =  O  och  tillika 

el  numeriskt    I  {för  ct  num,       ,  reducerar  sig  sjelfva 

3  till  noll,  då  j3  är  =0),  får  efter  behag  förstås  +1 
eller  — ^.  I  detta  speciela  fall  antager  således  éqva- 

tionen denna  form 

F)  Arcsin((«))=Arcsin((l))±|Aixsinf;^^-  ̂ +V~1.AV«^ 

=Arcsin((l))±{Arcsin(^;^^— ^J+V^~17(V«2+V«^^  : 

=Arcsin(^(^^^^^±V^.^cV«^+V^-^^  - 

*)  Efterföljande  eqv.  (1)  är  nemligen,  för  /?=0  och  på 
samma  gäng  a  ntim.  identisk.  — 
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Vill  nian  åter  bestämma  sig  att,  likasom  vid 

frågan  om  reela  bågar,  med  tecknet  Arcsina?  eller 

Arcsin(i!fc4-i3V— 1)  och  benämningen  "Principalvalören 

af  Arcsm((5c))"  utmärka  någon  säiskild  ibland  de 
i  sediiare  membrum  af  denna  eqvat.  (I)  innefat- 

tade qvantiteter;  så  har  man  dervid  af  Analy- 
sens föregående  delar  ingen  annan  ledning  eller 

föreskrift  än  att  så  definiera  denna  Arcsino;,  att 

definitions-eqvalionen  blir  identisk  för /3=0  jemte 

a  numer.  ̂ 1.    Detta    vilkor  kan  uppenbarligen 

endast  satistieras  derigenom ,  att  till  Arcsino?  an- 

tages  den  ibland,  nyssnämnda  qv^antiteter,  som 
svarar  emot  positionen  k=zO  i  den  allmänna 

Arcsin((l))=^±2Ä;;r 

och  emot  tecknet  plus  framför  trinomen  uti  eqv. 

(I)  ,  och  således  att  till  allmän  definition  för  Arcsinx 
antages  denna 

(II)  Arcsin(ct+/3V-l)  =  Arcsin--+V'-l./(r+:^A- 
Genom  denna  definitions   antagande  är  den 

fördelen  vunnen,  att  man  nu  fått  den  förut  endast 

för  reela   bågar   x,   numeriskt  ̂ 1,   gällande  éqva- 

tionen 

(III)  Arcsin((ic))=  Arcsin((l))±(Arcsin{r--  J 

legitimerad  för  hvarje,  iinaginär  så  väl  som  reel , 
x-valör:  —  såsom  tydligen  inses  vid  jemförande 
af  de  båda  cqvat.  (I)  och  (II). 

Der  jemte  inses  af  denna  cqvations  (II)  orda- 
lydelse, att  vi  finna  oss  på  Analysens  närvarande 

stånd- 
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slåndpunkt  h varken  (örbundne  eller  ens  berätti- 

gade att  angående  ])e[ydelsen  af"  Arcsinc:^,  då  a  är 
numeriskt  >1,  slalneia  något  annat,  i  a  Ii  män- 

het ,  än 

(IF)  Arcsin^=Ai  csii/^^-Vv^-  /(Vä«+-^ -1/^-^1) 

num.  >1)     VV^V  V/3'  ̂  

d.  ä.  än  detta:  Med  Arcsinct,  då  a  är  numeriskt  >1 , 

utmärkes:  ''den  gräns,  mot  hvilken  en  för  tillfället  i 

fråga  vcM^ande  Arcsin^a+l^V - 1)  tenderar,  i  det  att  dess 

/3  convergerar  indefinit  mot  noll'  —  således,  ut- 
förligare än  (ir), 

*)  Att  vi  med  allt  skäl  kunna  anse  oss  hvarken  för- 
bundne eller  ens  berättigade  att  annorlunda  definiera 

detta  Arcsina,  följer  deraf  att,  å  ena  sidan ,  yoreg"»- 
ende  delar  af  Aijalysen  lemna  oss  fullkomligt  fria 
händer  att  med  detta  tecken  utmärka  h vilkendera 

som  beh^jgas  af  de  tva  föi  detta  fall  i  sednare  mera- 
brum  af  (H)  eller  [W)  bifindiga  qvantiteter,  och  alt, 
å  andra  sidan,  de  efterföljande  delarne  af  Analysen^ 
de  der  allt  hitintills  aldrig  någonsin  begagnat  sig  af 
detta  tecken,  icke  gifva  oss  ringaste  anledning  att 
tillerkänna  den  ena  af  nämnda  båda  qvantiteter  nå- 

got företräde  framföi  d<  n  andra;  h vårföre,  och  in- 
tilldess  möjligen  någon  sådan  anledning  blifvit  gif- 
ven,  det  sanneiligen  vore  att  gå  Analysen  i  förväg, 
om  man  skulle  tillåta  sig  att  så  utan  gifven  orsak 
tilldÖmma  den  ena  detta  tecken  heldre  än  den  andra. 

Och  hvad  skulle  man  väl  skäligen  hafva  att  för 
Analysen  befara  af  en  så  beskaffad  definition  som  den 
ifrågavarande  (II)?  —  I  sanning,  lika  litet  och  (om 
möjligt  vore)  ännu  mindre  än  af  dcti  definition,  vi  i 
noten  under  sid.  81    af  förra    Afliandlingen  angifvit 

för  tecknet  0*^.  Det  har  ju  ännu  icke  fallit  någon 
in  att  utdömma  delta  tecken  ur  Analysen,  ehuru  en 
hvar  medgifvit  dess  bruk  endast  och  allenast  såsom 
ett  (mångtydigt)  limestecken.  Särdeles  oklokt  och  för 

K.  V.  Akad.  Handl.  1846.  1^ 
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(IF)  Arcsin<:t==Aicsin-^-±V-l./(V^^+^^-^)' {cc  mim.  >1) 

allleflersoin  del  för  tillfället  ifrågavarande  cl  utgör 

limes  för  ct+BV—1  eller  för  ol—BV—1  vid  indefinit 

mot  noll  con vergerande  (Tal)  B.  — 

Not. 

Speciell  följer   af  eqvationeriia  (I)  och  (II), 

alt,  för  hvarje  reel  (i-valör, 

(rOArcsiii((/3V~l))=Arcsin((l))±{|-V^i(/3+Vim)}, 

(II'")  4rcsin(/3V''^)  =  V^./(/3+V^T). — 

§.  3. Om  betydelsen  af  tecknet  Arccos  x  "'•')  för 
hvarje  valör  af  x. 

1.    Problemet  ''Att  finna  alla  de  qvantiteter  z, 
som  satisfiera  vilkoref 

Analysen  betänkligt  vore  det  ock  tydligen  att  en  gång 

för  alla  så  definiera  detta  tecken  O^,  att  det  koiiime 
att  tillhöra  allenast  den  qvantitet,   som   utgör  limes 

för  någon  enskild  art  af  (« + /^V-l}"^-  — 
[Se  ''Slnt-Aiimarknr  sid.  X>94.] 

Man  iinner  för  öfrigt  af  allt  detta ,  att  vi  finna  oss 

lika  förhindrade  att  biträda  3I:r  Caucuv's  förra  åsigt 
att  ur  Analysen  utdöinina  tecknet  Arcsincr  för  a 
num.  >!,  som  nödsakade  att  bestrida  lämpligheten 
af  hans  sednare  åtgärd  [se  den  ofvan  cit  Afhandl.  i 

hans  ''Exercises"  T.  Ill  pag.  385]  att  uteslutande 
tillerkänna  endast  den  ena  (den  öfra  nemligen)  af  de 

båda  i  sednare  incmbrum  af  {[\")  innefattade  qvan- tileternu  delta  tecken. 

**)  Man  eritue  sig,  att  när  .r  är  re<M    orh  numer. 



291 

(15)  .  .  Cosjs  =  Ä4-j3V-  l==a?",  (flt  och  j3  reela), 
är   påtagligen   [enligt  eqv.  (4)]  ordagrannt  det- 

samma som  problemet  ''att  finna  alla  de  qvantiteter 
z  som  satisflera  vilkoret 

Sin^^-^)=^+pV-l 

och  dess  solulion  således  gifven  af  eqv.  (^I)  iföre- 

gående §.  2,  d.  ä.  af  eqvationen 

...,,  =  |_Arcsin((l);+{Arc,sin~-^+Vri./(y+_^S^| 

=  Arccos((l))±{Arccas^-V~li(r+;^^s)|, 
der  med.  Y  och   ̂     menas    ile   i    förra  §  utsatta 

qvanliteterna.  — 
2.  I  analogi  med  hvad  i  läran  om  reela 

qvantiteter  är  antaget  '''"),  skall  det  allmänna  ut- 
trj^ck  (16),  som  i  sig  innefattar  alla  de  qvantiteter 
z ,  hvitka  satisfiera  förevai  ande  problem  eller  eqv, 

(15),  kortligen  betecknas  med  Arccos((£t+pV— 1)) 

eller  k\'ccos[{x)),  —  Hvaraf  fås,  för  hvarje  reel  va- 
lör af  CL  och  eqvationen 

(I)  A ixcos((« +/S V^))=  I  —  A ixs i n((« +/3V-^))= 

=A  rccos((l)l+|Arccos  —yZl^C^+^t^^j  > 

enligt  hvad  i  det  föregående  af  Analysen  är  statue- 
rad t,  med  tecknet  Ärccos((x))  menas 

±  Arccosji:±2A7r=Arccos((l))±  Arccosx^ 

der  "Arccosx"  är  begränsad  af  O  och  tc. 
*)  Efterföljande  eqv.  (I)  är  nemligen,  för  /?=()  och  på 

saroma  gång  a  numer.  identisk» 
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derutt  f likasom  i  fona        med  — ,  då  3  är  =  O 

och  tillika  a  numeriskt'^!  Töi^  a  num.  ~  1  reduce- 

rar sig  sjelfva  ̂   till  noll,  då  ,3  är  =zO),får  efter 

hehag  förstås  +/  é'//er   — /.  —  I  detta  speciela  fall 

äi'  då  =  Vä-,  (5=Vä^— 1]  antager  således  éqva- 
tionen  denna  [orm 

71 
]').Arccos(^c'':=-;  Arcsin;  'kV= 

==ArccosC(l^)±Arccos(^^^^+V^^;V«-+V«^l  — 

Af  enahanda  skal  med  de  i  förra  §  anförda 
finna  vi  oss  föraolatne  att    med  tecknet  Aiccosx 

eller  A rccos^c£+3y— 11  och  benämninsfen  ''Princi- 

pal valören  af  Arccos((^x)y'  utmärka  den  ibland  de  i 
srdiiare  membrum  af  (1)  inbesiipna  qvanliteter, 
som  molsvaiar  positionen  k  =  [)  i  den  allmänna 

ArcC'.s(;r:;  =  ±2A-7r 
och  tecknet  plus  fiamför  binomen  i  eqv.  (I),  och 
alt  således  ̂ 7/  allmän  defmition  för  Arccos\  antaga 
denna 

—  a       —  3 

{lIV.Arccns(Ä-f^V-r  =Arccos-  _V-l./''y+— ^ '   '  y  ' 

=  -~Aic^in'a-i-^V-l}.  — 

Häraf  inses,  X-.o)  att  den  förut  endast  för  reela 

Uiyar  X .  numeriskt '^i,  gällande  éqvationen 

(III)  Arcros((x))  =  Arcros((l)')+ ArrcosT 
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ifrån  nu  är  legitimerad  för  hvarje ,  imaginär  så  väl 

som  reel ,  x-valör;  och  2:o)  att  vi  med  Arccosct.då 

u  är  num.^1,  förstå:  ''den  gräns,  emot  hvilken  en 

för  tillfället  i  fråga  varande  Arccos(ct+(^V —"1)  tende- 

rar, i  det  att  dess  /3  convergerar  indefinit  mot  noll", 
nem  ligen 

(^num.>l)  VV^V  ^        Vp^  J  ̂ 

— —  — Arcsiiid*, 
Af 

eller,  utförligare, 

(ir)  =  Arccos(^:^^^+V^i(V^^+V^^^
^ 

allteftersom    det    för   tillfället  i  fråga  varande  a 

utgör  limes  för  eller  föv  d—BV—i  vid 
indefinit  mot  noll  convergerande  (Tal)  B.  — 

Not. 

Specielt  följer  af  éqvationerna    (I)  och  (II), 

att,  för  hvarje  reel  ji-valör, 

il")  Arcos((/?V^))=j- ArcsinCC/SV— 1))= 

= Arccos((l ))  ±{  y  -  V-l./(/? + VF-HT)  J . 

(11'")^.  ̂   .  .  Arccos(/3V^=y-\/^-/(/?4-V^Hl)  = 
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Slut-Anniärkning. 

[Se  sid.  290.] 

Da  vi  pä  ell  föregående  slälle  (Kap.  lafAf- 

haiuli.  i  Veleiiskaps-Akademiens  Haiidl.  1845) 
skulle  bestämma  bétjdelsen  af  tecknet 

{i^V—ff,       reel  och  rationel), 

väcktes  ock  fråga  (se  Anmärkn.  sid.  90),  om  icke 

•  vådligast  vore  att  en  gång  för  alla  bestämma  sig 
till  att  med  detta  tecken    mena   den  gräns,  mot 
hvilken  en  för  hllfället  i  fråga  varande 

tenderar  vid  indefinit  mot  noll  con veigerande  a. 
Mi\n  skulle  sålunda  bafva    fått  dessa  definitioner 

{ct+^V-i  f  =  {±^f  (COS/XT+ 1/^4  Si  n/xx) ,  a  1 1  left  ersoiDi 
ct  är  pos.  eller  neg. 

ocli 

(pV— l)^'  =  den  limes,  mot  hvilken  (öt+pV-l)'' 
tenderar  vid  indefinit  mot  noll  con vergerande  a. 

(Denna  limes  ar  i  sjelfva  veiket  en  enda, 

vare  sig  att  a  ct^nvergei ar  från  positiva  eller  ne- 

gativa hållet,  då  /3  är  positiv;  men  den  äi-  olika, 
allteflersom  a  convergerar  från  pos.  eller  negal, 
hållet,  då  p  är  negativ,  åt  minst  t)ne  så  fram  I  icke 

fj.  iii  numeriskt  helt  tal  tdler  0)'"\ 

*)  I  saiiimanliang  liärmed  må  vid  detta  tillfälle  ei  inrns, 
att  dtiti  dednilion,    som    i    nyss   åberopiido  Atluindl. 

blifvit  gifven  tör  hvardcra  a(\a -f  ̂')^V-iy"  ocii  a'\ 
ncmligfii 

(«  +/5V-l/'==  (±()y'lCos//T-f  V-b^^iii/zi:!,  allteftersoni  a 
dr  ickenegativ  eller  negativ, 

o  c  II 
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Man  hade  tierigeiiom  kunnat  i  allt  det 

följande  dispensera  sig  ifrån  allt  särskild  t  or- 

dande om  tecknet  (/sV— 1)^  och  öfverlemna  åt 
sådane  kalkyler,  der  sådant  möjligen  skulle  be- 
höfvas,  att  för  tillfället  efter  behof  använda  det 

som  här  hade  blifvit  uppgifvit  om  (ct+pV— 1)^  för 
positivt  och  negativt  et.  — 

Det  kan  verkligen  icke  nekas,  att  många  och 
stora  skäl  tala  /or  sådan  åtgärd.  Man  besinne  blott 

å  ena  sidan  de  fördelar,  som  tillskyndas  Analy- 

sen genom  den  åtgärden  att  icke  tilldela  0'^  an- 
nan betydelse  än  den  obestämda  att  beteckna  den 

Ii  mes,  mot  h  vilken  en  för  tillfället  i  fråga  va- 

rande (^t+jSV— l)'^  tenderar  vid  indefinit  mot  noll 
convergerande  ct  och  /3,  och  å  andra  sidan  de 
olägenheter ,  som  skulle  följa  deraf,  att  man  tilläte 
sig  att  inskränka  detsammas  betydelse  till  den  af 

någon  enskild  ibland  alla  dessa  limites.  — Osan- 
nolikt är  det  ock  icke,  att  man  förr  eller  sed- 

nare  skall  komma  att  besluta   sig    till  en  analog 

bestämning  af  tecknets  (/bV— 1)^  betydelse,  sedan 

och   

medför  den  fördel ,  att 

a^*^,  så  väl  då  a  är  positiv 
som  då  a  är  negativ, 

kommer  att   städse   utgöra   den   enda  och  bestämda 

gräns,  mot  h vilken  (c« +  /5 V"  1)'"  tenderar,  i  det  att 
dess  ̂   convergerar  indefinit  mot  noll  vare  sig  från 
positiva  eller  negativa  hållet:  så  alt  (då  A  och  B 
bet.  Tat)  kortligen 
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man  IjIoU  först  liiiniiil  någitt  litet  vänja  sig  Tid 

det  nf  oss  i  den  fona  afhandliugen  gjorda  för- 
slaget att  för  Analysens  räkning  godkänna  teck- 

net (ä+pV— 1)'"  {'ör  negativt  ■•^')  så  väl  som  för  po- sitivt Ä.  Men  för  del  närvarande  —  då  man  ännu 

allmänt  har  den  vanan  eller  fördomen  att ,  enligt 

iM:r  Calchy's  allt  hiiiills    gällande  sj^slem,  anse 

tecknet  (cc+sV-V)'"'  for  negativt  a  alldeles  icke  fin- 
nes i  Ånahjsen  (då  icke  är  helt  tal,  till  sin  nu- 

meriska valöi-,  eller  noll),  och  da  man,  genom  M:r 

Cauchy's  (i  öfverensstämmelse  med  denna  Asigt) 
städse  <jch  på  så  otaligt   många    ställen  förekom- 

raande  behandling  af  (^iV— 1)'"  såsom  betecknande 

limes  för  (ci+oV— ly"  vid  positivt  mot  noll  con- 
vergerande  et,  vant  sig  all  så  anse  detta  tecken 

- —  var  det  hardt  nära  nödvändigt  alt,  tills  vi- 
dare åtminstone,  behandla  detta  tecken  så  som 

på  det  citerade  slället  (anm.  sid.  91)  skedde.  — 
Detta  hindf  ar  emetllei  li'.l  icke,  att  man  ju  —  in- 
tilldess  sådant  njöjligen  blir  allmänt  vedertaget  — 
kan  i  h  varje  enskild  kalk  vi  (der  så  behöfves)  till- 
kännagifva  på  forhand,   att   der   gäller  den  må- 

häntla  rigtigare  åsigten  att  anse  (^V— 1)^  endast 
såsom  tecken  föi   den  limes,  emot  hvilken  det  löi' 

iivarje  särskildt  tilllalle  i  fråga  varande  (^t+jSV—l)" 
tenderar  vid  indelinit  mot  noll  con  vei  gei ande 

(positivt  eller  negativt)  u.  — • 
Annat  \i\v  tvdligeii  forhrdlandtt  med  tecknet 

Arcsinot  (hir  ct  num.  >l).  INhin  har  ncndigeii  icke 
derom  fått  in  någon  fördom  af  nåi^ra  lörntqånona 

*)  I  närvarande  sliind  aro    vi  onsamnic  oiu  diilla 
förslag.  AF:r  Caucut  sjelf  liar,  såsom  ofvau  nämn- 

des, biträd  t  dcl^amiun.  — . 
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statuter.  Ingen  före  M:r  Cauchy  har  omnämnt  Hetta 

tecken,  och  han  sjelf  utdömde  detsamma  ur  Ana- 

lysen i  sitt  förra  system.  —  Här  var  således  fuil- 
komhgt  på  sitt  ställe  att  gtnast  ifrån  böljan  an- 

taga den  bestämning,  som,  enligt  hvad  fornt  på 

sitt  ställe  —  som  vi  hoppas  —  nöjakligl  blifvit 
ådagalagdt,  är  den  i  vetenskapligt  hänseende  enda 
rätta.  — 





Om  hetydelseii  af  teckiieii,, 

Secx  och  Cosecic,  Tang^c  och  Coix 

Åvcsvcx  och  Aiccoseca;,  Arcigo:  ocli  Arccola; 

i  Analytisk  Malhemalik ; 

af 
E.  G.  BJÖRLIJVG. 

Till  Akadeiuien  inleratiad  den  lo  Mars  1847- 

1   den   Afhandling   ""Om  betydelsen   af  tecknen 

och   Log^(x),  Sinx  och  Cosx ,   Arcsinx  och  Aixcosx", 
som  jag  till  Kongl.  Vetenskaps-Akadcjuien  inleni- 
nade  den  21  .Maj  1845  och  som  finnes  införd  i 
Akademiens  Handlingar  för  samma  är,  nämnde 

jag''"),  att  M:r  Cauchys  theori  för  ofvanskrefna 
"fonctions  coniposées''  påkallar,  enligt  min  tanka, 
vissa  modifikationer.  Jag  gå!'  nu  att  här  angifva 
de  hufvudsakligaste  momenterna  af  dessa  functio- 
ners  theori.  — 

*j  Se  Hand!,  för  år  1845,  sid.  79.  —  Jag  får  vid  detla 
tillfälle  erinra,  att  de  i  nämnde  afhandling  befintliga 
tvenne  paragrafer  om  tecknen 

Arcsin.r  och  Arccosx 

böra  anses  rempiacerade  af  den  nya  redaction  af  dem, 
hvilken  jag  till  Kongl.  Vetenskaps-Akademien  inlem- 
nade  den  10  Febr.  d.  ä. 
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§•  1- Om  betydelsen  af  tecknen  Secs.  och  Cosecx,  Tang\ 

och  Cotx  för  h  varje  x- val  or. 

I  analogi  med  hvad  i  det  foregaeode  af  Ana- 
lysen ar    antaget    för    reela    x-valörer,    skall,  för 

h  varje  x- valör, 

med  Secx  menas   ,  me.l  Cosecj:  menas  SecT  x         — , Cosx  \  2       y  Sinx 

),  ̂ ^inx  _  /TT  \  (Josx 
med  Tangx.  .  .  .   ,  med  Cot*   .  .  .  Tatigl  .r  )——  . 

Cosx  ^^^2       y  Sinx 

Alltså  ävo,  enligt  eqvat.  (2)  i  Kap.  Ill,'-') 

xV-1      -xV-l  xV-1'  --vV-1' e         +e  e  -e 

.      xV^l     -a-V^  -xV 

Tan^o:-  —  ,  Cutj:'  =  V— 1 
V-1    -rV-1       -xV-1  xV-i  -xV 
^      e         +e  e  ̂ 

och  |)a  grund  af  dessa  eq  va  tioner  är  lätt  att  vid 
förefallande  behof  verificera  giltigheten  af  de  la- 

gar, som  gälla  för  Secj,  Coseca:,  &c. ,  då  x  är 
reel,  äfven  för  det  allmänna  fall  alt  x  är  en 

qvantilet  h vilkensomhelst.  — 

*)  Cilatcina  iwo  ulur  den  ofvnnnniiimlo  Alliandlingen  i 
Vt  hMisknps-Akadcniicus  Handliniiai   för  ar  1845. 
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§•
 

Om  betydelsen  af  tecknen  Arcsecx  och  Arccosecx  ••'") 
för  h  varje  x- valör. 

1.    Problemet  "Att  finna  alla  de  qvantiteter  z, 
som  satisfxera  vilkoret 

(3)  ...  SecjJ  =  c6+i3V- l  =  a?",  {^ct  och  /3  reela), 
kan  uppenbarligen  icke  saLisfieras  af  någon  (änd- 

lig) qvanlilel,  då  den  framställda  qvant.  x  är 

noll "'*""'*'").  - —  För  örjigl,  eftersom  problemet  —  en- 
ligt definilionen  (1)  —  är  ordagrannt  detsamma 

som  "Att  finna  alla  de  qvant.  z ,  som  satisfiera  vilkoret 
1    _  „ 

Cosz 

eller  [eftersom  detta  Cos^  icke  kan  vara  =0,  da 

X  —  såsom  bär  naturligtvis  supponeias  —  be- 

tyder någon  uppgifven  qvanlilet  ''•'■••"■••"]  vilkoret 

-  ,          ~  1 (3')  xCosz=:\  ,  eller  Cos^  =  — ; X 

så,  ocb  alldenstund   problemet   att   genereit  sol- 

*)  Man  erinre  sig,  att,  när  x  är  reel  och  num. 

(a)  Arcsec((A))=Arccos^(^— Arcsec(:i)=Arccoi,^— ̂  , . . .  .  («') 

(^)  Arccosec((jr))=Arcsin^^— Arccosec(a)=Arcsin^— ^  —  .(/?') 

**)  Ty  någon  (ändlig)  qvantitet  z=w +  ̂'V-l  finnes  ju  irke, sådan  att 
2  1 

_    eller  är  =  0. — 

^)  D   ä.  hvars  inodyl  icke  är  indefinit  stor,  — 
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vera  eqvat.  "Gos^  =  — "  äv  i  det  löreo^äeiide  af  Aua- 

Jvsen'-')  fuUslandigt  löst  för  hvarje  uppgifven  va- 

,  1 lör  at  — ,  är  klart  alt  det  här  ifrågavarande  pro- 

blemels  svar  nu  kan  anses  kändt  föi-  hvai  je  upp- 
gifven valör  af  x  och  ulLryckas  [sedan  man  be- 

stämt sig  att,  i  analogi  med  b  vad  förai  ior  reela 

bågar  o:-  (numeriskt  ̂ 1)  blifvit  a ntaget ,  ir.e  1  Aic- 

sec((a;))  kortligen  beteckna  del  alluiänna  uttrvck, 
som  i  sig  innefattar  alla  de  qvanhleter,  b  vilka 
satisfiera  problemet]  sålunda: 

1 
då  X  icke  är  noll , 

(1)  .  .  Arcsec((j:)]  =  Arccos^(^ 
men  någon  (^ändlig)  qvantifet hvars  Secant  skulle 
vara  =0 ,  finnes  icke.  — 

För  öfriiit  skall,  likasom  vid  reela  r-valörer 

ninu.  "^1,  med  tecknet  Arcsec^r  ocb  benämningen 

"Principal valören  af  Arcsec  "xy/'  utmärkas  t/e/i  ibland 
de  i  nttrvcket         innefattade   qvantiteter,  hvars 

valör  är  Arccos  ̂  — ^.  —  I  lan  alt  här  inga  i  de 
närmare  detaijeina  af  ämnel,  anmärka  vi  en- 

dast följande  omständigheter.  Som  den  med  teck- 

net x\rcsec(Ä+/3V'— 1)  eidigt  nu  an^ifna  definition 
utmärkta  expression,  vid  indefinil  mol  noll  con- 
vcrgerande  |3,  tenderar  mot  t\ä  särskilda  limites, 
då  CL  är    numeriskt    </.    nemliijen    den   ena  eller 

(— =) 

andra  af  de  ha  il  a   limiles  för  Arccos .+/3V 

*    St"  (J»ni  (>f\;in  i'it.  aflinndl.   K;ip.  Ml    \  3.  — 
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eWev  för  Arccosf  L  );  sa  inses   af  den  nu 

antagna  eq vationsformen 

(Il)...Arcsecic=^Arccos/^—  ),  [äfven  för  reelt  x  =  ct \^  y  num.  <1], 

att  vi  förutsätta,  att  tecknet  Arcsecct,  då  ct  är 

numeriskt  icke  (ännu  åtminstone)  förekommer 

i  Analysen  annat  än  såsom  tecken  för  den  11- 
mes,  mot  h vilken  en  för  tillfället  i  fråga  varande 

Arcsec(a+i3V— 1)  tenderar  vid  indeBnit  mot  noli 
con vergerande  /5.    Eqvationen  (II)  ger  nemligen 

(110  Arcsec^  =  Arcsecf-^-^±V:i/i  /  V  1^ 

alltefteisom  cl 

för  tilirälltt  ulgör  limes  för  <n    imaginär  qvant. 

u+(iV—l  med  positivt  eller  negativt  mot  nidl  con- 

vergerande  /3,  *)  —  med  ett  ord: 

*)  Ty  när  a  är  tim  (a  +  /$V^),  så  är  ^ 

och  således  följer,  af  den    bekanta  eqvationen  (för  a 
num.  <1) 

I     A.ccos(l)=Arccos(^^)TV:ii(yl  +  yi._l), 

I 

allteftersom   detta  —  för^  tillfället   utgör  Imies 
a 

för  en  imaginär  qvantilet  (hvars  reela  del  är 

—  j  med  positiv  eller  negativ  coefficieut  för  V-^> 
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(II")  A  rc.sec*= A  icsv/-^--\v~i /a/I.+J-  \/i  _  i  \ 

2.    Problemet  "Att  finna  alla  de  qvantiteter  z , 
som  satisfiera  vilkoret 

(4)  Cosecz  =  ct+I^V'^=x' eller  (enligt  definitionen  i  §  1)  vilkoret 

besvaras  tydligen  [sedan  man  bestänit  sig  att  med 
Arccosec((a?))  kortligen  beteckna  det  allmänna  ul- 
tryck,  som  i  sig  innefattar  aUa  de  nyssnämnda 
qvanlileterna]  sålunda: 

Då  X  icke  är  noll, 

(Ili)  .  .  .Arccosec(((r))  =  -^-A!Csec((a;))= 

TT  //I 

=  Arcsin^ 

men  någon  (ändlig)  qvantitet ,  hvars  Cosecant  skulle 

vara  =0,  finnes  ej.  — 

För  öfrigt  skall,  likasom  vid  recla  j*- valörer 

num.      1,  med  tecknet  Al  ccosec(j?)  ocb  benämnin- 

i>en  ''Principalvalören  af  Arccos€cf^[x)y'  uhiiiivkas  den 
ibland  de  i  Ai ccosec((j:))  innefaltade  qvantitelei, 

bvars  valör  är  Arcsin^— ̂   —  Af  den  srdunda  .in- 
tagna definitionen  (IV) 

att  eqv.  (II)  verkligen  reducerar  siij  för  ifrågavarande 
fall  [a  num.  till  formen  (iT).  — 
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(IV)  Arccosercc=  Arcsin^~\  [äfven  for  reelt  a?=A 
num.<l], 

inses,  utan  närmare  förklaring,  att  vi  angående 

tecknets  Arccoseca  (c?å  ä  är  numeriskt  använd- 
ning i  Analysen  förutsätta  detsamma,  som  om 

Arcsecflt  (ct  niim.  <1)  i  föregående  art.  1  nämn- 
des, i  thy  att  vi  derom  ingenting  annat  statuera 

än  det,  som  denna  eqv.  (IV)  gifver,  nemligen 

IV)  Arccosecflt  —  A  rccosec^-^^^ + V- 1  '^f'\/  —  +  ̂  1  \ 
{öl  num.  <1)         \^  ̂   J  \V  ̂   flt' 

allteftersom   cl   för   tillfället  utgör  limes   för  en 

imaginär  qvant.  cL+[iV—l  med  positivt  eller  ne- 
gativt mot  noll  con vergerande  /3,  —  med  ett  ord: 

(IV")Arccosec*=Arccosec(^"-)-V-u(\/i+^Yi-i) 
[ct  num.  <1)  ^  .  vt^ 

För  öfrigt  inses  af  de  nu  angifna  definitio- 
nerna, i  förening  med  eqv.  (II)  i  §  3.  Kap.  III 

af  den  ofvan  citerade  afhandlingen,  att  för  hmrje 

a?-valör  (åtminstone   om   noll   undantages)  gäller 

den  från  läran  om  reela  bågar  x  (num.  ̂ 1)  väl 

bekanta  relationen 

(V)  Arcseca?+Arccosecic=-^.  — • 

K.  r.  Akad.  Handt.  1846. 
20 
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§•  3. Om  betydelsen  af  tecknet  Året  g  il  ''■') 
för  hvarje  x-valör. 

1.   Problemet  ''Att  finna  alla  de  qvantiteter  z, 
som  satisfera  vilkoret 

(5)  ....  Tang;j=Ä+/3V— t  =a?",  {cc  och  j3  reela), 

är,  enligt  (2),  ordagrannt  detsamma  som:  ''Att 
finna  alla  de  q  vant.  z,  som  satisfiera  v  ilkoret 

e        — e 

(5')   =xV-i" 

e  -re 

eller,  emedan  *  icke  är  =0  för  någon  (änd 
lig  qvantitet  jsr,  vilkoret 

eller  emedan  e^^^  icke  kan   vara  =0,   da  x 
är  någon  uppgifven  qvantitet, 

(6)  .  .  •  •  e''^"'.(l--ccV^)=l+a;V~l.  - 
I  denna    cqvations   ställe   kan    tydligen,  så 

ofta    som  \~xV—i  icke  är=0,   och   således  åt- 

*)  Man  erinrc  sig,  alt,  när  x   är   reel,    med  tecknet 
Arctg((,r))  menas 

Kvc\^x±kn  eller  Aictg.r4- Arclg((0)), 
och  med  tecknet  Arccol((a)) 

(la  "Arctgj:"  och  "Arccolx'' äro  begränsade  af  i-^-  — 
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minstone  så  ofta  som  x  icke  är  =  +V— 1,  substi- 
tueras 

ie').,e^.V^^  =  ̂̂ ^.  eller  2.VZi=/rii^^5^\ 
i-xV-i  \\l_^V_i// 

Och  således  är  funnet,   att,   åtminstone  då  x  icke 

är  =+V— 1,  h varje  qvantitet  z  (om  sådan  fin- 
nes) måste  vara  inbegripen  i  sednare  membrum 

af  eq  va  tion  en 

^/((l-/3+^V~l))-/((l+/3-^V^)) 

2V~\ 

Att  ock  verkligen  enhvar  af  alla  dessa  qvantiteter 
satisfierar  problemet,  är  påtagligt. 

Hvad  åter  beträffar  de  båda  speciela  hän- 

delserna x=±V—lf  så  utvisar  eqvationen  (6)  el- 

ler redan  eqv.  (5'),  att  om  någon  qvant.  z  fun- 
nes som  då  satisfierade  problemet,  så  skulle  den 

ock   satisfiera   det   ena   eller   andra   af  vilkoren 

^±«V-i_Q^    Alltså   tinnes  ingen  (ändlig)  qvanti- tet s,  som  satisfierar  vilkoren 

(8)  Tanoz^tV^.- 
Bestäramer  man  sig  nu  att,  i  analogi  med 

hvad  förut  för  reela  bågar  är  antaget,  med 

Arctg((a?))  kortligen  beteckna  det  allmänna  uttryck, 
som  i  sig  innefattar  alla  de  qvantiteter,  hvilka 
satisflera    vårt   problem;   så   erhålles  eqvationen 

(VI)..  Ä.ct,((.))=^rEMizf^l) 

2V-1 
då  X  icke  ä/'  =±V— 1; 
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någon  (^ändlig)  qvantitet,   hvars   tangent   skulle  vara 

ira  af  ±V— 1,  finnes  ej.  — 
Och  orn  man  vidare  besläramer  sig  att  med 

tecknet  Arctga:  och  benämningen  "Principalvalö7^en 

af  Arctgdx))"  utmärka   den,  som  enligt   (VI)  mot- 
svarar fositionen  k  =  0  i  den  allmänna  expressionen 

(9)  l{{x))=.lx±2k7rV~i, således 

(VII)  .  .    Arctg(r=-^  A_  ^, 

2V-1 

(x  icke  =±V-\); 

5å  öfverensstämmer  denna  eqvation  för  reelt  x 
med  livad  i  det  föregående  af  Analysen  är  om 

reela  cc-valörer  staliieradt  •••") ,  och  den  fordelen 
vinnes  att  den  för  reela  x  välbekanta  eqvalionen 

(VIII)  .,AvcU^{{x))  =  \  rclox±k7r= A  rclo^_|.  Arclg((0)) 

blir  gällande  för /iwye  cc-valör  {±V-1  imdanlagna). 

Man  anmärke,  att  någon  [ändlig)  g  vant  it  et  icke 

finnes  af  formerna  A  rcto((+V-l))  och  Arctg(+V— 1), 
—  och  att  man  således,  då  i  det  följande  tecknen 
Arctg((a:))  och  Arctgrr  begagnas,  förutsätter  att  x  icke 

är  af  jormerna  ±V-1.  — 
2.  I  stället  för  eqv.  (VI)  kan  tydligen  städse 

l)egagnas 

0^...,.,«.^,((liii.^))v-.. *)  Ty  då  JC  ör  vcA    =a;   >å    iir,    enligt    Kap.   1.  J.  4 
(olvan  <it.  afhandl.), 

Al+wV-D^/Vl-Hö^  +  V-t.Arrlga, 
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Ocli  att  i  sia  I  let  för  (Vllj  kan  begagnas 

(VIF)  Arctga;  =  i/i--^V~l ' \UxV-U 

åtminstone  så  ofta  som  modylen  för  x  icke  öf ver  sti- 
ger i,  det  inses  deiaf  alt  raan  a  ena  sidan  [enligt 

3:o  i  Kap.  1.  §.  4]  hai- 

    /\-xV^\ 

/(I  _^  V- 1)— /( 1  +xV~  i)=l(  , 
\UxV-iJ 

  \  _^yZY 

så  ofta  som  l  eela  delai  ne  at  l+icV— 1  ocli  — , 

1+xV-l 
d.  ä.  l+|3och  1— (ä,^+/3'),  icke  äro  negativa:  och  att 
ä  andia  sidan  detta  vilkor  tydligen  är  uppfyldt, 

så  ofta  som  modylen  för  cc,  eller  VÄ^+/3^  är  =1. 

Nota,     Specielt   följer   af  det  nu  sagda,  att, 

för  hvarje  reel  ̂ -valör  (+1  undantagna), 

(Vin  A,.,g(,v-T,.'t
«Jii« 

2V-1 

d.  ä.  =^//^— ̂ \V— 1,  då  |3  är  num.  <1, 2  V1-/3/ 

men  = +^+1/-— \V-1 ,  allleftersom 

/3  är  pos.  eller  negativ, 

då  ̂   är  numer.  >1.  — 
3.    Det  är  bekant  att,  då  x  är  reel  vid 

injetinit  växande  nummervalörer  af  ä 
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TT 

(10)  lim.  AiclgÄ=±— ,  aUtefleiSOQi  cl  är  positiv 
eller  negativ, 

och  att,  ehvad  cl  är  positiv  eller  negativ, 

(11)  ..  /m?.  Arctg((Ä))=^±/j;r=-^±A-T.  — 

l:o)  Den  sednare  eqvationen  är  en  sanning, 
äfven  då  med  cl  förstås  en  qvant.  hvilkensomhelst 

af  indefinit  växande  modijl.  — Eqvationen  (6j,  eller 

2z\^~l_       ̂ '+^'-1   2öt  

(lT^)^+^'^(l+;3)^  +  Ä^' utvisar  nemligen,  att  de  ;:-valörer,  som  motsvara 
limes,  hvartill  sednare  raemhrum  tendeiar  vid 
indefinit  växande  modyl  för  x,  innefattas  uti 

e''^"^  =  -l,  eller  2;;V-i  =  /^'(_l)3 , eller 

Och  således  får  man  säga,  att,  vid  indefinif  vä- 

xande modijl  för  x  =  ci-^I^V -I ,  städse 

(IX)..  lim,  Xvcl^{(x))  =  ̂±k7r=  ±(2Å-+1)^.  ~ 

2:())  Hvad  deremot  beträffar 

lim.  Arclg(öt-|-/3V— 1), 

vid  indefiuil  växande  modyl  för  ä+/3V— 1,  är 
dervid  följantle  alt  iniirka,  —  Hsilka  a  och  ̂   än 
må  vara  n|:)pgirna  [med    det    vanliga  undantaget 

.T=±V^],  är 

/(l+a;V^)— /(l-a;V^l) 
A.clg.r= 

2V-'l 
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(12> 

Och  som,  enliot  Kap.  1.  §.  4  (i  den  cil.  afhancll.), 

/(i+a^yZi),  cl.  ä.  /(i-p+^yZi), 

är  =  /[±V(iUi3)^+Ä^]+V-l.  Arclgj^ , 
allleftersoni  1— /3  är  ickeneg.  el.  negativ, 

är  =  /r±V(l+.3V7^]  _  V^.Aiclg--, 
1+/3 

allteflersoni  1+/3  är  ickeneg.  el.  negaliv; 

så  inses,  alt  för  mycket  stora  positiva  /3  [ct  hvil- 
kensomhelst) 

Arclgo) 

9VZT  \V  (l+,3)^+*V 

il!  clii- — +Arcl" 

och  för  mycket  stora  negativa  j3 

TT 
  

Arctgic 

—  + 

och  således  atl,  så  ofta  som  moilylen  för  x  in- 
definit  växer  få  det  sättet,  att  num.  valören  af  /9 

indefinit  växer  (vare  sig  att  derjenite  num.  valören 
af  CL  indefinit  växer  eller  ej), TT 

lim.  Arclg(Ä+/3V- 1)  =  ±--,    alkeflersom  ^ 

vid  sin  nummervalörs  indefinila 

växanile  nr  posiliv  el.  iiegali  v.  — - 
På  enahanda  sätt    inses    utan    svårighet,  pa 

grund  af  eqval.  (12),    alt  ilå   n:iodyJen  for  x  in- 
i-   definit  växei-       det  sätt,   att  numer,  valören  af  a 

indefinit  växer,  utan  att  detsamma  är  fallet  jned  num. 
valören  af  /3,  så  är 
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då  numer,  va  loren  af  3  är  >1, 

li?-n.  Al  dg  Ä-Jl'  — r  = +  — ,  alltefLersom  3 

är  positiv  eller  ne£:ativ, 

och  di\  num.  \  A.  af  3  är  ̂ 1  'inclusi  ve  dä  3  är  =0, 

lim,  Arcl2''Ä  +  3\  — 1'  =  ±— ,  allteftersorii  cc 

är  positiv  eller  negativ  vid  siu 
nu  ra  mer  valörs  iodefin.  växande. 

Koi  t  faadt:   Vid    inde[init    växande  modyl  för 

cc[  =  ci-^3\  —  V  är 

(X)  . . .  .  lim.  Arctgj:=+— ,  allteftersom  <t  år  positiv 

eller  negativ,  i  h varje  fall 
då,  vid  modylens  indefinita 

växande,  3  är  num. 

men   ~  ̂ 2  '  ^  positiv 
eller  negativ,  i  h varje  fall 

då,  vid  jnodylens  indefinita 
växande ,  3  är  num.  >/.  — 

vl'o'  Af  det  nu    aidörda    löljer    Ivdli^en,  all 
eqvatiunen  O  111)    gäller  ̂ elivail   x   är  reel  eller 
ima^iinar;  afveo  för  de  liniites,  m-)l  hvilka  Arcli:Tx)) 

och  Arcigx  tendera,    da  modvlen  for  x  supp  >iie- 
ras  \;ixa  indefniit.  — 

§.  4. Om  betydelsen  af  tecknet  Arcc<jt\ 

för  h  varje  x- valör. 

1.     Prubleinel  "Att  finna  alla  dc  gvaniiteter  z. 
som  sati^fiera  vi  I  ku  re  I 
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(13)  CoU=^t+/3V^=(r", 
ar  enligt  definilionen  i  §.  1  ordagraiinl  delsamaia 
som:  »Att  finna  alla  de  qvant  z ,  som  satisfiera  vilhoret 

X 

ocli  besvaras  således  af: 

För  h varje  x-mlör ,  utom  ±V— 1,  är 

men  någon  (ändlig]  qvantitet ,    som   skulle  satisjiera 

vilkoren  Cotz=±V-'1,  fmnes  ej.  — 
Och  således  om  man  bestämmer  sig  all,  i 

analogi  med  hvad  föi'  leela  bågai"  är  antaget,  med 
Arccol(fa?))  korlligeii  beteckna  det  allmänna  ut- 

tryck, som  i  sig  innefattar  alla  de  q  vant.  hvilka 
satisfiera  ifråga vaiande  pioblem;    så  erhålles,  för 

Il  varje  ic-valör  (±V— 1  undantagna), 

(XI)  Arccut((a;))  =  |-Arctg((a;)), 

(Xr)  =±(2Ä;-i-l)^-.\rctg£P.  — 

För  öfrigt  kan  i  stället  för  (XI)  begagnas 

för  h varje  x-valör  (±V— 1  undantagna), 

(XII)  Arcot((a;))=  Arcl^^^^^^= Arctg^i^+Ä:^. 

Ty  för  h varje  x,  annat  än  O,  gifver 
denna  (XII),  enligt  (VF), 
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hvilket  är  räU  enligt  (XI)".  —  Och  att 
(XII)  består  afven  för  deii  limes,lnar- 
til!  Arccot((a:))  tenderar,  då  man  iåter 
X  conveigera  indefinil  emot  noll,  är 

klart  deiaf  att  enligt  (XI)  i  sjeltVa  verket 

(15)  Arccot((0))  är  =^±Å:^, 

och  å  andra  sidan  (XII),  eidigt  (IX), 

ger  samma  resultat.  — Och  om  vi  bestämma  oss  alt  bland  de  i 

A  rccot((a:;))  jjinefattade  qvanliteter  med  tecknet 

Arccol5c  utmärka  den,  som  motsvarar  positionen  k— O 
i  éqvationen  [XII);  så  \  innes  den  (bi  delen,  att 
!uan  får  de  För  reehi    bågar    kända  eq vationeiiiu 

(XIII)  Arccota7  =  Arctg 

(XIV)  .  ,  .  .  .  Arccolf(a:j))  =  Arccotj:±A-;7- 

*)  Enligt  (XI;  är  neniiigen 

(I,  ;».,  i'uu"(inii  i  slnllet  för     — a'"))   i;eriia    kan  sällas 

.r  .1 
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gällande  för  hvarje  x-valör  (åtminstone  om  ±V— 1 
undantagas).  —  Ifrågavarande  Arccola?  må  kallas 

"Principalvalören  af  Arcco^((ci?))."  — 
2.  Af  sjelfva  definitionen  för  Arccotcc  är 

påtagligt,  att  tecknet  Arccot(O)  aldrig  kan  före- 
komma i  Analysen  annat  än  såsom  tecken  för  den 

limes,  mot  hvilken  ett  för  tillfället  i  fråga  va- 

rande Arccotic  tenderar,  i  det  att  x  (— ct+pV— 1) 
supponeras  convergera    indefinit    emot   noll,  och 

all  denna  limes  städse  är  antingen  —  eller  —  — . 

1  11  vilka  fall  den  har  den  ena  eller  den  andra 

af  dessa  båda  valörer,  det  angifves  (såsom  sjelf- 
klärt  är)  omedelbart  af  eqv.  (X)  i  föreg.    §,  då 

1 
man  der  i  stället  för  x  sälter       alltså  (då  c  bet. 

X 

modjlen  för  x): 

TT 
(X  V)  .  .  .  Arccot(0)=  ±— ,  allteftersom  reela  delen  af 

X  är  pos.  eller  negativ,  i 

hvarje  fall  då,    vid  qvanti- 

t  et  ens  x(^  =  a +/3  V—  1 )  conver- 

gering  mot  noll,  qvoten 
e 

ar  num, 

TT  — — 
men  '  (^^^^^ff^^^om  coé/f.  för  V— i 

uti  X  är  pos.  eller  negativ. 

2 

Coefficienten  för  V~l  uti  —  är  ju 
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t  hoarje  fall  då,  vid  qvan- 
titetens  x  convergering  mot 

noll,  denna  qvot  —är  num.'^  f, 

Hvad  äler  bt-tiäffar 

li7n.  Arccot((ic))  ocli  lim.  Åvccoix 

vid  indefmit  växande  modyl  för  x,  så  är  af  defiui- 
lionema  (XI)  och  (XIII)  alldeles  tydligt,  att  de 
a  ro  respective 

±k7r  ovh  O.  — 

3.  Frågan  om  legitimiteten  al"  den  eqvatiuii , 
som  erhålles  genom  de  dubbla  parenthescrnas 

borllagning  ur  eqv.  (XI),  d.  ii.  al'  eqvationcn TT 

A  rc  i  g  JC+  A  rcco  \x=  —  y 

är  redan  i  elementeina  besvarad   för  reela  bå^ar o 

ic(  =  a)  sålimda: 

(Kl)    .  .  Arctg^t+ArccotÄ=  ±— ,  alltefterson)  cc  är 

positiv  eller  negaliv. 

Utan  svårighet  linnes  ock  "■'),   ulur  definitio- 
nerna  (XIII)   och    (VII"),   (oljande    resultat  för 

x=[^V~l: 

*)  Ty  då  /?  nr  niiiii.  >1,  är,  enli-l  (VH''}, 

Arctg(/^?V^)=±^  +  -;/('— \V^.  allteftersom 
^  är  pos.  eller  neg. 

och,  enligt  (Xni), 

Arccot(/!?V-l)  =  Arctg(--iV-i)  =  7 
0% 

i-V  V-l,enlist 

1  (VH">, 

1  - 
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( 1 7)  A  i  c  t  g (p  V- 1 ) + A  rccDl  (/3  V- 1 ) : 
TT 

=  ±-^»  allteftersom  /3  är  positiv  el.  nejjatlv, 
då  /3  är  numeriskt  >1; 9 TT 

nieii  ~+2'  ̂'^^^^^^^^^ '''^'^^      ä**  positi  v  eller  negativ, 
då  /3  är  numeriskt  <1.  — 

06.9.  Då  CL  och  p  beteckna  variabla  q  van  I . 
af  indefinit  stor  eller  iiidefinil  liten  nu- 

merisk valör,  (urlfara  dessa  bada  eqv. 

(16)  och  (17)  att  vara  sanna  äfven  föi- 
sjelfva  limites,  —  såsom  lätt  är  att 

pröfva  ,  på  grund  af  eqv.  (X)  och  (XV).  — 

För   en    qvantitet  iC=öt+pV— 1  hvilkensom- 

helst  (med  ondantao  af  ±V— 1  och,  tillsvidare, 
noll)  är,  enligt  (XIII)  och  (VII), 

(18)    Arctoic+Arccoto?  eller  Arctg^c+Arct^— = 

då  o—yJ~^\p- 
Då  åter  ̂   är  num.  ̂ l,  är 

och 
i    ̂   \ 

 +  lf 

Arccot(/?V.l)  =  A,ctg(-V-l)=±f +-/^ 
1 

 1 

-2       2  V1-/S/ 
efters.    är  neg.  eller  pos.  — 
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l:o)  Om  /3  är  numeriskt 

(således       numer.  <1); 

så  reducerar  sig  sednare  membrum  (18)  Lill 

Arcte  h  Arctff   Arcta;  h  Arctg  

(18)  ^ — —+  ±-. 

alileftersom  j3  är  pos.  ell.  neg. 

Men  i-  delta  fall  reducera  sig  ofvanslående 
båda  båg-media  till 

1    ̂        /  2a  \           1    ̂   /2a 
—  Arctffi    I  och  —  Arctg  )  > 

och  således  är  då  i  sjelfva  verket 

*)  Om  man  för  korthets  skull  sätter 

^'=Arctgj^,j  (S'=A,cts~; 
så  äro  i  närvarande  fall  icke  blott 

M..Tang(^  +  ̂ ')=— ,  Tang(^  +  50  =  ̂̂ ,   •  •  •  W utan  ock 

(c)  .  .  .      + y^'=Arctg^p^^^ ,  eftersom  A  och  A'  här 
äro  qvantiteter  af  motsatta  tecktMi  (eller  ock  h var- 

dera =0,  med  a)  och  följaktligen  deras  summa  num. 
samt 

{(i)  .  .  ,  .  /?  +  iB'=Arctg(^-^^^,  eftersom  B  och  B'  äro 
af  samma  tecken  med  a  (eller  ock  hvardera  =0, 

med  a)  och  ändock,  enligt  e'qv.  [b],  tangenten  för 
deras  summa  äfven  af  samma  tecken  [hvilken  om- 

ständighet ju  tvdligen  tillkännagifver,  att  denna  <;um- 
ma  måste  vara  niim 

•<t} 
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TT 

x\i ct"a7H-Ärccot(r=  ±  — ,  allleftersom  |3 ^  2 

är  pus.  elier 
[Speciell  fall  häraf  är  flt=0;  och  för  detla  redu- 

cerar sii,^  eqvalionen  till  (17)].  — 

2:o)  Om  /3  ä/'  numeriskt 

oc/i  a)  om  —  är  num.  (således  p  icke  =0); 

så  leduceiar  sig  sednare  rnembrum  (18)  lill 

Arctg  1-  Arctg  Arctg  h  Arcfg- 

(18")..— - 

allteftersom  /3  äi'  pos.  eller  neg., 
som  åter,  på  grund  af  enahanda  skäl  med  dem  i 

l:o)  anförda  gifver 

Arctg£c+Arccotir= +  — ,  alllefters.  /3  är  pos.  ell.  neg. 

[För  del  hithörande  speciela  fallet  cc  —  O  reduce- 
rar sig  denna  eqvat.  till  (17)].  — 

/3 

Men  b)  om  —  är  num.  <y,  (.således  a  icke  =0), 

så  fås,  i  stället  för  (18''),  endast 
a  a  «        »  " 

Arctg  1- Arctg   Arctg  HArcfg  

(18  j  +  

som  i  sjeifva  verket  reducerar  sig  lill 

*)  Äfven  här  gälla  nemligen  icke  blott  eqvat.  {a)  och 
[b),  utan  ock 

l:o)  e''qvationen  (c),  eftersom  här  A  och  A'  äro  af 
samma  tecken  som  a  (eller  ock  hvardera  =0,  med 

a)  och  ändock,  enl.  e'qv.  (å)  tangenten  för  deras  sum- 
ma äfven  af  sarama  tecken,  samt 

2:o)  e^qvationen  (<i),  eftersom  här  B  och  B'  äro 
qvantiteter  af  motsatta  tecken  (eller  ock  hvardesa 
=  0,  med  a)-  — 
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+— ,  allteftersom  ct  är  positiv 

eller  negativ  •*").  — 

[Hit  hör  ock  det  speciela  fallet  p— O  (ic  reel  =  Ä)].  — 

Afven  c)  om  —   är   num.    =1,   [således  ct  = 
  f 

±VB{i-B),  då  B  är  num.  val.  af  /3],  gäller  detta 
i  b)  nu  erhållna  resultat,  såsom  lält  är  att  pröfva.  — 

Slutligen 

*)  I  detla  fall  äro  nemligen  alla  fvra  A/  B  och  B' 
af  samma  tecken  som  «•  Eqvationerna  (a)  och  {b) 
gälla  här,   under   det   vilkor   alt   med  då 

raodylen  är  =1,  förstås  +—  allteftersom  a  är  po- 

sitiv eller  negaliv. 
Jr  nu  modylen  >1;  så  är  Tang(y^  +  ̂ 0  af  mot- 

satt tecken  mot  A  och  Ä .  och  således 

A-VA'  icke  =  kYQ.\^(^~^, 

utan  =  ±  TT  —  Arctg(^-j^^ ,  allteftersom  a  är 
positiv  eller  negativ; 

deremot  Tang(5  +  i^'}  af  samma  tecken  som  ̂   och och  således 

Ar  äter  modylen  <1;  så  är  förhållandet  tydligen 

motsatt,  och  således  A  +  A' = kvcX^(^^  
men 

B  V  B'  icke  =  Arcti 

ulan  —±7i — ^Arclg(^Y~~l)'  allteftersom  a 
nr  pos.  eller  negativ.  — 

Och  om  modylen  dr  =1,  betin  nes  tydligen 

A  -V  A'=B-\-  B'~  ±       nlll(  ftersom  a  är  pos.  el.  neg. — 
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Slutligen 

3:o)  Om  /3  är  num.  —i; 

(således  Ä  icke  =0;  —  num.  <1,  emedan  ̂ ^=l+ct*); 

så  reducerar  sig  sednare  merabrum  (18)  till  sjelfva 

(18'"),  med  förljehåll  att   deruti  med  den  af  de 

båda  Arctcji  )    hvars  arguments  nämnare  är 

=0,  förstås  ±  —  allteftersom  a  är  positiv  eller 

negativ,  —  alltså  till 

Arctg-±-  Arctg(-)+Arctg(--)  +  ~  allteftersom 
et  är  pos.  eller  neg. , 

d.  ä.  [likasom  i  b)  nyss]  till: 

+— ,  allteftersom  d  är  pos.  eller  negativ.  — 

Resultatet  af  allt  detta   är  således  följande: 

Ehvad  qmntitet  än  ic(=öt+j3V— 1)  må  vara,  är 

(XVI)  ....  Arctga7+Arccota;= 
TT 

=  ±7^1  allteftersom  cl  är  positiv  eller  negativ^ 

åå  icke  blott  (i,  utan  ock  derjemte  — ,  är 

numeriskt  —<J, TT 

+  — ,  allteftersom  /3  är  positiv  eller  negativ, men  = 

då  väl  /3,  men  icke  ~,  är  num,  ̂ 1 . 

K.  V.  Akad,  Handl.  1846. 
21 



322 

och  =±n.  allteftersom  ̂   är  positiv  ellernegativ , /i/ 

så  ofta  som  /3  är  numeriskt  — 
Ohserv.    Då  x  bet.   en   variabel  qvantitet  af 

indefinit  stor  eller  indefinit  litea  modyl,  fortfar 
denna  eqvation   att   vara   sann   äfven  för  sjelfva 

limites,  —  såsom  lätt  är  att   piöfva,   på  grund 

éqv.  (X)  och  (XV).  — 



B  i  o  g  ra  fi 

öf  v  er 

ESAIAS  TEGJ^ÉR, 

TIIEOLOGIE-DOKTOR  ,    BISKOP   I     WEXIO   STIFT,    KOMMENDÖR  MEäJ 
STOBA   KORSET   AF    KONGL.   iNORDSTJERNE-ORDEN,   EN   AF  DE 

ADERTON   I    SYENSRA   ARÅBEMIIiiM  ,  M.  M. 

Esaias  Tegnér  föddes  den  13  November  1782, 

på  Korariiiiiistei  boslället  Kyrkerud  i  WerndaiicL 

Han  härstammade  både  på  fädernel  och  möder- 
net från  svensk  bondeslägt.  Farfadren  bodde  i 

Tegiiaby  (annex  till  ett  under  Wexio  Biskops- 
stol hörande  preebende),  h varifrån  sbigten  tagit 

sitt  namn,  och  hette  LucAS  EsAiAsoN.  ii  rum  for 

några  år  sedan  såg  man,  nära  kyrkan,  den  för- 
fallna  stuga,  uti  b  vilken  Biskop  Tegnérs  farfar 
hade  bott.  Han  hade  iefval  under  Carl  XII,  var 

en  Carolin  vid  plogen,  och  vid  teckningen  af  den 
gamle  i  Tegnérs  Axel  har  troligen  hans  bild 
och  minne  föresväfvat  skalden.  LucAs  Esatasons 

yngsta  son,  född  på  årsdagen  af  Carl  Xll:s  död, 
erhöll  namnet  Esaias.  Modren  var  Ingeborg  Måns- 

dotter, och  namnet  Ingeborg  var  således  redao 

för  Frithiofs-sångåi  en  kärt  innan  han  gjorde  det 
odödligt. 

Af  LiicAS  Esaiasons  fem  söner  blefvo  fyra  bön- 
der och  den  femte  (Esaias)  prest.  Han  flyttade 

till  Wermland,  antogs  såsom  Adjunkt  i  By  för- 
samling i  Carlstads  stift  och  utnämdes  till  Kom- 

minister i  Kyrkerud,   samt   gifte  sig   med  Sara 
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Maria  Seidflius,  dolter  af  Kviiiolierden  i  Kila, 

Mag.  Elof  Seidelius  och  An.na  Lisa  Forsell,  Råd- 
mansdotter ifiåii  Carlstad,  hvilken  sednare,  en- 

ligt framlidne  Biskop  Bjurbäcrs  yttrande,  "var 
etl  verkligt  snille,  qvick  och  eldig,  samt  uttryckte 

sig  med  lätthet  på  vers."  Det  synes  således,  så- 
som hade  Tegnér  egentligen  från  sin  mormor  ärft 

sk  aldeanlagen. 

Han  var,  liksom  faclren,  femte  sonen  af  fat- 
tiga föräldrar.  Fadren  hade,  kort  efter  hans  fö- 

delse, befordrats  till  Kj-ikoherde  i  Millesvik,  men 
dog,  då  Esaias ,  yngste  sonen,  var  nie  år.  Gossen 
hade  lärt  att  läsa,  skiifva  och  räkna.  Boets  till- 

gångar medgåfvo  ej,  att  bekosta  hans  vidare  upp- 
fostran. Då  erbjöd  sig  en  gammal  vän  af  hans 

fader,  Kronofogden  Branting,  att  taga  honom  till 

sig,  såsom  biträde  på  fogde-kontoret.  Gossens  flit 
och  noggranhet  i  arbetet  med  uppbördsböcker  och 

restlängder,  förvarlvade  honom  husbondens  väl- 

vilja, och  till  belöning  fick  han  åtfölja  kronofog- 
den på  hans  färder  i  länet,  åkande  bakpå  hans 

chäs  och  öppnande  grindarne  för  honom. 
En  afton,  då  de  voro  stadde  på  en  djdik 

färd,  hvilken  förskönades  af  en  stjernklar  him- 
mel, begynte  fosterfadren,  — ty  faderligt  värden 

hederlige  Braktings  förhållande  till  sin  unge 

skyddling  —  att  tala  med  honom  om  naturens 
under  och  Skaparens  allmakt.  Gossen  röjde  i  sina 

svar  en  kännedom  om  stjernhimmelen  och  lagar- 
ne för  himlakropparnas  rörelse,  som  salte  den 

gamle  i  förvåning.  På  tillfrågan,  hvar  Esaias 
lärt  allt  detta,  svarade  han,  alt  han  läst  det  uti 

Bastholims  filosoji  (ör  olärde.  Den  gamle  blef  ef- 
tertänksam och  talade  intet  vidare  under  resan. 

Efter  hemkomsten  yttrade  han  till  gossen:  ))Du 

skall  sfnderalw  —  Jlvarken  Branting,  eller  någon 
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annan,  och  minst  den  fylliga  gossen,  til!  hvilken 
delta  sades,  kunde  då  ana,  h vilket  förebud  till 

Svenska  vitterbetens  föiberrligande,  som  låg  i 

delta  ord,  bvarigenom  Tegnérs  framtidsbana  be- 
stämdes. I  Svenska  skaldekonstens  tideböcker  bör 

derför  den  ädle  Brantings  namn  bevaras  och  öf- 

vergå  till  sednaste  eftei  verld  med  den  skydd lings, 
hvars  första  och  vigligaste  välgörare  han  var. 

Med  häpen  glädje  emottog  den  unge  Tegnér 
fosterfadrens  öfverraskande  bud,  men  kunde  dock 

ej  undertrycka  den  erinran,  att  hans  medellöshet 
gjorde  det  för  honom  svårt,  om  ej  omöjligt,  att 

börja  studera.  "Herren  förser  väl  offret,"  svarade 
Branting:  *'Du  sk^U  resa  till  din  äldsta  bror." 
Denne,  Lars  Gustaf  Tegnér,  var  då  filosofie- 

kandidat och  informator  hos  Kapten  Löwenhjelm 
pä  Malma,  i  Wermland.  Till  Löwenhjelm  sk  ref 

Branting:  ''Bror!  Denne  Esaias  Tegnér,  som  nn 
vistas  hos  mig  som  skrifvare,  har  alldeles  för 

mycket  hufvud  för  att  gå  den  simpla  kameral- 
vägen. Du,  som  har  hans  bror  till  informator, 

måste,  då  Tegnér  är  blottad  på  egna  medel  att 
kunna  studera,  taga  honom  i  ditt  hus,  på  det  att 

han  der  måtte  få  begagna  sig  af  brödrens  un- 

dervisning.'' Löw^en HJELM ,  ehuru  föga  bemedlad 
och  sjelf  fader  för  nio  barn,  tvekade  ej,  alt  upp- 

taga det  tionde,  och  Tegnér  fick  nu,  vid  fjorton 

års  ålder,  börja  sina  studier  under  brödrens  hand- 
ledning. För  att  rätt  bedömma  Brantings  ädla 

handlingssätt  i  denna  fråga,  bör  man  äfven  känna, 

att  han  dervid  uppoffrade  en  af  sina  älsklings- 
planer, nemligen  den,  att  i  Tegnér  se  sin  efter- 
trädare och  sin  måg. 

Efter  tre  fjerdedels  års  undervisning  ansågs 
den  unge  Tegnér  redan  kunna  studera  på  egen 

hand.    Han   började  med   latin   och  något  fran- 
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syska,  clerefter  grekiska  och  äfven  engelska ,  h var- 
lill  han  leddes  alldeles  utan  lärare,  gen(3m  Mac- 
piiERsoNS  öfversätlning  af  Ossian,  h vilket  skaide- 
iinder  på  honom  gjorde  ett  djupt  intryck.  1  hvarje 
lilteralur,  som  för  honom  öppnades,  fängslades 
han  i  främsta  rummet  af  skalderna.  Trenne  år 
förflöto  sålunda.  Då  erhöll  den  äldre  brödren 

anbud,  att  bli  lärare  för  Brukspatron  Myhr^ia^s 

söner  på  Rämens  bruk,  och  antog  det  med  vill- 
kor, att  den  yngre  brödren  och  hoppgifvande  lär- 

jungen skulle  blifva  honom  dit  foljaktig.  Denna 

förflyttning,  som  det  tyckes  obetydlig,  hade  äf- 
ven  ett  märkligt  inflytande  på  Tegnérs  framtid, 

genom  det  närmare  förhållande,  hvari  han  så- 
lunda kom  till  Myhr>ians  hus,  som  småningouj 

giundade  hans  husliga  lycka. 
Till  en  början  intog  honom  hans  nya  hem 

företrädesvis  genom  de  bokskatter,  som  här  öpp- 
nades för  hans  vettgirighet.  Myhrivian,  en  klas- 

siskt bildad  man,  liksom  hans  fader,  hade  en  dels 

ärfd,  dels  förvärfd  boksamling  af  de  bästa  för- 
fattare i  den  äldre  och  nyare  litteraturen.  Genom 

en  hemlig  dt agningskraft  fästade  sig  den  sjutton- 
årige autodidakten  fiämst  vid  ett  slort  folioband, 

med  inskrift:  Ho3Ierus.  Utan  grammatiknlisk  un- 

derbj^ggnad  och  endast  med  tillhjelp  af  den  la- 
tinska öfversäUnini;en  samt  ordboken,  studerade 

han  den  gande  skaldefadren  ett  år,  hvarunder  han 

genomläste  Iliaden  tre  gånger  och  Odyssen  Uå 

gånger.  Dessutom  läste  han  Xenopkon  och  Lici- 
ANUS,  HoRATius,  ViRGH.ins  och  Ovu:>H  mctamorfo- 

ser,  gjorde  bekantskap  med  Roisseais,  Voltaires 
och  Racines  arbeten ,  samt  Shakespkares  Hamlet.  Af 

Tyska  litteraturen,  som  på  den  tiden  var  i  Sverge 
nundre  känd,  f(>rvarade  boksandingen  iui^en  skald, 
hvöidan  han  måste  lära  T\ska  endi«st  ur  de  van- 
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liga  läsböcker.  Han  förklarar  deraf  den  motvilja, 
som  han  fick  och  länge  behöll  för  Tjska  språket, 

Geuer,  som  gjorde  Tegnérs  bekantskap  på  Ra- 
mens bruk,  tecknar  den  läsgiriga  ynglingen  så- 

lunda: '^Man  kunde  kalla  honom  den  frånvarande 
gästen  ibland  de  mänga  närvarande.  Han  var  smärt 
och  spenslig,  med  ljust,  lockigt  hår,  och  blåa, 
särdeles  klara  ögon.  Men  dessa  Ögon  tycktes  ej 
se  något  framför  sig,  och  deras  egare  vankade 
omkring  liksom  i  en  half  dröm.  Blott  om  hans 

uppmärksamhet  väcktes  på  något,  strålade  dessa 

ögon  med  ett  eget  skalkaktigt  ljus,  vanligen  åt- 
följdt  af  ett  blixtrande  infall  och  ett  godmodigt 
leende.  Han  tog  föga  del  så  väl  i  välfägnaden 
som  i  de  stojande  nöjena.  Hans  tider  voro  ej 
husets  tider,  hvilka  voro  mycket  bestämda.  Man 

saknade  honom  vid  kaffe-  och  frukost-,  ofta  nog 
vid  middagsbordet.  Hans  vägar  tycktes  icke  vara 

andra  menniskobarns"  '•'). 
Främmande  för  hvardagliga  sällskap,  umgicks 

ynglingen  desto  förtroligare  med  sina  Romare  och 
Greker.  Åt  dem  offrade  han  icke  blott  dagen, 
raen  äfven  större  delen  af  nattens  hvila,  åt  hvil- 

ken  han  sällan  egnade  mer  än  tre  timmar,  och 
stundom  hände  det,  att  då  städerskan  inkom  på 
morgonen,  för  att  elda,  fann  hon  honom  ännu 
oafklädd  vid  läsbordet.  Vid  sexton  år  begynte 

han  sin  befattning  såsom  lärare  för  de  yngre  sö- 
nerna i  huset,  hvilka  han  innan  kort  fick  åtfölja 

till  Akademien  i  Lund.  Den  4  Oktober  1799  in- 

skrefs  Tegnér  såsom  student,  och  hade  i  sitt  för- 

sta lärdomsprof  vid  högskolan  ådagalagt  mera 
kunskap  i  latin  och  grekiska,  än  som  erfordrades 

*)  Minnestal  öfver  Esaias  Tegnér,!  Litteratur-Sällska- 
pet, den  15  Dec:  1840. 
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för  magistergraden,  ehuru  han  då  endast  ämnade 
studera  till  kansli-examen.  Redan  denna  termin 

skref  han  en  disputation:  Vita  Anacreantis.hwUken 
han  önskade  få  försvara  under  den  berömde  Nor- 

bergs presidium.  Hans  bekantskap  med  denna 
vördnadsvärda  lärare  var  äfven  afoöraiide  för 

hans  framtid.  Tegnér  beskrifver  omständigheterna 
dervid,  äfvensom  de  hufvudsakliga  dragen  af  sin 

student-tid,  på  följande  sätt: 

"Med  min  afhandling  begaf  jag  mig  till  Dok- 
tor Norberg  och  begärde,  att  han  ville  först  ge- 

nomse den  och  sedermera,  i  fall  den  funnes  lämp- 

lig, presidera  derför.  Aldrig  förgäter  jag  det  in- 
trycK,  den  berömde  mannen  straxt  från  början 

gjorde  på  mig.  Det  låg  i  hans  väsende  en  be- 

synnerlig blandning  af  faderlig  godhet,  patriar- 
kaiisk  enfald  och  barnslig  oskuld,  som,  i  för- 

ening med  det  genialiska  och  originella,  bjöd  både 

kärlek  och  beundran.  *'Som  åldreu  vis,  som  bar- 

net oskuldsfull*',  skref  jag  sedermera  med  fullt 
skäl  om  honom.  Han  emottog  mig  med  mycken 

godhet,  med  en  öppenhet  och  ett  förtroende,  som 
nödvändigt  måste  både  smickra  och  röra  ett  ungt 
sinne.  Han  tillstyrkte  mig  att  slå  kanslibanan 
ur  hågen  och  qvarstadna  vid  Akademien;  erbjöd 
mig  äfven  kostnadsfri  undervisning  i  arabiskan. 
Detta  anbud  förnyade  han    sedermera  ofta;  men 

{*ag  hade  en  motvilja  för  de  orientaliska  språken, 
ivartill  måhända  bidrog  det  företräde,  Norberg 
gaf  dem  framför  min  kära  grekiska,  den  han,  som 

jag  tyckte,  behandlade  alltför  stvfmoderligt.  Äf- 
ven hebreiskan,  som  dock  fordrades  till  kandi- 

dat-examen, läste  jag  endast  till  liusl)ehof.  Jag 
har  sedermera  ofta  ångrat  denna  envishet;  ty  på 

den  tiden  betydde  läiandct  af  ett  språk,  mer  el- 
ler mindre,  föga  för  mig.  Följden  var  också  den, 
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att  vid  min  examen  Norberg  var  den  enda  pro- 
fessor, som  ej  gaf  mig  högsta  betyget,  ehuru  jag 

otvifvelaktigt  var  den,  som  bäst  af  alla  mina 

promotionskamrater  förstod  grekiska." 
"LuNDBLAD'ska  skolan  var  på  denna  tid  i  sitt 

högsta  flor  vid  Lunds  Akademi.  Att  icke  tala 
eller  skrifva  latin  med  färdighet,  korrekt  och 

klassiskt,  ansågs  nästan  vanhedrande  för  en  stu- 
dent. Lundblad,  som  studerat  i  Leipzig,  hade 

der  bildat  sig  efter  Ernesti,  hvars  ciceronianisra 

han  öfverfört  och  omplanterat  på  svensk  jord. 

Samma  suada  och  ymniga  rikedom ,  samma  kysk- 
het och  dock  yppighet  i  stilen,  samma  genom- 

skinliga klarhet,  väl  också  stundom  samma  ord- 
flöde som  hos  den  store  romaren.  Det  hela  hvi- 

lade  på  vidsträckta  och  grundliga  filologiska  kun- 
skaper. Dertill  var  Lundbt-Ad  äfven  en  utmärkt 

latinsk  poet,  den  bäste  vi  haft  i  Sverge  sedan 

Lagerlöfs  tider  (Tranér  var  då  ännu  icke  känd). 
I  denna  skola  bildade  sig  de  fleste  och  bäste  af 
våra  nu  lefvande  Intinare.  —  Lundblad  hade  lik- 

väl för  sitt  latinska  anseende  en  farlig  medtäf- 
lare  i  Norberg,  som  äfven  var  en  utmärkt  lali- 

nare.  Hans  stil,  ehuru  fullt  inhyrd  med  den 

gamla  klassiska  lukten  (jag  vet  ej,  hur  denna  egen- 
het bättre  kan  uttryckas),  var  lik  väl  alldeles  olika 

Lundblads:  antithetisk,  epigraromatisk ,  blixtrande 

af  ofta  lyckliga  bilder,  nästan  lyrisk.  Hans  mä- 
stare var  icke  Cicero,  utan  Tacitus,  den  han 

nästan  kunde  utantill.  Hans  egen  genialiska  ori- 

ginalitet tittade  fram  öfverallt." 
"För  en  ung  student  var  det  icke  lätt  att 

välja  mellan  två  så  stora  auktoriteter.  Jag  slöt 

mig  dock  till  LuNDBLAD'ska  skolan,  i  synnerhet 
föranledd  af  min  broder  Elof,  som  då  var  do- 

cens  vid  Akademien,  der    han   ansågs   tala  latin 
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bäst  och  med  den  mesta  klassiska  renhet,  och 

hvars  föreläsningar  öfver  Horatius  hade  ett  stort 

anseende.  —  Lundblads  personlighet  hade  ingen- 
ting af  det  fromma  och  geniahska,  som  utmärkte 

Norberg.  Der  låg  tvertom  i  hans  väsende  nå- 
got obetydligt,  vulgärt,  ja,  judiskt.  Hans  föredrag 

från  lärostolen  var  alldagligt,  hackande  och  stun- 
dom löjligt.  Jag  bevistade  derföre  sällan  hans 

föreläsningar.  Deremot  skref  jag  så  mycket  fliti- 
gare, dels  på  (dålig)  vers,  dels  på  prosa,  öfver 

de  ämnen,  han  uppgaf,  och  åtnjöt  ofta  den  äran, 
att  mina  skrifter  från  kathedern  upplästes  och 

föreställdes  som  eflerdöme  i  afseende  på  språket." 
"Förhållandet  mellan  professorer  och  studen- 

ter var  på  denna  tid  högst  liberalt  i  Lund.  För 

h varje  student,  som  var  på  något  sätt  utmärkt 

antingen  genom  kunskaper,  flit  eller  seder-,  stod 
professorns  hus,  liksom  hans  bibliothek,  öppet, 
jemte  hans  råd  och  anvisningar  för  studierna. 
Bland  dem,  som  på  detta  sätt  hedrade  mig  med 
sin  ynnest,  voro,  utom  de  redan  förut  nämda 
Norberg  och  Lundblad,  äfven  i  syimerhet  Munthe 

och  LmBECK." 

"Munthe,  som  föredrog  moralfilosofien,  var 
en  af  de  ädlaste  män,  som  någonsin  sutit  på  en 
akarlemisk  lärostol.  Han  var  en  ifrig  Kantian, 

och  dels  genom  samtal,  ilels  genom  böcker,  som 
han  leninacle  mig  till  genomläsning,  och  för  hvilka 
jag  sedan  fick  redogöra,  införde  han  mig  i  denna 
for  mig  främmande  verld.  Vitterhet  älskade  han 

myckel,  och  uj^pmunLrade  ofta  mina  försök  i  den- 

na väg  " 
"Till  LiDBECiv  kom  jag  i  ett  eget  förhållande. 

Han  hade  nyss  blifvit  ulnämd  till  professor  i 

esthetiken,  hade  förut,  utan  synnerlig  lycka,  for- 
sökt  sig  i  poesien,    och    h:ins  vitterhet  stod  icke 



331 

1  cleL  bästa  anseende  vid  nni vef sitetel.  Det  kunde 

ej  undfalla  honom,  att  eo  farlig  inedtäflare  inom 

Äkadeniieo  uppväxte  i  mi».  Han  var  likväl  onek- 
ligen en  man  af  vidsträckta  kunskaper,  och  der- 

jemte  af  en  sällsynt  blidhet  i  lynnet.  Mig  visade 
han  ifrån  början  mycken  välvilja  och  vänskap ^ 
gaf  mig  många  goda  råd  i  afseende  på  mina  vittra 
studier,  hvaraf  jag  också  hade  mer  fördel  än  of 
hans  föreläsningar  efter  Eschenburgs  handbok,  och 

uppmuntrade,  kanske  mer  än  han  bort,  min  rim- 
lust. Hans  kritik,  alltid  välment,  var  otvifveU 

aktigt  mindre  djup  än  klar.  Jag  har  efter  hans 
död  sjungit: 

-----    ((en,  som  sednast  har  bortgått, 
tog  mig  i  faderlig    värd    och   lärde   mig  skalan  till sången , 

när  jag  var  ung  och  hehöfde  hans  råd,  och  han  här- 
mades icke, 

om  jag  ej  följde  dem  jemt,  men  försökte,  som  ynglin- 

gar pläga, 
vingarnas  kraft  i  rymder,  ej  hans:  det  var  ädelt  af 

honom  /« 

"Emedleriid  fortgingo  mina  studier  i  alla  de 
olika  riktningar ,  som  fordras  för  kandidat-examen. 
För  det  matematiska  hade  jag  mycken  lätthet, 

så  att  jag  utan  allt  biträde  kunde  genomgå  Eu- 
KLiDES,  och  det  vanliga  af  Algebran  efter  läro- 

boken. Äfven  koniska  sektioner  lärde  jag  på  sam- 
ma sätt:  dock  hade  jag  lof,  när  något  föreföll 

mig  dunkelt,  att  gå  till  min  landsman,  dåvaran- 
de adjunkten  Åberg,  för  att  få  upplysning  och 

förklaring.  För  professorerna  hörde  jag  endast  fy- 
sik och  längre  fram  differential-kalkylen,  hvari 

mina  anteckningar  sedermera  gingo  i  lån  bland 
bekanta,  och  berömdes  för  reda  och  bestämdhet. 
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I  allmäiihel  gick  jag  sällan  och  oserna  på  lek- 
tioner, utan  ai  betade,  så  mycket  som  möjligt,  på 

egen  hand.  Det  smickrade  mig  att,  så  vidt  gör- 
ligt var,  vara  åyzoåtåay.Tog,  ehuru  endast  i  oegent- 

lig mening,  ty  boken  företrädde  ju  lärarens  ställe. 
Det  var  dessutom  lätt  att  inse  att,  ifall  skulle 

inhämta  mina  kunskaper  väsendtligen  af  föreläs- 
ningar, som  vanligtvis  ingå  mycket  i  detalj  och  äro 

föga  koncentrerade,  derlill  skulle  fordrats  vida  mera 
tid,  än  jag  hade  att  bestå.  Vanligtvis  studerade 

jag  18  till  20  timmar  på  dygnet.  I  förströelser, 

vanliga  för  min  ålder,  i  umo;änge  och  det  egent- 
liga, glada  studentlifvet  deltog  jag  sällan  eller 

aldrig,  och  ansågs  äfven  derföre  för  folkskygg, 

förläst  och  besynneilig.  —  På  detta  sätt  hade  jag 
tillbragt  nära  två  läseterminer  vid  Akademien. 
Genom  understöd  så  väl  af  Myhp.måx  som  Brak- 

ting hade  jag  utan  kondition  uppehållit  mig. 

ville  och  borde  jag  ej  emottaga  något  vidare  så- 
dant, sökte  derföte  och  erhöll  i  Maj  månad  1800 

en  akademisk  kondition  i  Småland  hos  Baron  Lei- 

JONHUFYUD  på  Yxkullsund.  Mitt  lefnadssätt  var 

här  detsamma  som  vid  Akademien:  ensligt,  arbet- 

samt, umgängeslöst.  Sedan  jag  likväl  vid  en  fa- 
miljehögtid skrifvit  några  fiansyska  verser,  bör- 

jade man  betrakta  den  förläste  och  dvstre  stu- 

denten med  ett  slags  aktning  eller  förundran." 
"Vid  återkomsten  till  Lund,  kallades  jag  af 

LiDBECK  till  e.  o.  amanuens  vid  akademiska  biblio- 
teket, hvars  föreståndare  lian  var.  Härmed  var 

väl  ingen  lön  förenad,  men  Ijenstårsberäkning , 

den  jag  dock  såsom  underårig  ej  kunde  begagna. 
Emedlertid  var  delta  en,  på  den  liden  ovanlig, 

utmärkelse  for  en  opromoverad.'' 
"Under  åren  1801  — 1802,  då  promotion  in- 

träQadc,  studerade  jag,  utom  latin  och  grekiska, 
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synnerligfast  filosofi.  Flera  af  Platos  dialoger, 

Kants  skrifter,  och  äfven  en  del  af  Fichtes,  ge- 
iiomgingos.  Med  mitt  konkreta  sinne  har  jag  dock 

föga  tycke  eller  fallenhet  för  dessa  abstrakta  spe- 

kulationer; ty  ehuru  jag  kan  ha  någon  skarpsin- 
iiighet  saknar  jag  dock  djupsinnighet,  och  för- 

villar mig  lätt  vid  en  längre  systematisk  deduk- 
tioii,  som  icke  kan  ge  några  hållpunkter  för  min 
fantasi.  Hvad  som  i  synnerhet  fastade  mig  vid 
den  Kantiska  kriticismen  var  dess  ursprungliga 
skeptiska  natur,  och  dess  resultat  som  stannar 

vid  ett  obekant  och  outgrundlio^t.'* 

"Om  våren  1802  tog  jag  kandidat-examen, 
och  erhöll  deri,  af  alla  professorerna,  med  un- 

dantag af  Norberg,  högsta  betyget  eller  laudatur. 
Till  följe  häraf  blef  jag  nämd  till  primus  vid 
promotionen,  och  skulle  besvara  magislerfrågan. 
Emedlertid  inträffade  en  händelse,  som  var  nära 

att  skilja  mig  helt  och  hållet  från  Akademien,  för- 
störa alla  mina  utsigter  der,  och  ge  milt  öde  en 

helt  annan  riktning. 

"Akademiens  rektor  för  året  var  icke  älskad 
af  studenterna,  som  stöttes  af  hans  aristokratiska 

fasoner  och  hans  förmenta  partiskhet  för  adelns 

söner.  En  njaj-afton,  då  jag,  ensam  efter  van- 
ligheten, gick  öfver  Lundagård,  mötte  jag  der  en 

ovanligt  stor  samling  af  studenter,  alla  beväpna- 
de med  stammar  eller  grenar  af  de  nyligen  ka- 

pade träden.  Huggningen  hade  skett  tillföljd  af 
Konsistorii  beslut  och  för  att  befordra  trädens 

växtlighet  och  lummighet.  Studenterna  trodde 

emedlertid,  att  det  skett  ensamt  på  rektors  be- 
fallning, förklarade  afsigten  vara  att  förstöra  de- 

ras kära  Lundagård,  den  de  ansågo  som  sin  till- 
hörighet, och  anförde  som  bevis,  att  ett  och  an- 
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nat  liätl  veikll^ieii  var  fäldt.  Detta  var  gamla, 

-utdömda  tiäd,  som  ansågos  böra  ge  riiiii  för 
yngre.  Så  snart  jag  kom,  blef  jag  omringad  af 

liela  svärmen,  under  utrop:  "primus  skali  vara 
med."  Jag  invände  förgäfves,  att  jag  hört  saken 
omtalas  som  ett  beslut  af  hela  konsistorium,  in- 

galunda af  rektor  ensam,  och  att  jag  icke  var 

van  att  deltaga  i  dylika  u[)plåg.  Jag  blef  öfver- 
röstad,  beväpnades,  som  de  andra,  med  en  gren, 

och  måste  följa  med.  Derefter  gick  tåget  till  rek-  , 
tors  hus,  der  föi  st  ett  skallande:  pereat  Rectov , 

vivat  Lundagård  uppstämdes.  Derifrao  gingo  vi 
vidare  grassatim  uppför  gatan,  ropande  vivat  för 
flera  piofessorer :  för  Hylaxdep^  ropades  det  icke, 
utan  raessades.  På  återvägen  fick  rektor  ännu 

ett  pereat,  och  icke  utan  möda,  samt  endast  ge- 
nom den  foreställninijen,  att  fruntimmerna  bodde 

åt  2:atan,  Ivckades  det  mis:  och  Mas^ister  al- 

LENBERG  (sedermera  Biskop  i  Linköping)  att  j  ädda 
rektors  fönster.  WaelenbepxG  vistades  då  i  Lund 

i  ett  slags  förvisning  från  Lpsala,  der  han  var 

inblandad  i  den  bekanta  musik-processen." 

''Dagen  derpå  kallades  jag  till  enskilt  förhör 
inför  rektor.  Jag  nekade  icke  min  felaktighet, 

ulan  berättade  sannfärdigt  hela  föi  loppet.  Han 

sade  mig  —  livad  jag  visste  foiut  —  att  kapan- 
det var  ett  allmänt  beslut  af  Konsistorium,  icke 

för  att  förstöra,  utan  for  att  försköna  Lundagård, 

och  förebiådde  mig  med  skäl,  och  i  starka  orda- 

lag, min  obetänksamhel.  "^i  är;"  sade  han,  "re- 
ddan tjensleman  vid  Akademien,  är  ntnämd  till 

"primus  vid  förestående  promotion,  och  kunde 
"vänta  er  m veken  fiamgang  vid  läroverket.  Allt 
"det  der  är  nu  förbi,  akademiska  konstitutionerna 

"stadga  tydhgen,  att  ni  måste  relcgari  cum  infamia. 

"Det  gor  mig  ondt  om  er  förspillda  lycka,"  tillä- 
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de  han.  "Dock  kunde  allt  kanske  ännu  hjelpas 
och  nedtystas,  om  jag  endast  ville  säga  honom 

"deras  namn,  som  deltagit  i  upploppet."  Detta 
uppbragte  mig,  och  jag  svarade  hans  magnificens, 
icke  utan  hetta,  att,  huru  det  ock  ginge  mig  sjelf, 
jag  dock  aldrig  skulle  uppträda  som  åklagare  mot 

mina  kamrater.  "Vi  voro  2  J  a  300  personer  — 
sade  jag  —  och  det  var  blott  få  ibland  dem,  jag 

kände;  men  åfven  dessa  förråder  jag  aldrig." 
"Vid  hemkomsten  och  närmare  eftersinnande 

insåg  jag  likväl,  huru  mycket  jag  felat,  och  fruk- 
tade, att  rektor  kunde  göra  allvar  af  sin  hotelse, 

och  således  förstöra  hela  min  framtid.  Det  föll 

mig  aldrig  ett  ögonblick  in,  att  genom  ett  för- 
räderi rädda  mig  sjelf;  men  väl  gick  jag  omkring 

till  mina  gynnare  bland  professorerna,  Lidbeck, 
MuNTHE,  Norberg,  Lundblad  m.  fl.,  och  klagade 

min  nöd.  Alla  lofvade  mig  skydd  och  hjelp.  Rek- 
tor var  icke  väl  liden  af  sina  kamrater,  och  det 

föreföll  mig,  som  om  flere  ibland  dem  ganska 

lugnt  upptogo  den  motgång,  som  träffat  deras 
chef.  Detta  förundrade  migj  ty  jag  kände  då 

ännu  icke  andan  af  all  demokratisk  styrelse.  Sa- 
ken förföll  af  sig  sjelf,  och  det  återstod  för  Aka- 

demiens rektor  ingenting  annat,  än  att  svälja  den 

skymf,  som  blifvit  honom  tillfogad." 

Tegnér  emottog  vid '  denna  tid  den  sorgliga underrättelsen  om  sin  äldsta  broders  död,  och 

kände  sig  dervid  på  nytt  faderlös.  Han  utgöt  sin 
smärta  i  den  sköna  elegien:  Vid  en  broders  död, 

som  belönades  af  Kongl.  Vetenskaps- och  Vitter- 
hets-Samhället i  Göteborg.  Denna  dikt  och  hans 

Sång  till  min  hembygd,  voro  de  första  skaldestyc- 
ken, som  tillvunno  honom  ett  allmännare  bifall. 

Vid  samma  tid  fästade  han  Svenska  Akademiens 

uppmärksamhet  dels   genom   nämde  sånger,  dels 
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äfven  genom  elt  poem  Vid  en  hoi' gar  flickas  (M:lle 
Paulsons)  graf,  inföiclt  i  Lunds  veckoblad.  I  all- 

mänhet belraklade  han  dock  ännu  sina  skaldeöf- 

ningar  såsom  bisak.  De  flesta  bland  dem  bära  drag 
af  åtskilliga  utaf  de  då  mest  berömda  förebilder 
i  Svenska  vitterheten:  Leopold ,  Oxenstierna ,  Lid- 

ner. Tegnérs  egentliga  skaldesnille  hade  ännu 
icke  vaknat  till  sjelFständig  verksamhet.  Hans 

snille  mognade  långsamt,  såsom  vanligen  de  äd- 
laste skapelser. 

Emedlertid  fortsatte  han  träget  sin  tjenste- 
bana  och  blef  ka/llad  till  Docens  i  esthetiken 

(1803),  Notarie  i  fdosofiska  fakulteten  (s.  å.)  upp- 
förd på  förslag  till  Gjmnasii-adjunkt  i  Carlstad, 

i  ledigheten  efter  sin  afled ne  broder  (1804),  Esthe- 
tices-adjunkt  (1805)  och  vice  Bibliotekarie  (s.  å.). 
Om  hans  flitiga  tjenstgöring  vid  Bibliotheket  vitt- 

nar, bland  annat,  den  stora  teologiska  katalo- 
gen, som  han  med  särdeles  omsorg  upprättat  och 

h vilken  till  största  delen  är  med  hans  egen  hand 

skrifven,  —  en  nu  dyrbar  autograf.  Under  mel- 
lan-terminen  1803 — 1804  besökte  han  första  gån- 

gen Stockholm,  der  han  erhållit  en  anställning 
såsom  lärare  för  Öfverdirektör  Strubings  söner, 

hvilka  han  sedan  skulle  handleda  vid  Universi- 

telet.  Under  sitt  vistande  i  hufvudstaden  gjorde 

han  få  bekantskaper  och  fastade  sig  blott  vid 
tvenne:  Chor-eus  och  Byström.  Den  förra  för- 

lorade han  efter  tvenne  år,  genom  döden;  den 

sednare,  förenad  med  honom  äfven  genom  lands- 
manskapets  band,  blef  hans  vän  för  lifstiden. 

De  sammanlagda  lönerna  af  hans  små  aka- 

demiska tjenstebefattningar  syntes  honom,  i  för- 
ening med  hvad  han  af  pensionärer  kunde  upp- 

bära, snart  tillräckligt,  för  att  bosätta  sig  i  Lund 
såsom 
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såsom  gift,  och  han  hemförde  såsom  maka  yng- 
sta dottern  af  Bergsrådet  Myhrman,  Anna  Ma- 

ria, (1806).  Med  de  yngre  akademiska  lärarne 
—  bland  h vilka  må  nämnas  Agardh,  Heurijn, 
Hagberg,  Bolméer  —  knöt  han  närmare  vän- 

skapsband. De  samlades  i  en  vänskaplig  krets, 
som  erhöll  namn  af  Herberget.  Tegnér  tecknar 

beskaffenheten  af  denna  klubb  sålunda:  "Den 
hade  ingen  politisk  syftning  och  i  allmänhet  inga 
stadgar.  Öfver  litteratur  talades  allehanda  och  i 
synnerhet  öfver  den  akademiska  styrelsen.  Här 
knöt  sig  kärnan  till  åsigter  och  tänkesätt,  som 

sedermera  ej  blefvo  utan  inflytande  på  universi- 
tetet. Ehuru  flere  bland  oss  redan  voro  husfä- 

der och  män,  var  dock  det  hela  ett  gladt  stu- 
dentlif:  rmn  kastade  boll  med  idéer  och  infall, 

ögonblickets  barn,  som  väl  kunde  förtjent  att 

blifva  allmännare  bekanta,  —  Från  Köpenhamn 
hade  Ling  kommit  till  Lund,  der  han  väckte 

mycket  uppseende,  icke  blott  genom  sin  fäktning 
och  gymnastik,  men  äfven  genom  sin  poesi.  Jag 
värderade  då,  som  nu,  den  redliga  öppenheten  i 

hans  karakter,  och  beundrade  hans  poetiska  gåfva." 
Under  Professor  Lidbecks  förvaltning  af  rektora- 

tet (1808),  då-  Tegnér  erhöll  uppdrag  att  bestrida 
föreläsningarna  i  esthetiken,  utvecklade  han  först 

på  ett  större  fält  de  öfverlägsna  egenskaper,  så- 
som akademisk  lärare,  h vilka  förvärfvade  honom 

en  så  förtjent  ryktbarhet  och  snart  upphöjde  ho- 
nom till  lärosätets  yppersta  prydnad,  oaktad  t  Lund 

den  tiden  bland  sina  lärdomsljus  räknade  sådana 
sljernor  af  första  ordningen  som  Norberg  och 

Lundblad.  Då  ingen  lärostol  inom  de  vetenska- 
per, åt  h vilka  Tegnér  hufvudsakligast  egnat  sig, 

var  ledig,  visade  regeringen   sin  uppmärksamhet 

K.  F.  Akad.  Handl.  7846,  22 
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genom  att  tilldela  honom  Professors-titel  (1810). 
Nu  spridde  sig  äfven  hans  skalderykte  kring  fä- 

derneslandet, som  med  förtjusning  läste  hans 

Såi^g  för  det  Skånska  landtvärnet ,  —  h vilken  Tjr- 

iaeiska  dithyramb  "ljöd  som  en  stormklocka  ge- 
nom alla  fosterländska  bröst,"  —  hans  Svea,  som 

belönades  med  Svenska  Akademiens  stora  pris, 

—  och  flera  smärre  dikter,  sjungna  i  den  egna, 
lillförene  aldrig  hörda,  men  dock  så  inhemska 
tonart,  h varigenom  Tegnér  framför  alla  andra 
blifvit  national-skald. 

Ett  förnjadt  besök  i  Stockholm  (1812)  be- 
ledde  honom  bekantskaper,  hvilka  på  hans  vittra 

ställning  och  verksamhet  icke  blefve  utan  infly- 
tande. Å  ena  sidan  slöt  han  sis:  till  den  unsja 

författare-krets,  som  genom  tidskriften  Idiina  ville 
återlifva  kärleken  för  den  nordiska  sången,  hjelte- 
sagan  och  gudaläran;  och  å  den  andra  knöt  han 

vänskapsförbindelser  med  de  qvarlefvande  he- 
roerna  från  den  Gustavianska  tiden:  Leopold,  O- 
XENSTJERNA,  Adlerbeth  och  RosENSTEiN.  I  de  förras 

diktkrans  inflätade  han  de  herrliga  blommorna: 

Majsång,  Skklhladner,  Herthas  barn  m.  fl.,  och  slut- 
ligen de  första  bladen  af  Frifhiofsagan ;  st  de  sed- 

nare  helgade  han  tillegnan  af  Axel,  Sången  till 

Adlerbeth,  Vid  Leopolds  gt^ctf,  talet  öfver  Oxen- 
st  jerna  och  Sången  vid  Svenska  Akademiens  jubel- 

fest. Hans  ställning  emellan  de  olika  vitterhets- 
skolorna,  under  den  då  pågående  striden,  var 
densamma,  som  han  sjelf  yttrar  om  en  annan 
skald : 

»Han  stod  emellan  tvenne  sångartid-er , 
Den  enas  varning  och  den  andras  stöd.)) 

Lunds  högskola  hade  under  nära  ett  århun- 
drade icke  ägt  en   särskilt  Professor  i  Grekiskan. 
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På  förord  af  Norberg,  som   sednast  förenat  den 

Grekiska   professionen   med   den   i  Österländska 

språken,  utnämdes  Tegnér,  vid  trettio  års  ålder, 

till  Professor  i  Grekiskan   (1812).     *'Han  var  nu 
—  säger  en  bland  hans  minnestecknare  —  åter- 
gifven  åt  sina  gamla  Greker;   han  fick  nu  ostörd 
tolka  deras  eviga  skönheter  för  en  ungdom,  som 
han  älskade,  och  som,  på  denna  lärostol ,  begynte 
med  att  frukta,   slutade    med  att  dyrka  honom. 
Hvad  man  minst   väntade   att   hosgen  fantasirik 

skald  möta,  var  en  så  grundlig  insigt  i  den  grä- 
ma tikaliska  organismen,   ett  så  sällsynt  samband 

af  empirisk  linguistik,   filologiskt  skarpsinne  och 
esthetisk  skönhetstakt.    Hans  fordringar  pä  insigt 

i  språkets  mekaniska  delar  voro  stränga   och  un- 
derstöddes genom  införande  af  både  tal- och  skrif- 

öfningar.    Enskilt   undervisade   han  i  Giekernas 

mythologi,   fornkunskap,   geografi   och  kulturhi- 
storia.    Också   finnes   säkerligen   ingen   af  hans 

talrika  lärjungar,   som  skall  jäfva  hvad  han  sjelf 

med  naiv  ärlighet  bekänner:  "Professionen  skötte 
jag  med  mycket  nit.    Ehuru   jag    i   åsigter  och 
method  i  flera  delar   af  vek   från  Norberg,  och  i 

synnerhet  yrkade  på  en  säkrare  och  fastare  gram- 
niatikalisk  underbyggnad,   störde  dock  detta  icke 

ett  ögonblick  det  goda  och  vänskapliga  förhållan- 
det oss  emellan.    Grekiskan   blef  ett  studium  på 

modet,  och  jag  kan  utan  skryt  säga,  att  jag  lem- 
nade  denna  litteratur  både  mera  känd  och  mera 

aktad    vid    universitetet,   än  jag  mottog  den" 
Bland   andra    akademiska    befattningar  innehade 
Tegnér  den  af  Dekanus  i  filosofiska  fakulteten  åren 

1814  och  1823,  samt  Promotor  1820,  vid  hvil- 
ket  sednare  tillfälle  han  skref  den  mästerliga 

*)  Företal  till  Tegnérs  samlade  skrifter,  p.  LXI. 
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logen,  som  everJligt  qvarstår  i  den  Svenska  vit- 
terheten såsom  den  skönaste  förklaring:  öfver  alla 

dylika  lagerfester.  Annu  en  gång  återsvntes  han 
pa  parnassen  vid  Lundagård:  det  var  då  han 
(1829),  i  Prokanslerns  ställe,  meddelade  venia 

promovendi  och  i  den  krans,  som  han  före  lager- 
kröningens början,  med  ett  herrligt  tal  i  bunden 

stil,  öfverleranade  till  Oehlenschl.i:ger  "adlade" 
de  öfrigas  lagrar. 

Kort  efter  sin  utnämnin»  till  Professor  blef o 

Tegnér  prestvigd  (1812)  och  uttryckte  sina  kän- 
slor vid  denna  heliga  akt  i  skaldestycket  Prest- 

mgningen,  om  h vilket  den  mest  behöriga  domare 

—  Franzén  —  yttrat,  att  "det  strålar  af  him- 
melsk skönhet."  Hans  förhållande  till  sin  försam- 

ling var  faderligt  och  hjertligt.  Vid  Konung  Carl 
XIV  Johans  kröning  (1818)  utnämdes  han  till 

Theologie  Doktor  och  valdes  samma  år  till  leda- 
mot af  Svenska  Akademien  i  det  efter  Oxenstjer- 

na  lediga  rum.  Han  tog  sitt  inträde  med  ett  tal, 
som  icke  blott  utj^ör  den  herrlio;aste  minnessjärd 
åt  företrädaren,  men  äfven ,  till  innehåll  och  form, 
är  en  lefvande  skönhetslära  i  vilterheten. 

De  tolf  år,  under  h vilka  Tegnér  vistades 

såsom  Professor  i  Lund,  voro  i  hans  enskilta  lef- 
nad  de  sorgfriaste  och  för  hans  vittra  ära  de 
Iruktrikaste.  Han  författade  under  denna  tid 

Axel,  Nattvardsbarnen,  Frithiofs  Saga,  Solsången  och 
större  delen  af  sina    utmärktaste  lyriska  dikter, 

—  med  ett  oid :  det  var  från  Lundagård,  som 
hans  rykte  utgick  icke  blott  öfver  Sverige,  men 
öfver  Europa  och  till  allägsnare  verldsdelar.  Lika 
med  hans  skalderykte  höjde  sig  nu  äfven  hans 
jinseende  i  talaresloien ,  h vilken  han  beträdde  vid 

liera  för  fäderneslandet  vigtiga  tillfällen,  såsom 

vid  firandet  af  Jubelfesten  år  1817  och  vid  hög- 



341 

tiflllgheterna  i  Lund  i  anledning  af  Kronprinsens 
och  Kronprinsessans  förmälning. 

Vid  denna  tidpunkt  blef  Wexiö  Biskopsstol 
ledig.  Tegnér  erhöll  första  rummet  på  förslaijet, 
nlnämdes  den  25  Februari  1824  till  Biskop,  och 
inställdes  i  embetet  den  31  Maj  s.  å.  i  Upsab 
domkyrka.  Om  sin  förändrarle  ställning  skrefhan 

till  en  vän:  "Hvad  mitt  biskopskall  angåi",  så 
bör  jag  först  och  främst  påminna  dig,  alt  jag 
h varken  direkt  eller  indirekt  sökt  det.  Det  var 

egentligen  det  3'ngre  piesterskapet ,  till  hvilket  jag 
som  lärare  vid  akademien  stått  i  förhållande,  som 

utan  M  min  förskyllan  och  värdighet  skaffade 
mig  förslaget.  Om  något  annat  stift,  åtminstone 

i  Götha  rike,  förut  blifvit  ledigt,  hade  möjligt- 
vis förhållandet  blifvit  enahanda.  —  Men  sedan 

jag  en  gång  fått  sysslan,  fordrar  min  heder,  att 

jag  sköter  den  så  godt  jag  förmår.  Jag  är  inga- 
lunda af  din  tanke,  att  biskopsfullmakten  är  en 

anvisning  på  lättja  och  orkeslöshet.  En  utlefvad 
man,  som  emottager  embetet  såsom  en  pension, 
kan  vara  ursäktad,  om  han  betraktar  sin  tjenst 

på  detta  sätt,  eller  rättare,  är  tvungen  att  be- 
handla den  så;  men  vid  mina  år  vore  det  oför- 

svarligt. Det  bästa  vore  utan  tvifvel,  om  jag 
vore  född  till  förmögenhet,  så  att  jag  kunde  lefva 
utan  embete;  men,  då  detta  är  omöjligt,  vill  jag 

ej  gerna  bli  ärelös,  h vårföre  jag  verkligen,  åt- 
minstone sjelf,  skulle  anse  mig,  i  fall  jag  vårds- 

lösade en  syssla,  hvarför  jag  tar  lÖn  af  staten. 

Både  som  fogdeskrifvare  och  professor  har  jag  all- 
tid varit  nitisk  i  embetet  ,  icke  derföre  att  det 

alltid  roat  mig,  men  emedan  jag  ej  gerna  vi  lie 

förakta  mig  sjelf." Huruvida  det  för  Svenska  vitterheten  ovh 

för  Tegnér  sjelf  var   någon  lycka,  att  han  kal- 
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]'ades  till  Biskop?  ...  denna  fråga  lorde  af  de 
flesta  nekande  besvaras.  Deremot  bestrider  ingen, 
att,  sedan  han  emotlagit  herdestafven ,  han  med 

det  djupaste  allvar  egnade  sig  åt  uppfyllandet  af 

silt  kallj  särdeles  hvad  angick  omsorgen  för  läro- 
verken. Han  ansåg  sig  böra  blifva  lärjunge  på 

nytt  i  de  läroämnen,  som  han  förut  ej  haft  till- 
fälle att  grundligare  genomgå,  och  med  samma 

ifver  som  han  fordom  läste  de  klassiska  skaldei- 
fia,  studerade  han  under  de  första  åren  af  sin 

Biskopstid,  theologi ,  kyrkofäder  och  exegetei  .  Se- 
dan Almqvist  i  Hernösand  bortgått,  ansågs  han 

för  den  lärdaste  Biskop  i  Sveige,  och  det  var 
icke  på  skämt,  som  Lfopold  en  gång  yttrade,  att 

'Tegnér,  o  be  räknad  t  sitt  snille,  hade  ett  hälft 

dussin  professorer  i  sig."  Också  var  ingen  exa- 
roinator  i  stiftet  så  fruktad,  som  han.  Vid  sina 

visitationsresor  var  han  noqorrann  och  allvarli". 
Under  hans  biskopstid  uppfördes  i  Wexiö  stift 
31  nya  kyrkor;  beslut  fattades  om  nybyggande 

af  ytterligare  12,  hvarjemte  30  undergingo  vä- 
sendtlis:  förbättrins^. 

Men  det  var,  såsom  nyss  nämdes,  i  främsta 
rummet  hans  rastlösa  omsorg  om  läroverken ,  som 
städse  skall  bevara  hans  minne  såsom  stiltets 

högste  styresman.  Det  märkliga  inträffade,  alt 

tal,  hållna  uti  skol-salen  af  en  bland  Sveriges 
Småstäder,  blefvo  föremål  för  Europas  uppmärk- 
sandiet,  öfversaltes  och  beundiades  i  främmande 

länder.  Tlgnérs  skol-tal  utgöra  en  egen  förete- 
else i  litteraturen,  och  veikan  af  de  deruti  ut- 

tryckta åsigter,  rörande  skola,  bildning,  samhälle 
och  så  många  andra  af  tidens  vigligaste  frågor, 
inskränkte  sig  ej  till  tillfället,  men  fortgår  till 
efterkommaude  och  kan  måhända  ännu  icke  full- 

komligt beräknas,  ty  iljuphoten  och  klarheten  af 
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Tegnérs  snille  skola  tvifvelsulaa  i  en  framlid 

gifva  en  stor  vigt  åt  hans  omdömen  äfven  i  an- 
dra frågor,  än  de  vittra. 

Glanspunkten  af  Tegnérs  verksamhet  såsom 
Biskop  var  hans  ordförandeskap  vid  Prestmötet  i 
Wexiö  år  1836,  hvars  föi  handlingar  fästat  icke 

blott  Stiftets  och  Svenska  kyrkans,  men  äfven — - 
genom  en  öfversättning  af  den  berömde  Mohnike 

—  främmande  länders  uppmärksamhet,  och  ef- 
terveilden  skall,  vid  dessa  handlingars  läsning, 
bekräfta  det  omdöme,  att  Tegnér,  såsom  theolog 
och  vårdare  af  kyrkans  angelägenheter,  innehade 
en  hög  ståndpunkt.  En  sådan  Emhetsberättelse,  som 
han  vid  detta  möte  afgaf,  torde  väl  näppeligen 
skrifvas  af  någon  annan,  äfven  i  fråga  om  den 

öfversigt,  som  han  lemnade  af  Sveriges  theologi- 
ska  litteratur  under  de  näst  föregående  nitton 

åren.  Man  kan  säga,  att  Tegnér,  såsöm  Ordfö- 
rande bland  denna  samling  af  kyrkans  fäder, 

framstod  såsom  en  Prest  i  sin  prydnad,  strålande 

af  vetandets  klarhet  och  hjerlats  fromhet.  Den 

blixtrande  qvickhet,  det  spelande  skämt,  för  h vil- 
ket han  eljest  gerna  gjorde  icke  blott  andra,  men 

sig  sjelf  och  sin  egen  ställning  till  föremål,  och 
h vilket  ofta  syntes  för  mängden  oförenligt  med 

hans  andliga  värdighet,  var  nu  fuUkomligen  un- 
dertryckt, och  han  syntes  uteslutande  uppfylld 

af  vigten  utaf  det  kall,  "hvars  skönaste  bestäm- 
melse det  är,  att  strida  för  det  högsta  på  jorden, 

att  göra  eröfringar  för  himmelriket." 
Det  kan  ej  förundra,  alt  under  den  embets- 

verksamhet,  åt  h vilken  han  nu  eguade  all  den 
lid,  som  en  mer  och  mer  vacklande  helsa  tillät 

honom  att  offra  åt  själsansträngningar,  hans  lyra 
klingade  mera  sällan  och  vanligtvis  endast  då 

någon  hög  lid  för  kyrkan,  fäderneslandet,  vitter- 



lieten,  elier  den  enskilta  tillgifvenheten ,  fram- 
kallade dess  toner.  Sådana  tillfällen,  då  hans 

stämma  åter  ljöd  med  oförminskad  tjusningskraft, 
voro,  bland  andra,  Gustaf  II  Adolfs  sekularfest 

(l832),  Svenska  Akademiens  femiiåra  minnesfest 
(1836),  Leopolds  död,  samt  de  höglider  i  Svenska 
Akademien,  då  han  uttryckte  hennes  saknad  vid 

Waliins  graf,  eller,  såsom  hennes  ordförande,  hel- 
Sti^de  hennes  ledamöter  Agardh,  Grafström  och  At- 
terhom,  vid  deras  inträde  i  nämde  samfund.  Full- 

l)sL{*rdandet  af  de  större  dikter;  som  han  påbegynt 
—  h varibland  Gerda  —  måste  han  uppoffra.  EU 

enda  skaldestycke  af  betydligare  om  fa  Un  ing,  Kron- 

h^uden,  har  funnits  bland  hans  efterlemnade  pap- 
per. Öl  ver  afbrottet  i  sin  vittra  verksamhet , 

skrifver  han  till  en  vän:  "Du  ser,,  alt  jag  har, 
eller,  om  du  så  vill,  tar  mig  mycket  att  göra 

med  tjenslen.  Jag  vet,  att  många  af  .  mina  vän- 
ner, helst  de  vittra,  klaiidra  detla,  och  tro  alt 

jag  bättre  kunde  använda  min  tid.  Det  är  sannt, 

att  jag  har  föga  tack  derför;  men  det  är  en  då- 
lig karl,  som  fordrar  tacksägelse  för  att  göra  sin 

skyldighet.  —  Medvetandet  att  ha  uppfyllt  den 
sa  godt  man  förstår,  är  också  nåqot  värdl,  är  af 
all  ärelystnad  den  loiligaste.  Stora  snillen  må 
uteslutande  lefva  för  en  vettenskap  eller  en  konst, 
och  i  den  sätta  sitt  lifs  bestämmelse:  vi  andra 

göra  bäst,  tänker  jag,  att  ej  uj>[)olfia  vår  pligt 
för  var  fåfänga,  och  låta  den  lilla  litterära  ära, 

som  kan  vara  oss  bestämd,  komma  af  sig  sjell, 

ulan  ängslig  ätlan  och  egenkära  beräkningar.'' 
Att  en  mängd  lärda  förtroen  l*'-lsalU l^e^•  tjch 

utmäikelser  skulle  tillfalla  Tegm-.r,  \ai  en  natur- 

lig följd  af  hans  lika  mångsidiga  som  grundliga 
bildning.  Bland  dem  må  här  blott  nämnas,  alt 
lian  ulnämdes  (ill   ledamot  af   den    stora  Koiui- 
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ten  för  Uiidervisuings-veikeiis  ombil Jning- (1826) 
och  till  medletii  af  Korniten  för  Kyrkolagens 

öfverseende  (1839).  Vid  Biskopsledigheterna  i 
Carlslads  stifta  erhöll  han  år  1824)  andra  rum- 

met på  förslaget,  och  år  1834  det  första,  samt 
vid  ledigheten  i  Linköpings  stift,  samma  år,  det 

andra  förslags-rummet.  På  Erkehiskops-förslaget, 
år  1839,  erhöll  han  tredje  rummet.  Ar  1821  kal- 

lades han  till  arbetande  ledamot  af  Kongl.  Vit- 

terhets- Historie-  och  A  ntiqvitets- Akademien, 
och  1838  till  Heders-ledamot  af  nämde  samfund. 

Kongl.  Vetenskaps-Societeten  i  Upsala  valde  ho- 
nom till  Heders-ledamot  år  1825,  och  Kongl. 

Vetenskaps-Akademien  i  Stockholm  till  ledamot 
år  1835.  I  öfrisft  var  han  medlem  af  Kon^l. 

Samfundet  för  utgifvande  af  handskrifter  rörande 

Skandinaviens  historia,  af  Kongl.  Vetenskaps- och 
Vitterhets-Samhället  i  Götheborg  m.  fl.  inländska 
och  utländska  lärda  och  vittra  samfund.  Till  le- 

damot af  JNordstjerne-orden  utnämdes  han  år  1822, 

till  kommendör  år  18'29,  och  förklarades  Stor- 
kors af  samma  orden  år  1844.  En  ännu  högre 

Ordens-utmärkelse  lärer  blifvit  honom  erbjuden, 
h  vilken  han  dock  blygsamt  af  böjde. 

I  afseende  på  hans  uppträdande  såsom  riks- 
dagsman vid  1828,  1834  och  1840  årens  riks- 

möten, yttras  i  den  minnesteckning,  som  föregår 

hans  samlade  skrifter:  "Af  pligt  och  på  befall- 
ning, infann  han  sig  vid  trenne  riksdagar.  I 

flera  frågor  förnekade  sig  ej  heller  här  hans  ljusa 
blick  och  praktiska  sinne j  men  han  deltog  med 
olust  i  de  långsamma  öfverläggningarna ,  ocb  han 

ställde  sig  med  ovilja  i  partisplitets  leder.  Ett 

var,  som  grämde  honom  mest,  I  dagens  libera- 
lism igenkände  han  ej  mer  de  frisinnade  åsigter 

af  lif  och  samhälle,  dem  hans  ungdom  så  varnU 
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hyllat  och  hans  mannaålder  så  eldigt  försvarat. 

Fastmer  tycktes  de  honom  nu,  i  förvriden  ge- 
stalt, gäcka  både  honom  och  sig  sjelfva,  med  hån 

vändande  sig  emot  föremål,  dem  hans  skarpa  om- 
döme ej  kunde  erkänna  för  ofelbaia,  men  dem 

hans  medborgerliga  hjerta  lika  litet  kunde  upp- 
höra att  anse  för  heliga.  Ej  för  sin  skuld  sörjde 

han,  men  för  sitt  lands,  för  sin  Kungs.  Han 
blef  bitter  i  sina  tankar,  bitter  i  sina  ord.  Ur 

stånd  att  frukta,  yttrade  han  dem  oförtäckt:  ur 
stånd  att  vika,  blef  han  der  han  var.  De  vapen 

som  riglades  mot  honom,  kände  han  ej;  så  myc- 
ket djupare  dem,  som  riglades  mot  ett  upphöj- 

dare  föremål.  Öfverhufvud  behöfde  man  blott  i 

en  eller  annan  mån  vara  förorättad,  för  att  i 

Tegnér  iinna  en  sjelfbjuden  försvarare.  Det  var 

fosforisternas  bitterhet  mot  Leopold,  det  var  pu- 
blicisternas, ett  par  årtionden  sednare,  mot  Carl 

Johan,  som  bragte  honom  att  så  lifligt  taga  parti 

först  för  den  grånade  skalden,  sedan  för  den  grå- 
nade monarken.  Utan  att  uppfatta  detta  ridtler- 

liga  i  hans  väsende,  skall  man  aldrig  förstå  ho- 
nom rätt.  All  fördunkling  af  erkänd  ära  var  ho- 
nom en  styggelse,  och  en  orättvisa ,  som  ej  skulle 

bringa  honom  i  harnesk,  måste  åtminstone  vara 

rigtad  mot  honom  sjelf.  Van  alt  sjunga  ut,  väjde 

han  då  h varken  tid  eller  rum:  från  sällskapsbor- 
det, som  från  predikstolen  och  kathedern,  slun- 
gade han  sina  fräsande  viggar.  Det  vissa  är,  att 

han  intill  iindan  blef  sin  ungdoms  idealer  tro- 
gen; att  han  dog  frisinnad,  som  han  lefvat,  och 

att  den  skarpsynle  häfdatecknare ,  som  sjelf  öp- 
pet erkänt  sitt  politiska  alfall,  hade  rätt,  då  han 

om  de  sed  naste  utbrotten  af  Tegnérs  politiska 

missnöje  yttrade:  "Hans  vänner  igenkänna  i  dem 
snarare  ett  varmt  hjertas   föi  tret  öfver  de  oarter, 
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som  fästat  sig  vid  den  sak,  livilken  hans  ung- 
dom och  mandom  älskat  och  föis varat,  än  en 

otro  och  ett  affalL  Att  så  förhåller  sig,  derpå 

tviflar  ingen,  som  älskar  och  förstår  att  s'e  in  i 
en  rättskaffens  och  ädel  sjä]."  ••') 

Till  fullbordande  af  denna  korta  skildring, 

låna  vi  ännu,  i  afseende  på  Tegnérs  karaktei' och 
sista  lefnadsöden,  några  drag  af  den  minnesteck- 

nare, som  genom  sina  nära  förhållanden  till  den 

hädangångne  äger  det  säkraste  vitsord:'''*) 
'^Tegnér  var  i  sitt  hem  den  älskligaste  värd, 

i  alla  kretsar  en  efterlängtad  gäst  för  sitt  spe- 

lande skämt,  sin  ljungande  qvickhet,  sina  blix- 
trande infall.  Aldrig  utaibetade,  aldrig  öfverlä- 

sta,  aldrig  utslitna,  kommo  de  nästan  omedvetet 
framstörtande,  med  en  jätt€S  trots  och  ett  barns 

oskuld.  Man  förlät  dera  deras  yra  och  hann  ej 

såras  af  deras  udd;  — den  var  ej  doppad  i  gift, 
men  lindad  med  rosor  af  qvickhet.  Hans  um- 

gänge sprutade  eld;  men  elden  var  ej  härjande, 

den  var  elektrisk:  —  gnistorna  flögo  omkring, 
som  de  gaddlösa  Ijsflugorna  i  söderns  sommar- 

nätter. Stundom,  när  löjet  skalkades  kring  hans 

läppar,  tillät  han  sig  yltva.  betänkliga  sakei",  som, 
upprepade  af  en  annans  mun,  skulle  förefallit 
oförlåtligt  råa,  men  som  i  hans  hade  något  pä 

en  gång  så  öfverraskande  qvickt  och  så  godmo- 
digt lekande,  att  äfven  den  oskyldigaste  mö  mer- 

ändels  måste  skratta,  innan  hon  hunnit  att  rod- 

na. En  älskvärdare  qvickhet  än  Tegnérs  har  tro- 
ligen ej  funnits.  Hvad  sjelfsvåld  än  lekte  kring 

hans  mun,  man  visste  dock,  att  intet  gyckel  dri- 
stade sig  in  i  hans  hjerta:  man  såg  genom  ytans 

*)  Geyer. 

**)  Se  Lefnadsieckningen  af  C.  W.  Bottiger,  framför 
Tegnérs  samlade  skrifter. 
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skalkande  våg  ried  i  elt  genomskinligt  djup  af 
heligt  allvar.  Det  var  det  boLtenärliga  i  hans 

väsende,  som  på  en  gång  föranledde  och  öfver- 

skjldö  det  sjelfsvåldiga  i  hans  uttryck." 
"De,  som  på  Öslrabo  uppsökte  den  firade 

skalden,  funno  en  enkel,  hjertlig  man,  än  arbe- 
tande i  sitt,  med  taflor  och  byster  smakfullt 

prydda,  skrifrum,  än  matande  sina  gälla  kana- 
riefoglar  i  bibliotheket  derutanför,  än  jollrande 
med  sina  älskliga  barnbarn,  än  till  häst  eller  i 

vagn  utströf vande  kring  skog  och  bygd.  Det 

öppna,  godlynta,  kärleksfulla  i  hela  hans  person- 
lighet hade  något  magnetiskt;  man  kände,  att 

man  hade  framför  sig  ej  blott  en  stor  skald, 
men  en  god  menniska.  Den  förre  förråddes  af 

ögats  genomträngande  stråle,  munnens  olympiska 

löje,  pannans  liöga  majestät.  För  att  beundra  Teg- 
nér, behöfde  man  ej  alt  se  honom;  men  se,  ulan 

att  älska  honom,  kunde  man  ej  lätt." 
"Redan  under  skaldens  mannaår  hade  flera, 

ofta  svåra,  sjukdomsanfcdl  utvisat  ett  lidande  i 

lefvern.  "Jag  fruktar  —  yttrade  han  —  att  hö- 
gra sidan  hos  mig,  likasom  i  Deputerade-Kam- 

maren, är  obotlig."  Den  sommarresa,  han  1838 
företog  till  bad  i  Böhmen,  häfde  ej  det  onda, 

men  verkade,  i  andra  fall,  lifvande  och  uppfri- 
skande. Flelsad  öfverallt  med  hyllande  aktning, 

knöt  han  bekantskap  med  Schleiermacher ,  Stef- 
FENS  och  flera,  lika  utmäi kla ,  personligheter ;  till- 
bragle  ang(?näma  stunder  på  Sanssouci  som  gäst 
hos  Preussens  snillrike  Kronprins,  och  fann  i 

Cailsbad  elt  iilskvardl  umgänge  i  Polens  ädle  fri- 

hetshjelte,  den  lappro  general  SkRZYiSECKi.  —  Snart 
återvände  under  nya  former  det  förra  onda,  och 

spred  tidlals  ()fver  hans  lynne  moln  af  dyster- 
het.   Till  flera  hjerlesorger  kom  äfvcn  den  öfver 
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hans  gamla  mors  bortgång.  Enslighet,  hans  ung- 
doms tillflykt,  tycktes  mer  och  mer  bli f va  hans 

ålders  behof.  I  bref  till  en  vän  sk  ref  han  om 

sin  sjukdom:  "den  medför  en  nedslagenhet,  en 
förstämning,  men  derjemte  en  retlighet,  som  gör 
patienten  odiäglig  både  för  sig  och  andra.  När 

denne  Sauls-ande  kommer  öfver  mig,  känner  jag 
ofta  en  obeskriflig  bitterhet,  som  ingenting  tål, 
ingenting  skonar,  hvarken  i  himmelen  eller  på 

joiden.  Det  ger  sig  hos  mig  vanligtvis  luft  ge- 
nom menniskofiendtliga  reflexioner,  sarkasmer  och 

infall,  som  knappt  äro  sagda  eller  nedskrifna,  in- 
nan jag  ångrar  dem,  men  då  är  det  för  sent. 

Äfven  i  mina  bättre  och  friska  dagar  sade  jag 

väl  ofta  epigram  mer,  men  det  skedde  par  gaieté 

du  coeur;  de  ansågos  merändels  så  oförargeliga  som 
de  voro  menta;  nu  deremot  äro  de  fixerade,  stel- 

nad galla,  och  ofta  sårande.  En  sådan  bitterhet 

är  ingalunda  naturlig  för  mitt  lynne,  som  sna- 
rare är  för  fromt  än  för  skarpt;  den  är  en  sjuk- 

doms-symptom, som  der  före  plågar  qiig  dubbelt.'* 
—  Från  riksdagen  1834  hade  han,  förgäfves,  bed  t 
om  försköning.  I  dess  hufvudfråga,  finanserna, 

förmente  han  sig  begripa  "likaså  litet  som  revi- 
sorer och  bankofullmäktige.  Gallsjuka  behöfde  man 

ej  föra  med  s\^.  till  riksdagen:  hon  kunde  der  lät- 
teligen  förvärfvas  och  hörde  på  sätt  och  vis  till 

riksdagsordningen.*'  Efter  kolerans  utbrott  lem- 
nade  han  Stockholm,  sjuknade  häftigt  på  Krok- 

eks gästgif  varegård ,  och  var  der,  inspärrad,  nära 
att  sätta  lifvet  till.  Badresor,  till  Wajbeig  eller 
Götheborg,  företog  han  sedan  de  flesta  somrar, 
och  fortfor  dessemellan,  som  vi  sett,  att  både  som 

biskop  och  skald  vara  verksara.  IVien  hemska. anin- 
gar uttryckte  sig  ofla  i  hans  förtroligare  medde- 

landen.   "Gud  bevare  mitt  förstånd!"  heter  det  i 
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etl  af  hans  bref.  "Det  går  en  åder  af  galenskap 
genom  nnin  slägl.  Hos  mig  har  den  väl  hittills 
brntit  ut  i  poesi,  som  är  en  lindrigare  art  af 
vanvett;  men  hvem  kan  försäkra,  att  det  alltid 

tar  den  vägen?"  1  Januari  1837  skrifver  han: 

"Jag  hoppas  att  aldrig  se  någon  riksdag  mer." 
En  säg  han  dock  ännu.  Vid  dess  öppnande  var 

taket  i  rikssalen  nära  att  kiossa  honom:  den  po- 
liiiska  förbistringen  bidrosr  att  verkställa  det.  Han 

hade  kommit,  med  spänd  både  lyra  och  båge;  han 
for,  med  strängarna  brustna  ej  blott  på  dem.  Till 
sitt,  hela  våren,  trånsjukt  saknade  hem  anlände 
han  omsider,  kort  efter  midsommaren  1840,  men 

i  ett  oroligt  och  oroande  tillstånd.  Efter  ett  vid 

en  donche  begånget  misstag  och  ett  derpå  följan- 
de häftigt  slaganfall,  märktes  ögonblick  af  sin- 

nesförvirring. Mest  gaf  den  sig  luft  i  kolossala 

planer  till  resor,  skrifter  och  nationalfö.retag.  Han 
kiinde  då  likasom  ett  brinnande  eldhjul  under 

hjessan,  och  kla^^ade  ofta  deröfver.  Otvifvelaktigt 

bevisade  sig  äfven  här  den,  af  pathologerna  an- 
tagna, nära  sympatien  mellan  hjernan  och  lefvei  n. 

Läkares  inrådan  förde  den  sjuke  först  tillbaka  till 
hnfvudstaden,  sedan  öfver  hafvet  till  Schleswig, 

der,  vid  höstens  början,  hans  sönei' nödgades  lera- 
na  honom  i  vården  af  en  berömd  anslalt  för  sin- 

nes-sjuka. Här  innan  kort  tillfrisknad,  återkom 
han  i  Maj  följande  året,  och  kunde  nu,  till  allas 

glädje,  återtaga  utöfningen  af  sina  embetspligter. 
Först  i  Augusti  1845  begärde  och  erhöll  han  från 
dem  ett  års  hvila.  Ännu  i  Juni  s.  å.  hördes  från 

Wexiö  lalareslol  hans  älskade  stämma;  men  hör- 

des för  sista  gången." 
"På  det  f()rra  tillståndet  af  sjuklig  öfverspän- 

ning  ha  le  ett  annat  följ;  af  lugn  och  jemnvigt, 
men  tillika,  efter  liera  förnyade  nerfslag,  af  brutna 
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kroppskrafter  och  tilltagande  själ  sd  om  ning.  Solen 
hade  gått  ner;  det  var  blott  aftonrodnaden ,  som 

dröjde.  Meteorlikt  glimmade  cännu  strålar  af  det 
slocknande  snillet;  glesa,  som  eolsharpans  suckar, 
frambröto  ännu  ljud  ur  den  fallande  lyran.  Ett 
afsked  till  henne  var  det  sista,  han  qvad.  Efter 

denna  sin  svanesång  Ijfte  han  ej  vingarne  förrän 

i  döden." 
"Den  sista  sommaren  af  skaldens  lefnad  lik- 
nade de  näst  föregående.  Hans  krafter  märktes 

ej  vara  i  något  större  aftagande.  Blid  och  vänlig 
låg  han  för  det  mesta  på  sin  soffa,  läsande  hvad 
för  dagen  föll  honom  in.  Omkring  honom  fanns 

gemenligen  uppstapplad  en  massa  af  olikartade 
böcker,  från  de  äldsta  grekiska  skc^lder  ned  till 
den  yngsta,  svenska  novell.  Delar  af  Ariosto 
och  Walter  Scott  saknades  der  aldrig.  Striden 
mellan  Geijer  och  Fryxell  var  det  sista  litterära 

ämne,  hvari  han  märktes  taga  någon  lifligare  del. 

—  Minst  en  gång  dagligen  gjorde  han  en  tim- 
mas utfärd  i  vagn;  men  planerna  att  utsträcka 

dessa  promenader  till  långresor  afhövdes  nu  mera 
sällan.  Sina  barn  och  barnbarn  i  Skåne  längtade 
han  dock  att  besöka,  och  en  resa  dit  verkslälldes 

i  September.  En  söndag  bevistade  han  gudstjen- 
sten  i  Kjellstorps  kyrka,  och  mottog  der,  vid  sin 
makas  sida,  den  heliga  nattvarden  af  sin  äldsta 

sons  hand.  —  Fyra  veckor  efter  återkomsten  från 
denna  resa  fanns  han  en  morgon  förlamad  i  hela 
venstra  sidan.  Slaget  hade,  såsom  flera  gånger 
förut,  träffat  honom  under  sömnen.  Följderna  nu 
visade  sig  snart  betänkliga.  Han  kunde  ej  mer 

lemna  sin  bädd,  och  tycktes  sjelf  ana  sitt  före- 
stående slut.  Hans  hufvud  ägde  nu  sin  fulla  re- 
dighet; rösten  hade  återfått  sin  fordna  klarhet. 

Blott  q  vallen  före   sin   död   öfverfölls  han  af  en 
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liitL  yrsel,  och  fauliserade  da  öf.ver  Goethe,  som 
han  t  vek  te  vara  sin  landsman  och  härstamma 

fl  ån  Wermland.  iSöjd  och  hign  närmade  han  sig 
sitt  mål.  Ännu  voro  ljus  och  välten  hans  veder- 
qvickelse.  IN  är  höstsolen  en  dag  kla  i  t  blickade 

in  i  sjukrummet,  utbiast  han:  'Jag  Ivfter  mina 
händer  upp  lill  Guds  beig  och  hus,"  och  återtog 
sedan  ofta  dessa  ord.  De  voro  hans  sista  Sol- 

sång. Sina  frånvarande  barn  sände  han  silt  far- 
väl och  till  sin  äldste  son  en  rins;  med  Luthers 

bild,  den  han  i  30  år  på  sin  hand  burit.  Kort 

före  midnatlen  den  2  ?sov.  1846  —  de  gramia- 
sle  norrsken  upplysle  den  —  bröt  skaldens  ande 
sakta  sina  bojor.  Knappt  en  suck  förrådde  skiljs- 
mässan  för  den  knäböjande  makan,  som  i  hans, 

på  en  gång  af  månen  och  döden  förklarade,  an- 

lete läste  salig  frid  och  öf  ver  jordisk  hänrvckning." 
"Solens  sångaie  är  borta;  Sveas  och  Axels, 

Gerdas  och  Frilhiofs  skald  sjunger  icke  mer.  Men 

}ivad  han  sjungit,  är  redan  Sveriges  ära  och  arf, 

är  hela  den  bildade  ver  Idens  glädje  och  förtjas- 
niDi5.  Släktet,  som  bortsrår.  har  känd  t  si^  Ivftadt 

tieraf;  slägten,  som  komma,  skola  tacka  honom 

derför,  och  hjertan.  sofii  ännu  ej  börjat  klappa, 

mei-  än  en  gång  afundas  oss  lyckan  alt  peison- 
ligen  hafva  känt  en  menniska  så  ädel,  en  skald 

så  hög,  som  prestsonen  från  Kyrkerml,  siaren  på 

Östra  bo.'' 
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Fdrs6k  att  ̂ rniicllä^ga  ett  nytt  Tån- 
system^ 

af 

P.  S.  MUNCR  af  ROSENSCHÖLD. 

Till  K.  Veteaskaps-Akadeniien  iolcmnadt  den  20  October  1847. 

Det  tonsystem,  hvilket  legat  till  grund  för  de  äld- 
sta folkslagens  natursånger  och  instrumentalmusik, 

är  utan  tvifvel  det  diatoniska.  Huru  fattigt  detta 

system  i  början  var,  kan  slutas  deraf,  att  Apol- 

Los  lyra,  enligt  äldre  författares  intyg,  egde  en- 
dast fyra  strängar,  h vilka  svarade  mot  tonerna 

h,  c,  d,  e.  Sedermera  tillkommo  tonerna  f,  g, 

a,  så  att  hela  systemet  bestod  af  tvenne  före- 
nade tetrachorder ,  nemligen  h,  c,  d,  e,  och  e, 

f,  g,  a.  Pythågoras,  som  gjort  sig  ryktbar  ge- 
nom upptäckten  af  intervalhernas  svängningstal, 

var  den  förste,  som  tillsatte  den  åttonde  tonen  eller 

oktaven.  Sedermera  blef  det  diatoniska  tonsy- 
stemet utvidgadt  af  Grekerna  och  indelar! t  i  sju 

hufvud tonarter,  nemligen  den  Lydiska,  Phrygi- 

ska,  Doriska,  Hypolydiska,  Hypophrygiska,  Hy- 
podoriska  och  Mixolydiska.  Förutan  det  diato- 

niska, som  med  skäl  kan  kallas  det  naturliga 

lonsystemet,  emedan  det  innehåller  de  naturliga 
konsonerande  intervallerna,  uppfunno  Grekerna 
flera  andra  mer  eller  mindre  från  naturen  afvi- 

K.  v.  Akad.  HandL  1847.  ^ 
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kände  tons3^slenjer ,  nemligen  ell  nytt  slag  dia- 
toniskl,  elt  enhai  muiiiskt,  och  Ireiine  chromatiska. 

Då  dessa  uppkoramo  endast  genom  olika  ned- 
sänknins:  af  de  båda  medlersta  tonerna  i  hvart 

lelrachoid,  så  inses,  att  betydliga  ojemnheter  i 
lonskalan  häraf  måste  blifva  en  följd.  Denna 

omständighet,  jemte  svårigheten  för  en  sångare 
att  träffa  intervaller  mindre  än  halftonen,  synes 
vara  orsaken,  hvarföre  dessa  tonsystemer,  ehuru 

en  tid  högt  värderade  af  Grekerna,  omsider  rå- 
kade i  glömska.  Det  diatoniska  tonsystemet  blef 

sedan  linder  en  lång  tidrymd  det  enda  herskan- 
de,  och  ansågs  för  det  enda  som  öfverensstämde 

med  en  naturlig  indelning  af  oktaven.  De  Gre- 
kiska tonarterna  blefvo  en  lång  tid  bibehållna, 

ehuru  under  förändrade  namn,  och  återfinnas 
ännu  i  en  del  af  våra  chora I  melodier.  Emedler- 

tid  utträngde  de  Lydiska  och  Hypodoriska  ton- 
arterna, hvilka  svara  mot  vårt  dur  och  moll, 

småningom  de  öfriga.  Den  Lydiska  skalan  be- 
stod således  af  tonerna  C,  D,  E,  Fy  G,  å,  H, 

och  den  Hypodoriska  af  tonerna  A,  H,  C,  D, 
E,  F ,  G.  Enligt  Grekernas  sätt  att  stämma,  blott 
i  rena  qvarter  och  qvinter,  blefvo  stora  tersen 
E,  och  stora  sexten  A,  i  den  förra  tonarten,  be- 

tydligen  för  höga,  deremot  lilla  tersen  C  och 
lilla  sexten  F  i  den  sed  na  re  bet  vd  Ii  "en  för  lå»a. 

I  sednare  tider,  då  den  Lydiska  tonarten  bör- 
jade anses  som  den  förnämsta,  förändrades  stäm- 

ningen så,  alt  man  gaf  grundtonen  C  fullkomligt 
rena  intervaller,  nemligen  utom  ren  qvart  och 
qvint,  äfven  ren  stor  ters  och  sexl.  Vidare 
stämdes  andra  tonen  D  såsom  ren  underliggande 

qvart  till  G,  och  den  sjunde  //  såsom  ren  qvint 

till  E.  I  öfverensstämmelse  härmed  represente- 
ras skalans  sju  toner  pä  följande  sätt  genom  tal: 



c,    D.    E,    F.    G.    A,  H. 

1     t.  i    t    ,f    f    V'  , Det  kunde  icke  dröja  länge  innan  man  bör- 
jade inse  olillräckligiieten  af  det  diatoniska  sy- 

stemet och  nöd  vänd  ighelen  att  öka  tonernas  an- 
tal inom  oktaven  ulöfver  sjutalet.  En  sångare 

t.  ex.,  hvilken  ackompagnerad  af  sin  zitra  ämnade 
föredraga  en  Lydisk  melodi,  fann  denna  tonart 
för  låg  för  sin  röst,  och  önskade  derföre  sjunga 
en  ton  högre.  Detta  blef  honom  likväl  omöjligt, 
ntan  att  stämma  om  instrumentet,  emedan  D  så- 

som grundton  saknade  både  stor  lers  och  stor 
seplima.  Ännu  mera  känbar  måste  en  dylik  brist 
blifva,  sedan  man  började  inrätta  orgverk  för  att 
leda  kyrkosången,  h  var  vid  en  omstämning  var 
underkastad  betydliga  svårigheter.  Naturligtvis 
måste  man  snart  komma  på  den  ideen,  att  förse 
de  sju  tonerna  med  intervaller,  som  fordras,  för 

att  med  h vardera  såsom  grundton  kunna  spela  i 
en  gifven  tonart.  På  detta  sätt  hafva  bitonerna 

Fis,  Cis,  Gis,  Dis,  Ais,  B,  Es,  Ås,  Des,  uppkom- 
mit, förutsatt  nemligen,  att  man  har  afseende 

på  de  båda  hufvudtonarterna  dur  och  moll.  Eme- 

dan h varje  ton,  som  upphöjes  förvandlas  från  li- 
ten till  stor  ters  till  någon  grundton,  och  tvert^ 

om  då  den  nedsänkes,  blir  JJ,  eller  svängnings- 
talet till  skilnaden  mellan  stor  och  liten  ters, 

det  tal,  hvarmed  en  gifvea  tons  svängningstal 

bör  multipliceras  eller  divideras  för  att  finna  den 

upphöjda  eller  nedsänkta  tonens  svängningstal. 
Medelst  de  nyss  uppräknade  9  bitonerna  äro 

nu  hvardera  af  de  7  tonerna  i  diatoniska  syste- 
met försedda  med  sina  både  dur-  och  mollskalor. 

Men  icke  allenast  tonerna  i  diatoniska  systemet, 

utan  äfven  bitonerna  sjelfva  kunna  komma  i  fråga 

såsom  grundtoner,  och  böra  således  ega  de  dere- 
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mol  svarande  inlervaller.  På  samma  siitl  spela- 
ren gör  en  harmonisk  utvikning  fran  C  til!  F, 

bör  han  äfven  kunna  göra  en  dylik  från  F  Lill 

B.  Forlgär  man  på  delta  sätt  uppåt  i  q  var  ter, 
kommer  man  genom  tonerna  B,  Fs ,  As,  Des  till 

Ges.  Skola  dessa  kunna  begagnas  såsom  grund- 
toner, måsle  ännu  flera  nya  bitoner,  nerniigen 

Ges,  Ces,  Fes,  Heses  och  Eses,  införas.  Fortgår 
man  på  samma  sätt  från  H  nedåt  i  qvarter, 
kommer  man  genom  tonerna  Fis ,  Gis ,  Gis,  Dis 

slutligen  till  Ais.  De  nya  bitoner,  som  här  måsle 
införas,  för  att  få  skalorna  i  dessa  tonarter  full- 

ständiga, äro  Eis ,  His,  Fisis,  Cisis  och  Gisis. 

Oaktadt  den  betydliga  mängd  af  toner,  som 
tillkommit   inom   oktaven    utofver  de  7  tonerna 

C,  D,  E,  F,  G,  Å,  H,  '\  den  ursprungliga  dia- 
toniska  skalan,  äio  dessa  likväl  icke  tillräckliga, 

så  vida  man  vill  fortgå  längre  i  qvai  ler  än  q\  in- 
ler  upp  och  ned.  Från  Ges  kommer  man  nem- 
Jigen  till  Ces,  och  från  Ces  till  Fes.  Skola  äfven 

dessa  betraktas  såsom  grundtonei",  tillkomma  tven- 
ne  nya  bitoner,  neniligen  små  se.\ terna  Åsas  och 
Deses.  Fortsätter  man  ät  andra  hållet  från  Ais, 
kommer  man  till  Eis  och  llis ,  h  vi  I  ka  sakna  stora 

septimorna  Disis  och  Aisis.  Men  äfvt-n  här  har 
man  icke  nått  nå^on  qräns,  Iv  Fes  öf verensstäm- 
mer  icke  med  E  och  His  icke  nied  C.  Fortsätter 

man  ännu  längre  åt  båda  hållen,  så  fördjupar 
man  sig  i  en  labyrinlh  af  toner,  nr  hvilken  man 

förgäfves  söker  någon  utgång.  Sladnar  nwm  åt 
ena  hållet  vid  Fes,  och  ät  det  audia  vid  His,  så 

aro  de  toner,  som  inom  oktaven  tillkommit  ut- 

ofver de  7  ursprungliga,        till  antalet. 

Sedan  de  nyss  uppräknade  23  bitonerna  blif- 
vit  införda  och  fönlelta  mellan  tonerna  C.  D, 

E,  F,  G,  A,  U,  c,  eger  således  oktaven  30  to- 
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ner,  odi  bland  dessa  finnas  21,  som  ega  sina 

fullständiga  dur-  r)ch  niollskalor,  och  sAledes  knn- 
na  betraktas  såsom  grundlöner.  Härmed  är  än- 

damålet lik  val  icke  vunnet,  alldenstund  en  del 

nyss  införda  inleivaller  belydligen  aTvika  från 
renhelen.  Det  är  bekant,  alt  A  ar  lör  låg  så- 

som q  vint  lill  D,  samt  att  atvikningei»  svarar 

mot  1^^,  eller  en  svnLonisk  comma.  På  samma 
salt  är  F,  och  således  älven  Fis,  en  synlonisk 
comma  för  låga  mot  D,  den  förra  såson)  lilen 
och  den  sed  na  re  såsom  stor  ters.  Deremot  är  B 

för  hög  såsom  qvarL  till  F  o.  s.  v.  För  alt  så- 
ledes ei  hålla  rena  intervaller  till  hvar  och  en  af 

de  21  uppräknade  grundtonerna,  måste  åtskilliga 

af  de  förut  uppgifna  30  tonerna  höjas  eller  sän- 
kas medelst  syntoniskt  comma.  Åtskiljas  namnen 

j)å  dessa  toner  fiån  de  förra  medelst  en  tillagd 

accent,  så  blifva  de  nya  toner,  som  måsle  infö- 
ras inom  oktaven,  lör  att  återställa  lenhelen,  F/ 

Fis\  A',  D\  ir,  Fisis,  Ais\  Dis,  B',  Des',  Fes, 
As,  Heses',  Deses,  således  14  till  antalet.  Läggas 
dessa  till  de  föreoående  30,  blir  summan  44. 
Härifrån  afgår  likväl  Deses,  emedan  denna  ton 
endast  förekommer  nedsänkt  medelst  syntoniskt 
comma,  så  att  hela  antalet  toner,  som  inom  en 

enda  oktav  behöfves,  för  alt  kunna  begagna  hvar 
och  en  af  de  21  nyss  anförda  tonerna  såsom 
grundton j  ulgöra  43  till  antalet.  Uteslutas  Eis, 

His,  Ces  och  Fes  bland  grundtonernas  antal,  be- 
höfvas  likväl  38  toner. 

Ett  så  stort  anlal  toner,  som  här  blifvit 

uppräknade,  måste  naturligtvis  betydligen  försvå- 
ra musiken  och  afskräcka  hvar  och  en,  som  be- 

fattar sig  med  den  exekutiva  delen  deraf.  Vis- 
serligen kunna  samtliga  tonerna  återgilvas  på  en 

violin  ellei"  medelst  rösten,  men  på  ett  inslru- 
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ment  med  claviatur  skulle  handen  knappast  för- 
slå att  räcka  J  oktav,  oberäknad  den  förvexling, 

som  lätt  kunde  ega  rum,  särdeles  mellan  vanliga 

toner,  och  toner,  som  hiifvit  upphöjda  och  ned- 
sänkta medelst  sjntoniskt  comma.  Dessa  svårig- 

heter hafva  föranledt  musici,  att  tänka  på  någon 

annan  utväg  alt  hjelpa  sig  fiam.  Man  har  fun- 
nit en  dylik  i  den  så  kallade  temperaturen.  I 

enlighet  med  beräkningen  är  t.  ex.  Es  betydligt 

för  hög  såsom  stor  leis  till  H,  deremot  Dis  lika 
mycket  För  lag  såsom  underliggande  stor  ters  till 
G.  Höjes  derföre  Dis,  och  sänkes  Es  så  mycket, 
som  svarar  mot  halfva  skilnaden  mellan  båda, 
så  sammanfalla  tonerna,  och  man  erhåller  en 

ton,  som  visserligen  icke  är  ren  stor  lers  h varken 
till  H  eller  G,  men  kan,  ulan  att  betydligt  genera 
gehöret,  brukas  både  såsom  Dis  och  Es.  Göres 

äfven  en  dylik  jemkning  med  Cis  och  Des,  Eis 
och  Ges,  Gis  och  As,  Ais  och  B,  Eis  och  F, 

Eis  och  C,  Ges  och  H,  Fes  och  E,  så  samman- 
falla icke  allenast  dessa  toner,  utan  äfven  Fisis 

med  G,  Heses  med  A  o.  s.  v.  och  alla  43  toner- 

na reduceras  till  12,  nemligen  G,  Cis,  2),  Dis, 
E,  F,  Eis,  G,  Gis,  A,  B,  H.  Man  kan  äfven 

föreställa  sig  saken  så,  alt  de  stora  halftonerna 
minskas,  de  små  deremot  ökas,  så  att  skilnaden 

dem  emellan  försvinner,  ty  emellan  D  och  Es 
är  en  stor  halfton,  hvars  svängningstal  är 
deremot  mellan  Es  och  E  blott  en  lilen  hallton, 

som  svarar  mot  talet  J^.  Alldensluntl  den  sed- 
naie  ungefår  är  ̂   af  den  förru,  inses  att  jemk- 
ningen  icke  blir  betydlig. 

För  att  ernå  den  minsta  möjliga  afvikning 
från  renheten,  och  föickomma,  alt  icke  den  ena 

intervallen  gynnas  på  bekostnad  af  den  andra, 
är  nödigt  att  de  12  Icinerna  fortgå,  med  samma 



skilnad  hela  oktaven  igenom.  I  följande  labell 
innehåller  kolumnen  L  del  beräknade  värdet  4 

decimaler,  och  M  svängningstalet  svarande  mot 
afvikningens  storlek  eller  skilnaden  mellan  den 

rena  och  tempererade  intervallen,  till  lättare  öf-? 

versigt  ungefärligen  uttryckt  i  mindre  tal,  hvar^ 
vid  ett  egentligt  bråk  betyder,  att  intervallen JJp 

för  hög,  ett  oegentligt  att  den  är  för  låg.  Här-^ 
vid  anmärkes,  att  Cis  jemföres  med  den  stora 
halftonen,  D  med  den  stora  hel  tonen,  Fis  med 
tritonus  eller  intervallen  mellan  rena  F  och  H, 

hvars  svängningstal  är  J|,  samt  B  med  den  onr-i 
vända  heltonen  eller  dubbla  qvarteiij^,.hYar|^Sväl|g| 
ningstal  är 

L M L M 

C 

Cis 
D 
Dis 
E 
F 

Fis 

1,00000 
1,05946 
1,12246 

1,18921 
1,25992 
1,33484 

1,41421 

llf 
443 

ttA 
1  2  « TTT 
8fl5 

1  7  7 TTff 

G 
Gis 

A 
B 
H 
c 

1,49831 
1,58740 
1,68179 
1,78180 

1,88775 
2,00000 

885 
1  2  7 T^tT 

1  1  0 TTT 
442 
1  47 

Af  denna  tabell  inses  nu,  att  intervallen 

mellan  C  och  Cis  är  något  mindre  än  en  stor 

halfton.  I  små  tal  svarar  den  närmast  mot  \ft 
som  ligger  betydligen  närmare  än  Till 
följe  häraf  är  dilTerensen  i  tonserien,  eller  som 
den  kallas,  chromatiska  skalan,  temligen  nära  eu 

stor  halfton.  D  är  helt  obetydligt  lägre  mot  C 
än  en  stor  helton.  Dis  deremot  är  betydligt  för 
låg  såsom  liten  ters,  och  således  stora  sexten  A 

lika  mj^cket  för  hög,  alldenstund  afvikningen  går 
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till  nära  J  comma.  Äfven  stora  lerseD  E  afvi- 
ker  betydligt,  men  är  i  stället  för  hög,  nära  -| 
comnia.  Lilla  sexten  Gis  är  naturligtvis  lika 

mycket  för  låg.  F  och  G  dereraot  afvika  htlt 
obetydligt,  alidenstuod  afvikningen  icke  går  till 

syntonisk  comnia,  en  tonskilnad,  h vilken 

örat  knaj^pt  kan  uppfatta.  Emedlerlid  är  F  så- 
sen] q  vart  något  för  hög  och  G  såsom  q  vint  nå- 

got for  låg. 
Oaktadt  en  del  konsonerande  intervaller  i 

förutnämda  tonsystem,  som  kan  kallas  det  tem- 
pererade chromatiska,  eller  duodecimal-systemet , 

icke  obetydligt  afvika  frän  renheten,  visar  likväl 
erfarenheten,  att  örat  utan  särdeles  obehag  kan 

fördracja  deui,  förutsatt  att  tonerna  äro  noga  teni- 
perade,  AlKlenstund  toner,  som  ligaa  lika  långt 
från  hvarandra  i  tonserien,  alliid  bilda  samma 

intervall,  så  erhålles  den  betydliga  föidel,  att 

h vilken  ton  som  helst  kan  antagas  till  fjrundton, 
utan  all  några  nya  toner  beliöfvas.  Oktaven  år 
i  dett;i  tonsvstem  sammansatt  af  3  stura  eller  4- 

små  tei  ser.  Fortgår  man  från  en  gifven  ton,  t.  ex. 

C,  i  qvarter  eller  qvinter,  så  genomgår  nian  alla 
12  tonerna,  ehm  u  i  olika  oktaver,  och  återkommer 

slutligen  till  någon  ton  C.  så  att  här  på  sält  och 

vis  beskrifves  eJi  cirkel,  nemligen  den  så  kalla- 

de qvart-  eller  qvintcii  keln.  Härpå  beror,  som 
bekant  är,  det  vanligaste  sättet  att  lemperera  to- 

nerna. Utgår  man  från  C  och  stäujmer  onivex- 
lande  rena  qvinter  och  underliggande  qvarter, 
s5  att  man  beständigt  blifver  inom  samma  oktav, 

så  uttrvckes  den  12:te   tonen,  som  ja^  vill  kalla 
C.    »np<r  3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     ̂      3  _  3'=  — 

filfsF'  ^  smärre   tal   med  så  alt  C 
är  nåijot  mera  an  syntonisk  C'»mma  höi>re  än  C, 

Denna   skilnad,    som    fått   namn  af  Pythagorisk 
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comma,  bör  nu  jemt  fördelas  mellan  de  5  qvin- 
lerna  och  7  qvarterna,  tleiigenom  att  de  förra 
göras  litet  för  låsfa  och  de  sednaie  litet  för  höija. 

Här  uppslår  nu  den  fråga,  huruvida  den 
nyss  anförda  reduktion  af  de  chroma tiska  tonerna 
är  den  enda  möjliga,  eller  om  det  måhända  gifves 
elt  annat  sätt  att  vinna  samma  ändamål.  Man 

synes  uteslutande  hafva  antagit  det  förra,  åtmin- 
stone har  ingen,  så  vidt  mig  är  bekant,  sökt 

visa  motsatsen.  Då  man  emedlertid,  ulan  säkia 

bevis,  icke  bör  anse  en  sak  för  omöjlig,  så  före- 
satte jag  mig,  att  undersöka  förhållandet,  och 

har  härmedelst  äran  meddela  de  resultater  h var- 

till jag  kommit. 
Förut  är  visadt,  att  den  princip,  som  legat 

till  grund  för  de  chroma  tiska  tonernas  reduktion 
till  endast  5  inom  oktaven,  är  den,  att  skilna- 
derna  mellan  de  så  kallade  stora  och  små  half- 

tonerna  iiljemnas,  hvaraf  blir  en  följd,  att  Cis 
och  Des,  Dis  och  Es,  His  och  C  o.  s.  v.  samman- 

falla. Som  förut  är  nämdt,  är  den  lilla  halfto- 

nen  ungefärligen  ̂   af  den  stora,  eller  afståndet 

mellan  Es  och  E  är  ungefär  ̂   af  afståndet  mel- 
lan D  och  Es,  eller  Dis  och  E.  Således  är  af- 

ståndet mellan  Dis  och  Es  ungefärligen  1  af  af- 
ståndet mellan  D  och  E,  Det  är  nu  klart,  att 

om  Dis  och  Es  i  stället  för  att  närmas,  aflägsna 

sig  från  h varandra,  så  blir,  med  en  obetydlig 
jemkning,  den  så  kallade  stora  halftonen  dubbelt 
så  stor  som  den  lilla,  och  således  afståndet  mel- 

lan Dis  och  Es  1  af  afståndet  mellan  D  och  E. 

Härigenom  blir  heltonen  delad  i  3  lika  stora  de- 
lar, eller  afståndet  mellan  D  och  Dis,  Dis  och 

Es,  Es  och  E  blir  lika  storl.  Samma  jemkning 
kan  nu  företagas  med  Cis  och  Des,  Fis  och  Ges, 
Gis  och  As,  Ais  och  B.    Emedan  principen  som 
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härvid  ITgger  lill  oriinJ  är  den,  all  slura  halfto- 
nen  bör  blifva  dubbelt  så  slor  som  den  Jilla,  så 

rnåsle  afståndet  melian  E  och  F  något  ökas,  der- 
eniol  afståndet  mellan  E  och  Eis,  F  och  Fes, 
minskas  till  dess  det  f(3rra  blir  dubbelt  så  stort 

som  det  sednare.  Häii^enom  sammanfalla  Eis 
och  Fes,  och  således  äfven  His  och  Ces,  til!  en 

och  samma  ton.  Emedan  nu  äfven  Cisis  sam- 

manfaller med  Des,  Deses  med  Cis  o.  s.  v.  så  in- 

ses lätt,  att  samtliga  chromatiska  tonerna  redu- 
ceras lill  12,  så  att  hela  oktaven  innefattar  19 

toner,  nemligcn  C,  Cis,  Des,  D,  Dis,  Es,  E,  Eis, 
F,  Fis,  Ges,  G,  Gis,  As,  A,  A/s,  B,  H,  His, 
bland  hvilka  Eis  och  His  äfven  kunna  kallas  Fes 

och  Ces.  Dessa  löner  måste  så  föi  delas  på  okta- 
ven, alt  skilnaderna  dem  emellan  öfver  allt  blif- 

va  de  samma,  hvarigenom  oktaven  blir  delad  i 

19  lika  stora  delar.  Innan  tonsystemet  kan  an- 
ses brukbart,  bör  likväl  först  undersökas,  huru- 

vida de  rubbningar  intervallerna,  särdeles  de 

consonerande,  genom  en  dylik  tonernas  jemkning 
undergå,  äro  så  obetydliga,  alt  örat  icke  finner 
dem  anstötliga.  Natu\ligtvis  måste  här  kalkylen 
rådfrågas,  och  man  inser  lätt,  alt  talet  2  bör 

successivt  upphöjas  till  J^,  o.  s.  v.  po- 
tens.  På  detta  siitt  har  jag  beräknat  (oljande  ta- 

bell. Columnen  L  innehåller  de  tempererade  to- 

nernas svängningstal,  M  svängningstalels  ungefär- 
liga värde  uttryckt  i  mindre  tal,  h vilket  kan  an- 
ses som  svänijniusstalet  för  den  orubbiide  inter- 

vallen,  när  man  undantager  Cis^  Des,  H  och  His» 
hvilka,  eldigt  det  föregående  måste  jem föras  med 
lilla  och  stora  halftonen  och  deras  om vändnint^ar, 

hvars  svängningstal  äro  |j,  .Y  in- 
nehåller afvikningens  ungefärliga  storlek,  eller 

rättare  ungefärliga  svän^ningsUdet   till  ̂ kilnadeu 
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mellan  den  rätta  ocb  tempererade  intervallen , 

h  var  vid  ett  egentligt  bråk  betyder,  att  den  sed- 
nare är  för  hög,  ett  oegentligt  att  den  är  för  låg. 

L M N L M N 

C 1,00000 Ges 1,44025 

1  0 
T 

ill 

Cis 1,0371(3 
28 ITT IM G 

1,49376 
3 

24  1 

"2"¥ff 
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1  4 
T3r m Gis 1,54936 

1  4 247 

n ij 1,1  uuu 
1  0 2  4  4 J±S 1  ,ouoo<^ S 

2  3  5 

Dis 1,15711 1  2  2 A 1,66652 
1  200  1 

Es 1,20010 
6 12000 

T^TJUT Ais 1,72844 1  2 T 
1  2  1 

E 1,24470 5 ¥ 
2  36 

B 1,79266 
24S Eis 1,29094 T 

24fi 
Y¥T H 1,85933 

1  3 T 
1  1  ö TT¥ F 1,33890 

4 
IT 

2  40 7¥T His 1,92835 
2  7 T¥ 

23  1 Fis 1,38865 7 
■5" 1  2  3 c 2,00000 

Hvad  nu  särskilt  de  konsonerande  inter- 

vallerna angår,  så  upplyser  nj^ss  anförda  tabell, 
att  qvinten  G  är  något  för  låg  och  afviker  med 

en  intervall,  som  ungefär  svarar  mot  talet  ffj, 
eller  J  syntonisk  comma,  hvilket  visserligen  är 

betydligt  mera  än  i  duodecimalsystemet,  men  ock- 
så betydligt  mindre  än  båda  tersernas  afvikning 

i  det  sednare.  Stora  tersen  E  afviker  med  §f|^, 
eller  något  mera  än  i  comma,  h vilken  afvikning 
är  märkbart  mindre  än  vid  12-delningen.  Den 
är  här  för  låg,  då  den  i  vanliga  systemet  är  för 
hög,  hvaraf  blir  en  följd,  att  tonen  E  i  båda 

systemerna  differerar  på  nära  en  syntonisk  com- 
ma. Lilla  tersen  Es  är  i  närvarande  system  så 

exact,  att  dess  afvikning  svarar  mot  bråket  xf^§^ 
d.  v.  s.  att  då  Es  fullt  renstämdt  gör  12000 

svängningar,  gör  det  tempererade  Es  12001.  All- 
denstuiid  en  så  liten  tonskilnad  är  mycket  för 

ringa  för  att  kunna  uppfattas  af  örat,  kan  man 
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anse  clcmia  inlei  vall  fullt  len.  Hvad  här  hlifvit 

j  Llradt  oiu  qvinleii,  stora  ocli  lilla  te  isen,  gäller 
älven  om  qvarten,  lilla  ocli  stora  sexteii,  nie»i 
cleii  skilnad  att  de  bada  (bre^åeiide  blifva  föi 

höga.  Stora  sexten  afviker,  liksom  lilla  tersen, 
icke  märkbart  fraii  reiilieteii. 

Af  det  föregående  löljer  nn,  att  uiidevigesi- 
malsysleJiiet  icke  allenast  är  bnakbart,  utan  öl- 
veihufvud  ^er  de  konsonerande  intervallerna  re- 

nare  än  diiodecimalsystemet.  A lldensiund  sväng- 

ningstalet till  Cis  endast  är  J|i  mindre  än  |J, 
sa  är  dilTerensen,  hvarmed  tonerna  i  systemet 

fortgå,  i  del  näiniasle  en  liten  halfton,  eller,  så- 
som den  med  meia  skäl  bör  kallas,  en  tredjedels 

ton.  Emedan  denna  intei  vall  är  densamma, 

som  utgör  skilnaden  mellan  stora  och  lilla  ter- 
sen, eller  föi  vandlar  ett  duraccord  till  mollaccord, 

så  inses,  att  en  naturlig  intervall  ligger  till  grund 
för  systemet.  Det  förtjenar  också  anmärkas,  att 
19  är  det  enda  tal,  mellan  12  och  24,  som,  lagt 

till  grund  för  oktavens  delning,  ger  någoilumla 

rena  intervaller.  Högre  än  till  19-del ningen  kan 
man  dessutom  icke  geina  gå,  alldenstund  mindre 

intervaller  än  tredjedels  toner  icke  tyckas  vara 
användbara  i  vår  nuvarande  musik. 

Hvad  de  ölriga  intervallerna  angår,  så  ses 

af  tabellen,  att  de  någorbnula  väl  kunna  lenre- 
sentcras  med  enklai  e  talfoi  hållanden ,  hvaribland 

äfven  7-talet  förekommer,  hvilket  saknas  i  tluo- 

decimalsystemet.  Då  inlei  vallen  jnclhui  C  och 

Cis,  som  utgör  första  tonsleget,  och  i  det  när- 
n)aste  svarar  mot  trenne  syntoniska  commata, 

iir  något  mindre  än  den  så  kallade  lilla  hälft o- 
nen,  så  är  deicmt)t  intervallen  mellan  C  och  Des, 

son>  utgör  andra  tonsleget,  något  större  än  stora 

halllcjnen  och  uj)j)går.  till  ungefär  |  a(  en  liten  liel- 
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lon.  D  på  Iredje  toiisLegeL  faller  mellan  den  stora 
och  lilla  hellonen,  hvars  svängningslal  äro  §  och 

1^,  men  betydligt  närmare  den  sednare.  Dis  på 
Fjerde  tonsleget  skiljer  sig  knappt  med  J  comma 
fran  den  intervall,  som  molsvarar  h vilken  står 

på  giänsen  mellan  konsonerande  och  dissonerande 
intervaller.  Lilla  och  stora  terserna,  Es  och  E, 

gränsa  omedelbart  intill  hvarandra,  hvilket  af 
det  föregående  är  klart,  deremot  ligger  en  ton 
Eis  mellan  stora  tersen  E  och  qvarten  F.  Denna 

ton  Eis  afviker  knappt  J  comma  från  den  inter- 
vall, som  motsvarar  förhållandet  der  äfven 

talet  7  förekommer.  Mellan  qvarten  och  qvin- 
ten  ligga  tvenne  toner,  Fis  och  Ges.  Båda  svara 
någorlunda  mot  talförhållanden  der  7  ingår.  Den 
sednare  intervallen,  Ges,  som  är  rena  lilla  ter- 

sen fördubblad,  är  blolt  en  ömvändning  af  den 

föregående,  Fis,  ty  då  19  är  udda  tal,  finnes 
ingen  ton,  som  delar  oktaven  midt  i  tu.  På 

samma  sätt  äro  de  följande  intervallerna  ömvänd- 
ningar af  de  föregående,  och  behöfva  icke  sär- 

skilt undersökas.  Jag  vill  endast  nämna,  att 

systemet  eger  fyra  si^ptimor,  h varibland  finnas 
tvenne  stora  och  tvenne  små.  Den  högre  bland 

de  sednare,  eller  B,  är  märkbart  högre  och  följ- 

aktligen skarpare  än  lilla  septiman  i  duodeci- 
malsystemet  (se  tabellerna).  Den  lägre,  Ais  eller 
rättare  Heses,  är  mildare  och  äi*  sammansatt  af 

3  små  terser.  Då  dess  svängningstal  med  af- 

viker från  J,  så  eger  systemet  icke  den  vällju- 
dande septiman  ren,  ehuru  dess  Ais  närmar  sig 

densamma  mera  än  B  i  duodecimalsystemet , 

hvars  afvikning  svarar  mot  talet  |^|^.  Då  den 

sednare  är  för  hög,  äi"  deremot  den  förra  en 
comma  för  låg:. 
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Alklenstiind  19  är  elt  primtal,  och  endast 

eger  enheten  Lill  divisor,  är  tredjedelstonen  den 
ende  intervall  som  gar  jemt  upp  i  oktaven.  De 
öfriga  intervallerna  fordra,  allt  eftersom  de  äro 
2 ,  3  o.  s.  v.  gånger  större  än  den  minsta,  2,  3, 
o.  s.  v.  oktaver,  innan  samma  ton  återkommer, 

h varifrån  man  utgick,  och  böra  då  alltid  genta- 

gas 19  gånger.  Härigenom  skiljer  sig  undevige- 
simalsystemet  väsendtligen  från  duodecimalsyste- 
met,  der  utom  halftonen,  äfven  heltonen,  lilla 

och  stora  tersen,  samt  tritonus  äro  aliqvoter  af 

oktaven.  Då,  oberäknad  halftonen  och  stora  sep- 

timan,  qvarter  och  qvinter  här  äro  de  enda  in- 
tervaller, h  vilka  gentagne  bilda  cirklar,  som  ge- 

nomlöpa alla  oktavens  toner,  så  inlräfFar  detta  med 
alla  intervaller  i  det  förra  systemet.  Gentages 
t.  ex.  lilla  tersen,  som  svarar  mot  femte  ton- 

steget, eller  är  5  gånger  större  än  den  minsta" 
intervallen,  så  genomgås  successivt  följande  to- 

ner:   C,    Es ,    Ges,    Ais ,    cis,    e,    g,    h,    des^,   eis^,  gis^ 

b  'b  L  ff'  åfj  ̂   i'  Denna  sista  ton  f  är 

nu  fem  oktaver  högre  än  C.  Fortsätter  man  en- 

dast fyra  små  terser,  så  kommer  man  ett  ton- 
steg högre  än  oktaven,  nemligen  till  cis.  Häraf 

följer  att  den  intervall,  h varmed  fyra  rena  små 

terser  öfverskjuta  oktaven,  är  nära  precist  den- 
samma, som  utgör  tonskilnaden  i  det  system, 

h varom  här  är  fråga. 
Hvad  här  blifvit  anfördt  om  lilla  tersclrkeln, 

erbjuder  nu  ett  beqvämt  sätt  att  temperera  to- 
nerna. Man  stämmer  nemligen  rena  små  terser 

från  C  till  cis.  Till  cis  stämmes  dess  djupare  oktav 
Cis,  och  derifrån  åter  fyra  små  terser  ända  till  Jes. 
Till  des  stämmes  Des,  och  från  Des  stämmes  åter 
tersvis  till  d.    Vidare  stämmes  D,  och  medelst 
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sraå  terser,  dis.  Från  oktaven  Dis  foitsälter  man 

på  saniraa  sätt  genom  små  terser,  då  tredje  ter- 
sen  blir  c.  Ännu  säkrare  har  jag  funnit,  att 
temperera  medelst  stora  sexten,  hvilken  intervall 

svarar  mot  ett  enklare  talförhållande  (|),  och  så- 
ledes lättare  uppfattas  af  örat.  Här  stämmes  på 

samma  sätt  omvexlande  med  underliggande  okta- 
ver, så  att  man  icke  för  mycket  aflägsnar  sig 

från  grundtonen.  Följande  ordning  synes  mig 
ändamålsenlig.  Först  stämmas  tvenne  sexter, 

derefter  djupare  oktaven,  sedan  omvexlande  sex- 
ter och  oktaver,  till  dess  man  kommer  till  när- 

maste lägre  ton  än  grundtonen,  h varefter  samma 

ordning  å  nyo  vidtager.  Utgår  man  från  c, 
så  blir  ordningen  följande:  c,  a,  fis,  fis,  dis,  dis, 

his,  His,  as,  f,  f,  d,  d,  h,  H,  gis,  eis,  eis,  des,  des, 

h,  B,  g,  e,  e,  cis,  cis,  ais,  Ais,  ges,  es,  es,  c,  c, 

Vid  alldeles  ren  stämning  blir  svängningsFalet 

för  sista  c  =  f.  f.  1.  f.       |.  1.  f.  f.  i.  f.  i. 
t-  i-  f  i  i-  i-  i-  I-  i-  !•  f  i-  %■  i-  t-  4-  %• 
5  1  5  jL~ä'«1  —  190734863281  25  Fmedan 
3*   5^*   3*  2*      3  "'2'*      T9Ö42491875¥W  J^ineddn 
täljaren  är  något  större  än  nämnaren,  kommer 

man  på  detta  sätt  något  för  högt,  eller  strängt 
taget  böra  sexterna  sväfva  litet  under,  såsom  re- 

dan förut  är  anmärkt.  I  smärre  tal  uttryckes 

föregående  bråk  närmast  med  |^|,  som  icke  fullt 
svarar  mot  \  synton isk  corama.  Då  nu  denna 

lilla  skilnad,  som  i  och  för  sig  är  föga  märkbar 
för  örat,  bör  jemt  fördelas  på  alla  19  sexterna, 
så  inses,  att  någon  temperering  af  en  enkel  sext 
icke  kan  komma  i  fråga,  utan  bäst  är  att  stäm- 

ma så  rent  som  möjligt.  För  att  icke  småningom 
komma  för  högt  eller  för  lågt,  är  likväl  rådligt, 
att  emellanåt  jemföra  q  vinter,  qvarter  och  stora 
terser.    Huru  mycket  qvinten  bör  sväfva  under 
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och  qvaiien  öfver,  kan  inheriitas  på  följande  salt. 
Stämmes  g  såsom  ren  q  vint  till  c,  d  såsom  ren 

qvint  till  g,  och  sedan  a  såsom  ren  stor  sext  {.ill 
c,  skall  man  finna,  att  d  är  för  hög  såsom  qvart 

till  a.    Orsaken  är  lätt  insedd,  ty  f-  |-  =  f  och 
5  4—  20  Wpu  nn  är  J>  ̂   2  O  camh  ̂   9  _  81 
3"    3~"  "9/     ̂ ^^^^  ^]    4        ¥  '  4'   20"—  8Ö"' 
så  att  skilnaden  går  til]  en  vanlig  corama.  Men 
då  stora  sexten  bör  vara  ren,  så  måste  detta 

comma  jemt  fördelas  mellan  båda  qvin terna  och 
qvarten,  till  dess  de  förra  äro  lika  mycket  för 
låga,  som  den  sednare  för  hös:.  Huru  mvcket 
stora  lersen  och  lilla  sexten  böra  af  vika  från  ren- 

heten, inses  af  följande.  Stämmer  man  es  till 
c,  såsom  ren  liten  ters,  och  ces  till  es,  såsom  ren 

liten  sext,  och  sedan  e  till  c,  gis  till  e,  såsom 
rena  stora  terser,  så  borde  ces,  eller  his,  vara  ren 

stor  ters  till  gis.  Emedlerlid  är  den  för  låg,  ty 

1^.  f=ff,  och  J.  J  =  1^^^ ,  som  är  större  än 
ff.    Vidare  blir  2|^3i.2_|  eller  i  mindre 
tal  ungefär  så  att  skilnaden  uppgår  till  om- 

kring ^  conniia.  Då  nu  lilla  tersen  bör  vara 
ren,  kommer  föregående  tonskilnad  alt  fördelas 
mellan  de  tre  stora  terserna  och  den  lilla  sexten, 

derigenom  att  de  förra  nedsänkas  och  den  sed- 
uare  upphöjes  ungefär  ̂   comma. 

Äro  tonerna  på  detta  sätt  riktigt  tempere- 
rade, så  fortgå  de  hela  oktaven  igenom  med 

samma  skilnad.  Systemet  eger  således  19  sjelf- 
ständiga  tonarter  i  dur  och  19  i  moll,  så  att  ett 

ocli  samma  nioliv  kan  transponeras  på  18  sär- 
skilta  sätt.  Vidare  kan  från  en  gifven  grund- 

ton eller  tonica,  modulcras  till  h vilken  som  helst 

af  de  öfriga  18,  så  att  -systemet  synes  erbjuda 
en  större  likedom  i  harmoniskt  afseende  än  duo- 

decimalsvstemet.  Ett  väseudtlif^t  företräde  fram- 

for 
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för  det  sednare  eger  ifi ågavarande  sjstem  deri, 

^atl  små  och  stora  halflouer  äro  i  sjelfva  verket 
åtskilda,  h  varigenom  så  kallade  enharmoniska 

j  tonskilnader ,  t.  ex.  mellan  Cis  och  Des,  Eis  och 

F,  Fisis  och  G,  framstå  såsom  verkliga  inter- 
valler, då  de  deremot  i  duodecimalsystemet  en- 

dast existera  i  notskriften.  Huruvida  någon  möj- 
lighet finnes  att  gå  ett  steg  vidare  i  harmoniskt 

afseende,  samt  huiuvida  en  del  så  kallade  en- 

-  harmoniska  framski  idningar,  som  i  duodecimal- 
systemet sakna  betydelse,  här  blifva  användbara, 

vill  jag  öfverlemna  åt  insigtsfulla  harmonister  att 
afgöra.  Visst  är  eniedlertid,  att  när  saken  ses 

från  en  mathematisk  synpunkt,  egei-  systemet  en 
större  rikedom  på  accorder,  än  det  vanliga,  hvar- 
af  jag  här  vill  göra  uppmärksam  på  en  del. 

Emedan  lilla  tersen  kan  anses  fullt  len,  så 

erhålies  af  tonej  na  C,  Es,  Ges,  Ais,  cis,  ett  accord 

bestående  af  rena  små  terser,  h vilket  öfverskjn- 
ter  oktaven  med  1  ton,  och  således  är  väsendt- 

ligen  olika  med  det  motsvarande  accordet  i  det 
vanliga  systemet,  emedan  fyra  små  terser  här 

gå  jemt  upp  i  oktaven.  Det  lör  ra  accordet  är 
också  vida  mera  dissooerande  än  det  sednare. 

Äfven  de  tie  första  lönerna  C,  Es,  Ges,  bilda  ett 

temligen  dissonerande  accord,  h  v  il  ket  kan  upp- 
lösas i  elt  vida  mildare,  om  man  låter  Ges  sjun- 

ka till  Fis  eller  Geses,  oaktadt  intervallen  Es-Fis 
är  mera  dissonerande  än  Es-Ges.  Orsaken  inses 
likväl  lätt,  om  man  söker  de  tal,  som  svara 
mot  båda  accorderna.  Det  förra  accordet  kan 

nemligen  icke  uttryckas  med  mindre  tal  än  25: 
30:  36,  deremot  svarar  det  sednare  temligen  nä- 

ra mot  5:  6:  7.  (Jcmför  tabellerna).  Det  sköna 
accord,  som   uppkommer  när  en  ljudande  slräng 

K.  v.  Jkad.  Handl.  2 
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på  en  gäng  delar  sig  i  5,  6  och  7  aliqvota  de- 
lar,  och   ofta    höres  när  eolsharpan  ulsättes  för 

lagom  starkt  luftdrag,   erhålles  således   här  nå- 
gorlunda rent.    Emedlertid  vinner  accordet  ännu 

något  i  välljud,  om  Fis  höjes  helt  obetydligt.  Accor- 
det C,  E,  G,  B,  är  märkbart  skarpare  än  det 

vanliga   seplimaccordet,  enjedan    B    i    det  nya 
systemet  är  högre  än  i  det  gamla  (se  tabellerna). 
Sjunker   B    till  ÅiSy   erhålles  ett  annat  mildare 
accord ,  som  synes  utgöra  en  upplösning  af  det 
förra  och  äfven  kan  betraktas  såsom  septimaccord , 

när  man  utbyter  Åts  mot  Heses,    Detta  accord, 
som  alldeles  saknas  i  duodecimalsystemet  inne- 

håller den  nyss  omtalla   välljudande  treklangen 

med  tillagd  grundton,  och  svarar  således  någor- 
lunda  mot   förhållandet   4:  5:  6:  7.  Oaktadt, 

som  förut  är  nämdt,  Åis  eller  Heses  äv  näia  en 

hel  corama   lägre  än  den   välljudande  septiman, 

skadar  delta  likväl  föga  accordets  välljud,  eme- 
dan de   mera  dissonerande  intervallerna  tåla  en 

större  afvikning.    Tonerna  C,  A,  dis  bilda  äfven 
ett  för  örat  angenämt  accord.    Delta  grundar  sig 

derpå,  att  det  temligen  nära  svarar  mot  förhål- 
landet 3:  5:  7,  ty  intervallen  mellan  A  och  dis 

är  densamma   som    mellan  C  och  Fis.  Motsva- 

rande accordet  i  vanliga  systemet  af  viker  beljal- 
ligt  meia  från  detta  förhållande,  emedan  A,  och 
ännu  merii  dis,  är  för  hög.    Emedan  Eis  mycket 
nära  har  ̂   till  svängningslal ,  så  svarar  accordet 
C,    Fis,   B,   eller    rättare  C,  Gcses,  B  tendigen 
mot  förhållandet  5:  7:  9^  emedan  Geses  och  B 
bilda   samma    intervall,   som    C   och   Eis.  Den 

uppfattas   ganska   väl   af  Örat,   ehuru  den  är  af 
njera    dissonerande    natur    än    den  föiegående. 

Tillägges   Es  i  basen   blir  accordet  niera  vällju- 
dande, och  svarar  då  mot  forhållandet  3:  5:  7:  9. 
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Bland  öfriga  accorder  vill  jag  endast  anföra 
C,  Dis\  Ges,  som  närmast  svarar  mot  7:  8:  10. 

Det  är  en  ömvändning  af  accordet  O,  E,  Ais, 
som  svarar  mot  4:  5:  7  och  är  väsendtligen 

olika  med  accordet  C,  Dis,  Ges  \  vanliga  syste- 
met, alldenstund  i  det  sednare  icke  ingår  stora 

tersen. 

Som  förut  är  nämdt  egde  Grekerna,  utom 

det  diatoniska  tonsystemet,  flera  andra  systemer, 
der  ofta  intervaller  mindre  än  halftoner  före- 

kommo.  Bland  dessa,  som  uppkommo  genom  ned- 
sänkning  af  de  tvenne  medlersta  tonerna  i  hvart 

tétracliord,  ansågs  det  enharmoniska  som  det  för- 

nämsta. Här  utgjordes  skalan  af  tvenne  fjerde- 
dels  toner  och  en  intervall,  lika  med  tvenne 

stora  heltoner.  Häraf  följer,  att  sväogningstalet 
till  de  båda  första  intervallerna  tillsammans  icke 

utgjorde  mera  än  ̂ .  ff  =  fjf,  ell^r  ungefär 
som  är  betvdli"t  mindre  än  stora  balflonens 

svängningstal.  Emedan  V  f?f  =  1,0264  eller 
ungefär  så  inses  att  här  förekom mo  betyd- 

ligt mindre  intervaller,  än  i  det  af  mig  uppgifna 
tönsystem,  der  minsta  intervallen  nära  svarar 

mot  Jl^.  I  de  öfriga  systemer  na  bildade  tonerna 
sins  emellan  följande  intervaller,  när  heltonen  ta- 

ges  för  enhet:  Chroma  tonicBum:  J^,  ̂ .  Chroma 
molle:  -I-,  i-,  Chroma  sesqui- alterum:  |-,  |-,  J. 
Diatonum  molle:  ^,  Häraf  följer  således,  att 
då  det  nyare  chromatiska  eller  duodecimalsystemet 
näruiast  öfverensstämmer  med  Chroma  toniceum,  så 

öfverensslämmer  deremot  undevigesimalsystemet 
närmast  med  Chroma  molle,  emedan  de  båda  första 

intervallerna  här  voro  tredjedelstoner,  hvars  mot- 
svarande svängningstal  ungefär  är  Det  sed- 

nare systemet  kan  således,  om  man  så  vill,  be- 
traktas  såsom   Grekernas   Chroma  molle  fnllstän- 
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di^l  utbildadt.  OakUidt  sAledes  del  af  mig  upp- 
j>ifna  tonsvstein  vidn  mera  öfverensstämmer  med 
Grekernas  Chroma  molle ,  än  med  deras  eidiarmo- 

ni,  så  anser  jag  likväl  läm[>iigasL  alt  kalla  del- 
sa  ni  ma  det  tempererade  enharmomska  tonsystemet , 
i  synnerhet  som  detsamma  innehåller  den  njare 
så  kallade  enharmoniska  tonskalan  fnllsländig, 

och  endast  skiljer  sig  derilVån  genom  tempere- 
ringen. 

Oaktad  t  det  här  uppgifna  enharmoniska  ton- 

system synes  ega  vissa  fördelar  framför  det  van- 
liga chromatiska,  så  har  det  a  andra  sidan  ä^- 

ven  sina  oläs^eiiheler.  Alldenstund  antalet  af  to- 

ner  i  det  förra  med  7  öfverskjuter  antalet  i  det 
sednare,  så  försvåras  liärigenom  den  exekutiva 

delen  af  musiken  icke  obetydligt.  Alla  instru- 
menter  med  bestämda  toner  fordra  en  egen,  mera 

sammansatt  byggnad.  Hvad  särskildt  instrumen- 
ler  med  claviatur  angår,  blir  svårt  alt  så  sam- 

mantränga langenlerna,  att  handen  beq\äm ligen 
kan  nå  oktaven.  Dylika  instrumenters  stämning 
fordrar  älven  mera  tid,  och  kanske  af  ven  bäit»e 

gehör,  i  synnerhet  som  man  icke  rätt  väl  kan 

temperera  medelst  qvinler.  Som  förut  är  visadt 
äro  intervallerna  ölVerhufvud  renare  i  det  lem- 

peierade  enharmoniska  lonsystemet,  än  i  det 
chromatiska.  Detta  oaktadt  saknar  det  förra  så 

ren  qvint  och  qvart  som  det  sednare,  förntsatt 
att  tenjperatni  en  är  liksv  äfvande.  Emedlei  tid 

har  jag  icke  funnit  qvinlens  afvikning  så  stor, 
att  den  generar  gehöret,  så  vida  tonerna  äro  väl 
len)j)ererade,  och  skulle  så  mycket  mindre  tro, 

att  denna  omständighet  kan  ligga  i  vägen  lör  sy- 
stemets brukharhet,  so/n  enligt  Kirnbergers  myc- 

ket omlyckta  oliksväfvande  temperalur,  tvenne 

qvinler,  nem  ligen  D-A  och  A-e,   al  vika  J  sy  nio- 
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nisk  comma  Ii  Au  renheten,  då  tiiina  q  vinter 

(iereniot  endyst  afvika  ̂   af  sanmia  conima.  Äf- 
ven  kan  anmärkas,  att  den  stora  halftonen,  (här 

1^  tonen),  är  något  för  stor,  särdeles  i  jemforelse 

med  motsvarande  intervailei'  i  chromatiska  sy- 
stemet, h vårföre  den  så  kallade  ledtonen  (semi- 

toninm  mod  i)  stundom  förekommer  för  låg,  sär- 
deles när  harmoni  icke  begagnas.  Äfven  märkes 

stundom  vid  modulering  något  för  örat  stötande, 

ehuru  hvart  accord  för  sig  examinerad  t  är  oklan- 
derligt, hvilket  förmodligen  är  en  följd  af  stora 

tersens  olika  afvikning  i  båda  tonsystemerna. 
Allt  detta  anser  jag  likväl  till  större  delen  bero 

på  vana,  och  jag  skulle  tro,  alt  om  det  af  mig 

när  fiamställda  enharmoniska  tonsystem  framde- 
les skulle  komma  i  bruk,  skall  man  lika  lätt 

vänja  sig  vid  dess  oftallkomligheter ,  som  man 

fiUt  vänja  sig  vid  de  längesedan  erkända  brister- 
na hos  det  chromatiska  loiisystemet. 





Mya  Svenska  Homoiitera^ 

beskrifna  af 

CARL  H.  BOHEMAN. 

Till  K,  Vetetiskaps-Akademien  inlemnadt  deu  lo  November  1847. 

Då  jag  för  två  år  sedan  lill  Velenskaps-Aka- 
deinieii  iiilemnade  beskritiiing  på  32  ny*»  Sven- 

ska Homoptera .  upptäckte  under  en  lanore  lid 
och  under  flera  lesor  inom  Fädeå  neslandet ,  för- 

modade jag  icke,  att  så  snart  blifva  i  tillfälle, 
ytterligare  icke  obetydligt  kunna  öka  kännedomen 

om  denna  Insekt-grupp.  De  insamlingar  jag  gjordt, 
under  en  förliden  sommar  verkställd  resa  på  GotL- 
land,  hafva  likväl  lemnat  en  oförmodad  rikedom 

af  nya  species  för  vår  Fauna,  bland  hvilka  befin- 
nas åtskilliga,  utmärkta  genom  deras  sydländska 

karakter  och  af  så  stort  intresse  äfven  för  känne- 

domen om  dessa  djurs  geografiska  utbredning,  att 
jag  ansett  mig  icke  böra  nnderlåla,  denna  gång 

ujeddela  underrättelse  om  och  beskrifning  Öfver  så- 

väl de  nya  Homoptera,  som  det  lyckades  mig  upp- 
täcka pä  denna  i  eiitomologiskt  hänseende  märkvär- 
diga Ö,  som  dem  hvilka  nyligen  blifvit  funna  i 

närheten  af  Stockholm  och  under  en  korl  utfart 

lill  Westergöt bland  och  torde  således  denna  lilla 

uppsatts  erhålla  ett  rum  i  Akademiens  Handlin- 
gar, samt  få  anses  såsom  en  fortsättning  af  min 

der  förut  intagna  afhandling   \ 

*)  Vet.  Akad.  Haridl.  1845.  p.  21. 
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Ibland  de  arler  som  nu  uppUigas  äio  27 

för  vetenskapen  nja  ocli  endast  2  förut  Iids  andra 
Författare  karakteriserade. 

1.  Aphrophora  corticea:  oblonga,  bi  unneo-albido- 
que  vaiia;  vertiee  fiisco  bi-viitalo,  antice  re- 
llexo;  prothorace  punctato,  antice  angulatiiii 
producto,  linea  media  longiludinaii ,  laevi; 
scutello  brunneo,  lateribus  antice  albis;  beine- 
Ijtris  brunneis,  albido  nebuiosis,  postice  ad 
suturam  rnacula  par  va  alba;  pedibus  testaceis, 

brunneo-annulatis.  39-  Long  9-10,  lat.  4 — 4^ 
millim. 

Aphropho7'a  id.  Germ  Mag.  IV.  p.  50.  u^2,  — 
Faun.   Ins.   Europ.   VIII.    n:o    19.  Herrich- 

ScHÄFFER   Nomencl.   Entom.  I.  p.  66.  III.  Bo- 
hem. Vet.  Akad.  Öfvers.  1847.  p.  263.  n:o  1. 

Habitat    rarissime    locis   arenosis    in  Salicis 

repentis   varietate  arenaria,  ad  Olle  Hau  \n  pro- 
niontorio  bureali  insulae  Fårön  Golllandiae  4 — 6 

Ang.    (Fandem    quoqiie   prope  Salzburg  AusLriae 
in  Salicis  specie  1845  inveni). 

Sia  1 11  ra  fe  re  A.  Salicis,  sed  paulo  minor, 

abter  colorata,  verlice  apice  reilexo  el  prolliorace 
anlice  evidentius  in  an^ulum  prodiicU),  ab  illa 

distincta.  Caput  supra  visuni  breve,  anlice  pro- 
ductum,  apice  rolundatiim,  rellexum,  poslice  lale 

emarginatum  ;  verlice  pallide-leslaceo ,  niedio  vit- 
tis  diiabns,  sat  latis,  longil  udinali  bus,  nigro- 
luscis,  Carina  lanlum  angusla,  lestacea  distiiiclis; 

fronle  in  medio  valde  gil  ba,  qnam  in  congene- 
ribus  magis  convexa,  linra  media  longil  udiuali , 
laevi,  pallidiori;  utiinque  transversim,  tlistincte 

punctato-striata ,  sordide  lestacea;  genae  et  orbi- 
lae   albido  fusco({ue  variegalae;  rostro  longo,  in- 
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flexo,  a  basi  ad  mediuii)  lestacej,  deiii  nigro, 

nilido;  oculis  in  morliiis  griseo-tcstaceis ,  fiisco- 
maculalis.  Aiilenuae  bieves,  aiticulis  basalibus 

testaceis,  iiltiiiio  parvu,  nigio,  in  seUnii  Icnuerii 
iiudani,  lestaceam  atlenuata.  Prolhorax  capile 

paruni  lalior,  anlice  in  ni^diu  angulatiiii  pio- 
ducLus,  iaieri!)ijis  brevibiis,  sub-ieclis,  poslice  sen- 
sim  anguslaliis,  apice  piufiinde,  sat  late  emargi- 
iialus,  siipra  paium  convexus,  anle  mediiitn 

Irans versiin  impiessus,  niedio  liiiea  lenui,  albi- 
da,  longiludinaii ,  vix  elevata;  leslaceus,  anlice 

parcius  el  irregiilat  iter,  poslice  crebi'iiis,  regulariter 
brunneo-punclatiis,  anle  raediiun  viUa  transversa, 
undidala,  albida.  Scutelimn  sat  mngnnm,  Irian- 

gulai  e,  apice  aculinsculum ,  in  medio  sub-inipi  es- 
snm,  leviter  cai  iiiatinii ,  vage,  irregulariler,  minns 

crebre  punctatuin,  bruiineutn,  apice  grisenm,  ad 

Jalera  anlice  album.  Hemeiytia  testaceo-albido- 

que  varlegata,  punctis  ci  ebi  is,  medioci  ibus,  brnn- 
neis,  quare  oculo  niido  brunnea  apparent,  fasciis 
duabus  abruptis,  undulatis,  una  anle  el  allera 
pone  medium  maculisque  aliquot  irregulai  ibus, 
sordide  aibidis  et  niacida  albidiori  versus  apicem 

suturae.  Alae  furaatae,  ner  v  is  bi  unneis.  Corpus 

sublus  teslacenm,  pectore  venUeque  inteidum 

fusco-maculalis ;  genilalibns  in  ulroque  sexu  pal- 
lidiiis  testaceis.  Pedes  testacei ;  femoribus  vet  sus 

apicem  brunneo-libiis  basi  apiceque  obscure  bruii- 
neo-annidatis;  tarsis  apice  piceis. 
2.  Deltocephalus  maculiceps:  ijre viusculus,  supia 

surdide  et  })allide  testaceus,  nilidus,  sublus 

niger,  sub-opacus;  vertice  obtuse,  Iriangulari- 
ler  pioduclo,  maculis  duabus  magnis,  alris; 

pedibus  testaceis,  lemoribus  basi  nigro- va riega- 
tis,  tibiis  tarsisque  poslicis  fere  totis  nigtis. 

Long         lat.  1|  millim. 
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Deltocephalus  macuUceps:  Bohem,  Vet.  Akad. 
Öfveis.  1847.  p.  264.  n:o  2. 

Mas:  minor,  obscurior,  fronte  in  meclio 

nigra,  utrinque  transversim  fla vo-leslaceo  li- 
neata;  abdoraiiie  iiigro;  femoiibns  basi  magis 
iiifuscatis. 

Femina:  paulo  major,  pallidior;  fronte  llavo- 
testacea,  immaculata;  abdomine  postice  supra 
flavo;  pedibiis  diiutioribus;  genitalibus  flavis, 
vagina  nigra. 

Habilat  in  gramine  pratoruin  Gottlandiae  ad 
Läderbro,  Mjrvälder  et  Lummelund  passim 
8—13  Aug. 

Par  v  US.    Deltocephalo  ocellari  magnitud  i  ne  ae- 
qualis.    Caput  a   latere  superiore  visum  breviler 

triangulare,   planum,   postice   late,   niodice  pro- 
funde    rotundato-emarginalum, ,  flavo-testaceum , 

nitidum;  supra  in  vertice  maculis  duabus,  mag- 
nis,  rotundis,  atris,  transversim  posilis,  intercium 

in  ipso  apice  itidem  duabus,  minutis,  magis  ap- 
proximatis  et  in  limite  frontis  utrinque  juxta  ocu- 
lum   alia   macula    minuta,   atris;   fronte  declivi, 

aut  flavo-testacea  medio  late  nigra,  utrinque  bre- 
viter   transversim    tlavo-testaceo    lineata  aut 

tota  flavo-testacea,  immaculata  (?);  basi  rustri  medio 
lineis  duabus  longitudinalibus  nigris        vei  ni- 

gro,   utrinque   flavo-marginato   ($);    genis  flavo- 
testaceis,   plus  minus  ve  distincte  tusco-maculatis; 
oculis    sub-rotundis ,   modice  convexis,  brunneis, 

in    mortuis   saepe  glaucis,     Antennae  tlavo-lesla- 
ceae ,    subtus   interdum    leviter   inluscalae;  seta 
lenui,  fusca,    basi  modice  incrassata.  Protborax 

brevis,  transversus,  antice  late  rotundatus,  postice 

leviter  rotundato-emarginatus,    supra  parum  con- 
ve\us,  lacvis,  flavo-teslaceus ,  immaculatus.  $cu- 

tellum   sat   magnum,    triangulare,    fere  planum, 
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flavo-lestaceuni.     Hemelyti  a   in    ma  re  abdoniiiie 
nonnihil  jongiora,  in  femina  illo  parum  bieviora, 

apice  rolundata,  dilute  gi  iseo-testacea  (^),  vel  Oa- 
vo-teslacea   (?),   nitida,  ner  v  is  vix  obscurioribus. 

Alae  hjalianae,  nervis  fuscis.    Gorpus  subtus  ni- 
grum, sub-opacum,  abdornine  tenuiter  flavo-mar- 

ginato,   supra  segnienlis  apice  angusle  flavo-niar- 
ginatis  ($),  vel  a  medio  ad  apicem  flavo  (9);  ge- 
nitalibus  feminae  flavo-testaceis,   subtus  setosis; 

vagina  nigra.   Pedes  flavo-testacei ;  femoribus  basi 
plus  minusve  nigro-variegatis,  trocbanteribus  pal- 
lidis;   tibiis   posticis  saepe  fere  totis  nigris,  basi 
et  lalere  exteriori  cum  spinulis  testaceis;  tarsis 
anterioribus   testaceis,  unguiculis  nigris,  posticis. 
nigris,  metatarsis  basi  testaceis. 
3.   Deltocephalus  multinotatus:  breviusculus,  paUide 

flavo-testaceus,   sub-nitidus;   vertice  triangula- 

riter  producto,  fusco  sex-maculato;  protborace 
niaculis  tribus  scutelloque  binis  fuscis;  heme- 
lytris  albidis,  dilute  brunneo-maculatis,  puncto 
parvo  ante  medium  maculaque  oblonga  versus 

apicem  nigro-fuscis ;  tibiis  extus  nigro-punctatis. 
9»  Long.  3,  lat:  1^  millim. 

Deltocephalus  multinotatus.  Bohem.  Vet.  Akad. 
Öfvers.  1847.  264.  n:o  3. 

Habitat  in  Gottlandia  ad  Lummelund,  in 

gramine  loco  uliginoso;  3  individua  13  Aug.  de- 

piehensa. 
Species  cerle  distincta.  D.  occellari  proxinta 

et  magnitudine  aequalis;  vertice,  protborace  scu- 
telloque fusco-ujaculatis ,  IVonte,  corpore  pedi- 

busque  flavo-testaceis  et  bemelytris  dilutiuribus 
ab  illo  facile  dignotus.  PaUide  fla vo-lestaceus, 

sub-nitidus.  Caput  a  latere  snperiore  visum  sub- 
triangulaie,  planum,  postice  late,  sat  prolunde 

rolundato-emarginatum ,   supra   canalicula  tenui, 
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loiiiiiludiiiali  iiisculptii ni,  luedio  mncr.lis  sex,  siib- 

appi-cxiiiKiLis,  ni^i"o-(iiscis ,  per  pfiii;»  in  serie  iou- 
sjitiulinaii ,  piire  pi  inio  in  ipsa  basi,  secundo  in 

meLlio,  hai  r.m  macuiis  1 1  aiisversis ,  lerlio  in  api- 
ce  ,  iiiaculis  oblun^o-trian^nlai  ihus  ;  h  onle  "renis- 

qiie  paliide  fla vo-iestaceis,  inimaculaLis,  vel  tVuute 
sii^naturis  obsultlissiniis ;  ocLilis  ovatis,  aiodice 

couvexis,  in  moiluis  i^laucis,  anlice  nigricanles. 

åiilenDaruQi  sela  longiludine  capitis  cliqi  prolho- 
race,  lenuis,  diiute  lusco-teslacea ,  basi  leviler 
iiicrassala,  <.hhili.jri.  Protliorax  semicircularis , 

poslice  SLib-lruocaLUS,  aiigidis  rolundaiis,  supra 
pauio  coiivexus,  laevis,  macuiis  Iribiis  in  niedio, 

transversiiD  posilis,  nigio-fuscis ,  media  inlerdum 

majore,  obsolelioi'e.  Scutellutii  sal  magnum,  tri- 
angidaie,  apice  paruni  elevalum,  basi  utrioque 

macida  nigro-tusca.  Hemel3'tra  abdundne  paulo 
breviora,  albichi,  diiute  brunncu-niacuiata ,  macu- 

iis magnis,  sub -approximalis ,  ublongis,  apicabl)us 
rolundioi  ibus ,  in  fuedio  iere  disci  punclo  el  non 
iouge  al)  apicem  versus  suluram  niacula  pai  va, 

oblunga,  nigro-fuscis,  macuiis  apicaliljus  saepe 
tusco-marginatis ,  praelcrea  in  individuo  uuico  ad 
suturam  a  basi  ull  ra  meilium  punctis  quaLuor, 

nigris,  serialiin  jiosilis.  Alac  liyaliiiae,  opali- 
zanles,  nervis  diiute  fuscis.  Abdouien  subuis 

macula  par  va,  trausversa,  in  apice  se^menli  id- 
liuii,  nigra,  maiginibus  inllexis  lenuiler  nigio- 
maculalis,  segmenlo  ullimu  supra  apice  tusco- 
marginalo;  genilaljl)us  feminae  subius  setosis, 

ulrinque  niacula  elongala  tusca;  vagina  |)aliida. 

Tibiac  ad  basin  spinulanim  nigro-punolalae,  po- 
slicae  ad  apicem  dilule  tusco-aunulalae;  larsis 
anteriiu  il)us  unguiculis  lanUnii  fuscis,  poslicis  ar- 
licuiis  duobiis  uilimis  apice  leviler  iuluscalis. 
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4.  Alhysanus  hrachypterus:  brevis,  pallide-testa- 
ceus,  sub-nilidus;  capile  anlice  late  ruluiidalo; 
verlice  rnaculis  duabus  rnagiiis  liiieaque  njedia 

postice  abbreviala,  nigris;  IVoiife  uUinque  lon- 
giludiiialiter  nioio  bi-lineala;  protborace  ma- 
cidis  qiialuor  scutelioqne  basi  binis,  nigiis; 

lieinelylris  brev  i  bus,  nigro-lineatis ,  seginenlis 

abdominis  SLq3ra  apice  fuscu-iDargiiialis.  6?. 
Long.  2^,  lat.  I  i  ndlliiri. 

Athysanus    hrachypterus.    Bohem.    Vet.  Akad. 
Öfveis.  1847.  p.  264.  n:o  4. 

Habital  in  giaiaine  locis  ullgijiosis,  ad  divei- 
sorimi]  Myivälder  Gottlandiae,  ad  Holmiain  et  in 

WestrogoLliia   parce  luense  Ang.  In  copula  semel 

capi  US. 
Species  singulaiis,  brevitate  benielytrorum  a 

conspeciebns  mox-  disl indus.  Åthysano  histriomco 
feminae  proximus,  nonniliil  lajuen  minor,  capite 
antice  magis  rolundato  ut  et  signaluris  capitis 

prolboracisque  ab  illo  diversus.  Pallide-testaceus , 
snb-nitidus.  Capul  breve,  Iransversnra,  subtili- 

ter,  confertim  puncLulalura,  anlice^  late  rolnnda- 
tum,  rnaculis  duabus  magnis,  rotunda  tis,  subre- 

moiis,  träns versim  posilis  lineaque  tenni  longi- 
tndinali,  posiice  plus  minusve  abbreviata,  nigris; 
Ironle  ulrinque  lineis  duabus,  sat  approximatis, 

exteriore  marginali,  sub-recla,  interiore  flexa,  in- 
terdnm  abrupta,  velut  rnaculis  conflata;  genis  li- 

neolis  duabus,  nigro-fuscis,  una  basali,  obJiqua, 
altera  in  medio  iongitudinali ;  l  ostro  basi  nigro- 

marginato,  macula  pai  va  media  apiceque  nigro- 
fuscis;  oculis  rolundalis,  convexis,  in  mortuis 

nigro-brunneis,  anlice  et  inferne  late  pallido  mar- 
ginalis.  Seta  antennarum  sat  longa,  capillari, 
fusca,  basi  leviter  incrassata.  Protborax  bre- 

vis,   transversus,    antice   late  rotundato-emargi- 
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natus,  supra  panlo  convexus,  siibtiliter,  confertim 
punctulatus,  postice  aciculatiis,  aiite  raedium 
transversira  leviter  inipressus,  maculis  quatuor 
sat  magnis  in  quadrangulum  positis,  macu4ani 
vel  lineolaQi  antice  posticeque  abbreviatam  saepe 
includentibiis,  nigris,  maculis  lateralibus  saepe 

confluentibus;  pieuris  macula  sat  raagna,  ir- 
regulari,  nigra.  Scatellum  triangulare,  basi 

extus  utrinque  macula  triangulari,  nigra.  Heme- 
lytra  in  utroque  sexu  abdomine  dimido  et  ultra 

breviora,  apice  rotundato-truncata ,  dorso  eviden- 
ter,  sat  crebre  punctata,  sutura  anc;uste  lineisqne 

quatuor  longitudinalibus,  fusco-nigris ,  quarum 
interiör  fere  a  basi  juxta  scutellum  ultra  medium 

suturae  oblique  descendit,  interdum  antice  posti- 
ceque  abbreviata,  secunda  vei  libera,  vel  cum 
linea  interiore  antice  juncta,  parum  obliqua,  in 
apice  excurrente,  tertia  fere  in  medio  disci,  rum 
secunda  paralella,  antice  seinper  abbreviata,  et 

quarta  inträ  marginem  paulo  arcuata,  antice  po- 
sticeque  parum  abbreviata.  Alae  albae,  hemely- 
tris  nonnibil  minores,  ner  vis  tenuibus,  concolori- 

bus.  Abdomen  supra  segmentorum  apicibus  nigro- 
Fusco  marq^inatis,  subtus  ad  latera  ni^ro-lusco 

maculatum;  genitalibus  in  ulroque  sexu  utrinque 

in  apice  macula  par  va,  nigro-fusca;  vagina  femi- 
nae  saturatius  testacea,  basi  interdum  brunnea. 

Pedes  coxis  anlicis  extus  macula  nigra  notatis; 
femoribus  anterioribus  (iilute  fusco  sub-anoulatis  » 

poslicis  vel  immaculatis ,  vel  antice  posticeque 

fusco-lineatis;  libiis  anlicis  infuscatis,  posticis 
nimnihil  incurvis;  larsis  apice  nigio-fuscis. 

Mas:  Variat  interdum  capite  medio  nigro, 
cum  maculis  duabus  parvis,  rotundis,  inter 
oculos,  transversim  positis,  lineisque  tribiis 

longitudinalibus  in  fronte,  media  latiori  llavo- 
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leslaceis;  prolhorace  aigro,  postice  pallide  testa- 
ceo-rnarginato;  hemelytris  obscurioribus,  testa - 
ceo-lineatis;  abdomine  supra  iiigro;  genitalibus 
pallidje  lestaceis. 

5.  Athyanus  stylatus:  pallide  testaceus,  nitidus; 

vertice  obluse  Iriangulariter  producto,  nigro- 
maculalo;  fronte  maculis  duabus,  magnis,  trans- 
versis,  nigris;  hemelytris  abdomine  dimidio  et 

ullra  brevioribus,  linea  obliqua  maculisque  la- 

teralibus  fuscis;  abdomine  supra  nigro-lineato 

et  maculalo;  pedibus  fusco-variegatis.  Long. 
2|,  lat.  U  millim. 

Mas:  genitalibus  nigro  quadrimaculatis. 

Femina:  genitalibus  supra  linea  media  longi- 
tudinali,   nigra;    vagina  valde  exserta,  fusca, 
supra  teslacea. 

Habitat  locis  aridis,  graminosis  mense  Julii 

et  Aug.;  in  monte  insigni  Kinnekuile  frequenler, 
ad  Holmiam  parce  leclus. 

Athysano  brachyptero  parum  minor,  gracilior, 
aliter  coloratus,  vertice  obtuse  triangulariter  pro- 

ducto, ab  illo  mox  distinctu^.  Femina  vagina 

valde  exserta,  a  conspeciebus  facile  dignota.  Ca- 
put  a  latere  superiore  visum  breviter  triangula- 
re,  planum,  pallide  lestaceum,  nitidum,  postice 

in  medio  lineolis  duabus,  longitudinalibus,  ap- 
proximatis,  interdum  in  maculam  sub-quadratam 
confluentibus,  interdum  obsoletis,  macula  de  ce- 

tero  utrinque  parva,  antice  macula  media  ma- 
juscula  et  in  ipso  margine  fronlali  arcu,  utrinque 

in  maculam  rotundam  desinente,  nigro-fuscis; 
fronte  pallide  testacea,  maculis  duabus  magnis, 

transversim  positis,  nigris,  superiore  angustiore, 
interdum  medio  linea  angusta,  perpendiculari, 
concolore,  connexis  et  alia  inter  maculas  träns- 

versa,  tenui,  fusca;  roslro  basi  nigro,  medio  ma- 
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CLilis  duabus  parvis,  pallicie  toshiceis,  intercium 

(leficieiitibus ;  oculis  dilute  fuscis,  pallido  margi- 
natis.  Antennae  Fuscye,  seta  lenui,  fuscescenle , 

basi  iijodice  iiici  assata.  Prolhorax  brevis  ,  Irans- 
versus,  sordide  testaceus,  vel  iminacuialiis ,  vel 

macidis  qualuor  parvis,  Iransversim  po^ilis,  tus- 
cis,  duabus  dorsalibus  magis  approximatis ;  antice 

lale  rolujidatus,  poslice  rolnudalo-emarginaUi^. 
Scutellum  soi  dide  testaceum,  vel  imaiacuiatuni , 

vel  nigro  bi-maculaUiin ,  maculis  parvis,  r(jUiu- 
dls,  una  in  niedio  baseos,  aitera  versus  a.piceni. 
Heraelytra  abdomine  dimidio  et  ultra  brevi  ora, 

pallide  et  sordide  teslacea,  nitida,  rugc^so-puncla- 
la,  apice  rotundato-truncata ;  linea  ab  angulu  bu- 
nierali  exeuute,  oblique  versus  apicein  ducta, 

ibique  noii  longe  a  sutura  excunente,  deiii  ex- 
trorsum  maculis  pluribus  dilute  fuscis,  aiiterio- 

ribus  oblougis,  apicalibus  sub-rotundis.  Alae  bre- 
vissimae,  iiic^mplelae,  albidae.  Abdomeii  supra 

sordide  et  pallide  testaceum,  liiuds  sex  iiigro- 
fucis  iiisigiiitum ,  duabus  dorsalibus  nonnibil  la- 
tioribus,  appi  oxi uialis ,  margiiialibus  iiilerdum 
iiiterriiptis ,  ntriuque  inter  liueaui  doisaleui  et 

pruximam  lateialem  puncta  minula,  nigio-fusca; 
subtus  nigiuui,  ad  lateia  fla vo-maculatum.  Ge- 
nilalia  pidlide  teslacea,  apice  setulis  noniiullis, 

t  uscis  obsila,  ma  ris  basi  maculis  quatuor  traiis- 

versim  positis,  nigro-fuscis,  quaium  dorsali  et 
venlrali  n)inoiil)us,  roluiivlis,  laleralibus  lunatis; 

femiiiae  supia  in  medio  liiiea  loiigiiudiuali,  nigra, 

lateribus  obsolele  fusco-liiieala ;  vagiiia  louge  ex- 
serta ,  fusca ,  supra  teslacea.  Peiles  pidlide  testa- 
cei;  femoribus  aiileriori bus  fusco-aniiulalis,  posti- 
cis  extus  et  iiitus  liuoa  teiiui,  iongituiliuali , 

fusca;  tibiis  poslicis  intus  iufuscalis,  exlus  nigro- 
punclatis;  tarsis  rusco-anmdatis. 

G. 
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6.  Tliamnotettix  punctifrons:  oblonga,  palHde  fla- 
va,  iittida;  vertice  antice  maculis  duabus,  me- 

diocribus,  a  t  ris;  fVoiite  ialeiibns  apiceque  te- 

siuiter  iiigro-marginata ;  femoribus  supra  linea 
fysca ;  tarsis  fusco-aniiulalis.  <5$.  Loii«.  ̂   4^, 

lal.  H  millim.    hoiv^.  ̂   6,  lat.  If  millim. 
Cicada  functifrons.  Fall.  Hemipt.  Siiec.  Coiit. 

1.  p.  42.   (Femina  iit  Finlandiae  incola  alla  ta). 
Thamnotettix  punctifrons.  Bohem.  Vet.  Ak  ad. 

Öfvers.  1847.  p.  264.  n:o  5. 
Mas:  minor,  magis  flavescens;  froiite  vel 

iiDmaculata,  vel  dilute  brunneolineala;  bemely- 
tris  nitidioribiis,  dorso  leviter  fusco-maculatis, 
abdomine  supra  atro,  segmentis  omiiibiis  apice 
et  marglne  teiiuiter  flavis,  subtus  basi  nigro; 

genitalibus  supra  nigris,  apice  fla vo-marginatis, 
undique  dense,  longe  albo-pilosis. 

Femina:  major,  pallide  fla  vo-virescens ;  frön  te 
utrinque  raacula  maxima,  oblongo-ovata ,  longi- 
tudinali,  dilute  biunnea;  bemelytris  immacu- 
latis;  abdomine  supra  atro,  segmentis  anterio- 
ribus  apice  et  margine  tenuiter,  anle  penul- 
timo  paulo  latins,  ultimo  ad  dimidiam  fere 
longitudinem  flavis;  genilalibus  flavis,  supra 

macula  magna  sub-triangulari,  medio  utrinque 
rotundato-emarginata,  nigra,  subtus  sat  dense 
albo-setulosis ;  vagina  atra,  apice  fla  va. 

Habitat  frequens  locis  arenosis  in  Salicis 

repentis  varittate  arenaria,  ad  Olle  Hau  Gottlan- 
diae  4 — 6.  Aug.  Teu)j)ore  sereno  more  Typblocy- 
baruni  arbuscula  vi  vide  circumvolat.  (In  Salicetis 
Carinlhiae  alpinae  1845  sat  frequenter  legi). 

Magnitudo  et  fere  slatura  1\  Dahlbomi,  sed 

aliler  colorata.  Caput  breve,  antice  late  rotun- 
dalum;  verlice  arcualim  Iransverse  inipresso,  basi 

K.  F.  Akad.  Bandi.  1847.  ^ 
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lenue,  ifiiigiludinaiiler  caiialiculalo,  canaliciila  saepe 

fuiido  iiifiiscata;  non  piocul  ab  apice  juxta  ocu- 
luiu  luacula  utiiiique  rotunda,  inediocii,  alra, 
nitida,  interduiii  ipsu  apice  diiabuvS  luinulissiiijis, 

valde  approxinialis  el  non  [)rocul  a  margiiie  basali 
uliinque  alia  raacula  niinutissima,  in  foveola  pai  va 

locata,  iiigro-fnscis ;  roslro  extrorsiim  ieviler  in- 
fuscaLo,  setuloso;  oculis  sub-uvalis,  riiodice  con- 
vexis,  in  niortuis  glaucis,  antice  interdum  late 

infuscalis.  Seta  anlennai  um  capita  clhli  prolbo- 
lace  vix  longiore,  tenui,  capillaii,  dilute  fiisca, 
basi  modice  incrassata,  testacea.  Protboiax  bre- 

vis, ti  ansversiis ,  antice  late  rutunclatus,  lateribus 

brevibns,  rotundatis,  medio  leviter  rotundato- 

einai ginatns,  supra  modice  convexus,  laevis.  Scu- 
lellum  raagnum,  tiiangulai  e ,  supra  vix  con- 
Ntxum,  jKdlide  flavura,  basi  ulrinque  macula 
nigra  j)ruthurace  plerumque  ubtecta.  Henielylia 

fiavo- virescentia ,  in  feiiiina  lota  in  niare  postice 
pallidiura,  flavescenti  sub  hyalina.  Alae  fere  bya- 
linae,  ner  vis  distinctis,  fuscis.  Pedes  fenioribus 

aiiterioribns  supra  et  interdum  subtus  linea  an- 

gusta  vel  continuata,  vel  apice  abbreviata,  posti- 
cis  supra  veisus  apicem  lineola,  fuscis;  libiis 
anlicis  intus  densc,  breviter  setulosis,  ad  insertio- 

nem  selularum  nigro-punclalis ,  inlerniediis  inUis 
parce  setulosis  et  nigro-pnnclatis ,  posticis  inlus 
a  basi  ultra  medium  linea  nigra,  extus  spinulo- 

sis,  paice  nigro-[)unctatis ,  tarsis  plus  minus  ve 
distincle  fusco-annulatis. 

7.  Tliamnotetlix  Phraginitis:  oblonga,  supra  sordi- 
de  albida,  subtus  obscuiior;  \erlice  obtuse 

I riangulai  iter  produclo,  supra  vilta  li  ansversa 
lulva  et  antice  linea  angusla,  avcuata,  alra;  fronle 

utrinque  transversim,  ol)Sole{e  fusco-lineata , 
superne    linea    arcuala    nigra;    prulliorace  scu- 
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telloque  ful vo-niaculalis,  hemelylris  diJule  brun- 
neo-areolalis;  peclibns  fusco- variegalis.  8$.  Long. 
5  4-,  lat.  1|  itiilliiii.  Long.  ?  5,  la!.  1|  millim. 

Thamnotettix    Phragmitis,    Bohem.   Vet.  Akad. 
Öfvers.  1847.  p.  265.  n:o  6. 

HabilaL  in  Pbragmite  passim,  ad  domicilium 

Sacerdotis  paroeciae  Fårö  et  ad  diversorium  Mjr- 
välder  Gultlandiae  7—11  Au^. 

Magniludu  T.  Striolae.  Deltocephalo  formoso 

primo  iiituitu  colore  similis,  ab  illo  tamen  statu- 
ra  longiori,  graciliori,  beiueljtris  apice  magis 

rotundatis,  scutello  ad  apicem  fulvo,  bene  di- 
stincta.  Caput  supra  visum  planum,  sordide  al-  • 
bidum,  tenuiter  fusco-canaliculatum ,  antice  obtuse 

triangulai iter  productum,  postice  late  rotundato- 
emarginalum;  vettice  in  raedio  vitta  transversa 

ful  va  et  ill  niargine  autico  linea  tenui,  sursum  ar- 

cuata,  uigra;  fronte  dilule  fusca,  supra  lineis  dua- 
bus  transversis,  prima  atra,  allera  albida,  inferiie 

lineis  transversis,  valde  obsoletis,  medio  abrup- 
tis,  sordide  lestaceis;  rostro  genisque  albidis,  illis 
interdum  macula  fusca;  oculis  ovatis_,  niodice  con- 

vexis,  in  mortuis  brunneis,  postice  glaucis;  An- 
tennae  pallide  teslaceae,  inlerdunj  linea  fusca  no- 
tatae,  sela  capite  cum  prolborace  paulo  longiori, 
basi  nonnibil  incrassata,  exlrorsum  fuscescente. 

Piotborax  brevis,  transveisus ,  anlice  semicircu- 

laris,  postice  medio  late  et  parum  profunde  ro- 

tundato-emarginatus ,  supra  paulo  convexus,  sor- 
dide albidus,  pone  medium  maculis  quatuor  ro- 

tundis,  sat  magnis,  träns versim  positis  et  antice 
in  ipso  apice  binis  transversis,  saepe  conliuentibus , 

omnibus  ful  vis.  Sculellum  sat  n)agnum,  triangu- 

laie,  apice  acutum,  supra  paulo  convexum,  sor- 
dide albidum,  basi  utrinque  macula  ad  angulum 

et  alia  apicali ,  fulvis,  ipso  apice  albido.  Heme- 
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jylra  abdotnine  loiigioia,  apice  ro! iin-lata ,  sordide 

aibida,  lineis  dnahus  paralellis,  appi öximati-^ ,  ab 
aiigiilo  liumerali  pone  nsediuni  siilurae  obliqiie 
(le,-ceii(leiitibus ,  fuscis,  ai  eolis  maoiiiludine  et 
forma  valde  dissirnilibtis,  cUlnte  bnmneis,  lenui- 

ter  fusco-mariiinalis;  pone  medium  iii  margine 
maculis  nonnullis  fuscis  et  inlra  apicem  ulrinque 
diiabus,  ahis,  singula  antrorsum  linea  fusca  ciim 

margine  areolae  juucta.  Alae  fumatae,  uei  vis  di- 
si  iiic?  is,  fuscis.  Corpus  subtus  iiigruni,  sub-nili- 
dum,  fla  vo-variegalum ,  abdomine  supra  segmen- 
lorum  apicibus  tenuiler  maigineque  b»lerali  bilius 

pallide  ila  vis;  iii  femiiia  segineiilo  pennllimo  la- 
tins ullimo  loto  supia  pallide  teslaceis;  genitali- 

bus  albido  selulosis,  in  mare  supra  el  lateiibiis 

liigris,  sublus  testaceis,  utriiique  lalere  linea  lon- 

gitudinali,  pallide  testucea,  in  femina  lestaceis,  la- 

lei  i!  US  nigro-maculatis,  vagina  uigra,  apice  sub- 
lus (la vo-teslacea.  Pedes  surdide  albidi;  fernori- 

bus  supia  plus  minusve  dislincte  nigro-bneatis; 
tibiis  pro  inserlione  spinarum  nigro-j)nnclatis; 
tarsis  dislincle  nigro-annulatis ,  unguiculis  nigro- 
(uscis. 

8.  Typhlocijba  sigiwtipenjiis :  angusla,  palbde  fla  va; 
befntdvtris  maculis  irregularibus  dilute  fuscis 

maculisque  duabus  nigris,  una  parva,  rolun- 
dala,  (bjrsali,  anle  medium,  ahera  niajoii,  ad 

marginen!  exleriorem ,  n^o\  pune  medium;  ab- 
domine nigro  flavoqne  vaiiegalo,  apicibus  seg- 

men I  orum  Oavis;  tarsis  apice  fuscis.  5.  Lon":. 
3|,  lat.  1  millim. 

Tn  foliis  Belulae  albae  nicnse  Julii,  in  nionte 
Kinnekube  rarissime  lecta. 

MagniLudo,  slalura  el  signalurae  hemelvho- 
rum   T.  aureolac;   capile,    prolliorace  sculelloque 
iuimaculatis ,  peclore  lla\o,   pune  i nscrl ioncm  pe- 
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ab  illa  laiiieji  mox  di.sLincla.  Pallidc  Hava.  Caput 
qnarti  in  T.  aureola  pauh;  anguslius  el  Ic^ni^ius, 
anlice  ma^^is  roLundalun) ;  oculis  dilule  flavo- 

i^laiicescenlibus.  AtiLeJinae  pallide  flavae,  seta 

teiiiii,  exlrorsiuii  leviLer  infuscala.  Hemelytra 
abdomine  disiiidio  longiora,  apice  late  luUindala, 

pallide  hjaliiiu-fla  va ,  lucida,  luacula  par  va,  ro- 
tunda, ante  medium  suturae  el  altera  mox  pjue 

medium  mar^inis  exlerioris,  nigro-fuscis ,  macuia 
antica  vittaque  disci  obsolela,  iiiaequali  et  fascia 
la  la,  tiansversa,  inträ  apicem,  di!  ute  fuscis. 

Pectus  pallide  flavum,  pone  insertionem  pedum 
anlicorum  villa  lenui,  Irans versa,  ulrinque  ab- 
breviala,  nigra.  Alae  albidae,  nervis  fuscis.  Ab- 
dornen  nigrum,  laleribus  latins  segmentisque  apice 
anguste  flavis;  genitaiibus  sublus  flavis.  Pedes 

graciles;  tibiis  poslicis  longe  spinosis;  tarsis  apice 
dilute  fuscis. 

9.  Jassus  impwus :  brevis,  dilute  griseo-fuscus; 
capile  brevi ,  triangulariter  produclo,  flavo-te- 
staceo,  maculis  quinque  alris;  prothorace  evi- 
denler,  crebre  punclato,  tenuiter  carinalo,  an- 
tice  utrinque  macuia  träns  versa,  alra;  scutello 

fla vo-testaceo,  apice  raaculisque  duabus  basali- 

bus,  nigiis;  hemeljtris  griseo-fuscis ,  tenuiter 
nervosis;  tibiis  poslicis  basi  exlus  macuia  par- 
va,  alerrima.         Long.  3 — 3^  lat.  1|  millim. 

Jassus  impurus    Bohem.    Vet.   A  k  ad.  Öfvers. 
1847.  p,  265.  n:o.  7. 

Habitat  ad  Näbr  et  Westerbj  Gottlandiae  in 

foliis  Betulae  parce  20 — 26  Julii.    In  copula  se- 
mei  captus.   In  Bahusia  inJividuum  unicum  1840 
inveni. 

Medius    inter   J.    Rubi  et  J.  fuscinervem a  b 

lioc  magnitudine  nunnibil    minore,   vertice  magis 
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producto,  prolhorace  fusco-griseo ,  evicleiiler 
punctalo,  medio  tenaiter  carinato,  niaculis  anticis 

atris  non  confhienLibus  et  piclura  capitis  di- 
stinctus,  ab  illo  veio  magnitudine  dimidio  mi- 

nore,  statura  breviore,  crassiore,  piothorace  evi- 
denter  punctato,  bemelvlris  medio  non  infuscatis, 

corpore  subtus  iii  ferniiia  nigro,  fla  vo-vai  iega- 
to,  diversus.  Caput  breve,  crassmn ,  coiifertim 

punctulaLuin ,  apice  obluse  triangulai  iter  pro- 
ductum,  flavum,  parura  nilidum,  inträ  margi- 
nem  posticura  niaculis  tribus,  transversini  posi- 
tis,  media  margins  basali  paulo  magis  approxima- 
ta ,  in  niedio  frontis  raaciilis  duabus  majoribus, 
irregularibus ,  saepe  confluentibus  et  siipra  illas 

ad  ocellum  macula  minulissima ,  atris;  genis  fla- 
vis,  in  medio  macula  sub-rolunda,  nigra;  oculis 
sub-trigonis,  modice  convexis,  in  mortuis  glaucis 
vel  brunneis,  inferne  dilulioribus.  Anlennae  inira 

oculos  foveae  sat  profundae,  fundo  infuscalae,  in- 
sertae,  flavae,  seta  brevi,  testacea,  basi  leviter  in- 

crassata.  Protborax  latitudine  media  duplo  brevior, 
antice  obtuse  triangulariter  productus,  postice 

sat  profunde  rotunda lo-ema rgi natus ,  supra  modice 
convexus,  confertira,  evidenter  punctulatus,  punclis 

saepe  confluentibus,  medio  carinula  tenui,  longi- 
tudinali;  fusco-griseus,  sub-niti(bis,  anlice  laLius, 

postice  angustius  tia  vo-testaceo  marginaLus,  in 
maigine  anlico  maculis  duabus  remolis,  angusle 
ovatis,  transversis  et  pone  illas  inträ  marginem 
maculis  minutis,  nigris.  Sculelluiu  sat  magnuui, 

triangulare,  confertini  punctulatum,  dilute  ila- 
vum,  basi  utiinque  in  margine  exleriore  macula 

sat  magna,  sub-triangulari  apiceque  nigris,  in- 
lerdum  linea  media  lonqitudinali  cum  niiiredine 

apicis  conliuenle,  inlerdum  totum  nigro-piceum , 
pone  medium  maculis  duabus  testaceis,  transvcr- 
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sim    posilis.     Hemelytra  corpore  loiigiora,  apice 
lale    rotun  lata,   sublililer  sal  ciebie  pnnctulaLa, 

grispo-fusca ,  inteidinii  magis  hjaliiia,  sutura  po- 
sLice  le  v  i  Ler  iiifuscata.    Alae  sub-fiimatae,  ner  v  is 

distinclis,  fuscis.    CMipus  iiigrum,   subtus  flavo- 
variegaliun;  abdumiue  segmentoium  apice  margi- 

iieque  snpra  angnste,  subtus  latius  fla vo-tesLaceis; 
genitalibus  vel  flavo-tesLaceis  (^5)  vel  albidis,  supra 
fuscis,    vagina    leslacea,    lateribus   infuscata  ($). 
Pedes   paliide    leslacei ;   femoribus  supra  obsolete 

nigro-variegalis;    Libiis    posticis   extus   ad  basin 
macula  parva,  aterrima;  unguiculis  fuscis. 

10.   Delphax  lepida:  ob!onga,   nigia,   parum  nili- 
da;  verlice  obscure  Lestaceo;  prolborace  brevi, 
Carina   longilu  linali   tenul   margiueque  postico 
in  medio  albidis;  scuLelio  leviler  tri-carinatt) , 

margiue  exteriore  ulrinque    tesLaceo  bi-macu- 
lato;  hemeiytris  albido-pellucidis,  granulis  re- 
raoLis,  apice  nervoium  fasciisque  duabus,  una 
obliqua  anle,  allera  traiisversa  pone  medium, 

nigro-fuscis;   tibiis  larsisque  albo-annulatis.  ^. 
Long.  3^  lat.  1  millim. 

Delphax   lepida.   Bohe3I.   Vet.   Akad.  Öfvers. 
1847,  p.  265.  n:o.  8. 

Habitat  in  gramine  locis  uliginosis,  ad  Kop- 

parfve  et  ad  Myrvälder  Gottlandiae  rarius  1  — 11 
Aug. 

Stalura  fere  D.  limbatae  nonnilul  tamen  mi- 

nor; nigra,  sub-opaca,  parce  albo-variegata , 
fasciis  bemelytrorum  aiiler  locatis  ut  et  nervis 

apice  infuscalis,  ab  illa  mox  dislincla.  Caput 

supra  visufD  breve,  sat  latum;  vertice  fusco- 
testaceo,  basi  foveoiis  binis,  approxifualis,  autice 

carinis  Iribus,  sat  eievatis,  usque  ad  apicem  fron- 
tis  conlinuatis;  fronte  recliiiato-decli vi,  nigra,  ma- 

^culis   plurimis  parvis  margineque  apicali  albitlis; 
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genis  immaculatis;  rostro  bievi,  ad  coxas  iuter- 
medias  exlecso,  iuflexo,  basi  alle  cariuatu,  ii-e- 
dio  testaceo;  oculis  reniformibus,  modice  cuuvexis, 

in  raorluis  glaucis,  anliee  cigro- tuscis.  AnlenDae 
erDargiDaturae  oculi  instJitae,  loogiludiue  capilis 

validae.  sensiaj  incrassatae,  nigrae,  apice  lesla- 
ceae,  arliculis  ullimis  supja  luberculis  parvis, 
ven  iiciFormibus  obsiiis,  iihimo  truiia<to,  sela  le- 

nui,  capillari,  fusca,  antenna  duplo  loogiore.  Piu- 
thorax  brevissimus,  anliee  rotundalo-juoducius , 
poshee  leviter  rotuudato-emargiualas ,  oiedio  ca- 
l  ing  loDsitudioali ,  tenui  margineque  poslico  aibis. 

ScLilellum  raagDura,  supra  paulo  convexum,  le- 
nuiter  ti  i-cariDaturn ,  anle  apicem  el  lalere  uti  iu- 
que  irapressLira,  antice  latiludine  fere  pruthora- 
cis,  margine  utrinque  flavo  bi-maculatum ,  posliee 
ulrioqi-e  sinnatuni,  lobo  medio  produclo,  acuto. 
Hemelytra  abJomice  fere  duplo  Jongiora ,  apice 

late  rotunda  ta,  con  veio  truncata,  al.bti-hyaliDa , 

nei  vis  vaiidis,  pjrce  pilusis,  granulis  sub-reniolis 
apiceque  nigris;  fasciis  duabus  ni^ro-fuscis,  pri- 

ma anle  medium  a  margine  exleriore  ad  suluram 

oblique  descendente,  alleia  mox  pt.ne  medium, 
transversa,  irregulari,  maculis  duabus  ioteidum 

confluentibus  förmäla  et  in  ipso  apice  vitla  an- 
gusta,  ohliqua,  inUis  atteuuata,  nigro-fusca.  Aiae 
albido-b\ alinae,  nervis  leuuibus,  concoloribus. 

Peclus  crebre  albido- variegalura.  Addomen  lale- 
ribus  albido-maculatura ,  se^mento  ulliiiio  subtus 

apice  profunde  emarginato,  late  albidu-niarginatu. 
Pedes  coxis  trochauteribusque  albo-variis;  fema- 
ribus  basi  apiceque  anguste  albidis,  tibiis  anle- 

vioribus  albido  tri-aonulalis,  poslicis  bi-aiinulalis 
el  in  niedio  raacula  albida;  larsis  albitlis,  luela- 
tarsis  unguiculisque  fuscis. 
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11.   Delphax  nasalis :  ohlongii  ̂   paliide  leslacea ;  ca- 
pite  obsolele  Iri-carinato ;  fruiite  apice  niaculis 
duabus,    rotundis,    nigris;    prollioiace  albido 
scutelloque    cuiivexiori    medio    caiinalis,  illo 

uliinque  niacula  ma^iia,  nigra;  hemelylris  ab- 
doniine  dimidio  longioribns,  albo-hyaliiiis ,  ner- 

vis    luscis,   granulatis,   pilosis;   peclore  nigra- 
vaiiegato;  abdomiiie   nigro,    paliide  marginalo; 

larsis  apice  fuscis.  ?.  Loiig.  44,  laL.  14^  millim. 
Habitat   in   graniiiie   locis  uliginosis  niense 

Julii;  ad  Sparresa  Ler  Westrogolbiae  semel  capta. 

In  Ostrogolbia  ad  Gusum  a  Dom.  P.  F.  Wahl- 
berg ante  plures  an  nos  detecta. 
D.  striatella  stalura  et  inagniludine  aequalis, 

carinis  capitis  obsoletis,  maculis  fronlis  sculelli- 
que  nigris,  ab  illa  vero  facile  dislincla.  Capnt 
supra  visum  bieve,  sat  lalum,  paliide  lesfaceum, 
carinis  tribiis,  parum  elevalis,  usque  ad  apicem 
frontis  continuatis;  fronte  reclinato-declivi ,  inträ 

apicem  utrinque  macula  rotunda,  nigra,  nitida; 

rostro  ad  coxas  intermedias  extenso,  paliide  te- 
staceo,  basi  fusco-variegato ,  alte  caiinalo,  apice 
leviter  infuscato;  oculis  reniformibus,  modice  con- 

véxis,  nigris,  opacis.  Antennae  emarginalurae 
oculi  insertae,  vix  longiludine  capilis,  validae, 

sensim  incrassatae,  paliide  testaceae,  articulis  ul- 
timis  tuberculis  parvis,  verruciforniibus  obsitis, 

ultimo  -truncato,  seta  lenui,  capillari,  fusca,  an- 
tenna  fere  dimidio  longiore.  Protborax  brevissi- 
mus,  sordide  albidus,  antice  [)roduclus,  sub- 
truncalus,  postice  late  et  leviter  emarginatus, 
supra  medio  carina  longitudinali ,  evidentiori, 

fusca.  Sculellum  magnum,  supia  convexum, 

postice  depressum,  paliide  testaceum,  medio  lon- 
gitudinaliter  fusco-carinatum ,  utrinque  niacula 
magna,  nitida.  Hemelytra  abdomine  dimidio  lun- 



42 

giora,  albo-hyaliiia,  apice  late  l  oliuuLjta ,  nervis 
distinctis,  fuscis,  snbtiliter  granuhito- |)i lusis.  Alae 
albido-hjalinae ,    fusco-nervosae.      Pectus  nii^ro- 
variegalum.    Abdomen  nigrum,  pallido-margina- 
tum.    Genitalia    sordide    testacea,    va^iiia  ni^ro- 
fiisca.    Pedes  pallide  teslacei;   tarsis  apice  fuscis. 
12.   Delphax  longifrons:  oblonga,  pallide  testacea; 

capile  angusto,  triangulariter  longe  aiite  ocidos 

producto,    tri-carinato;    prolborace  scutelloque 
Iri-carinatis;  bemelvti  is  abdomiiie  dimidio  l(jn- 

gioiibus,  obloiigo-lanceolatis ,  vilta  sub-sulurali 
fusca;  abdomine  iiigro-fusco,  fla vo-lestaceo  picLo; 
genitalibus  fuscis,  sub-globoso  incrassatis,  apice 
apertis,  testaceis,  superne  stylo  fusco;  Feraori- 
bus  anlice  nigro-fusco  bi-lineatis.        Long.  4, 
lat.  1^  millim. 

Locis  uliginosis  ad  Holmiam  specimen  de- 

scripLum  invenit  Dom.  P.  F.  "WAHLBF.rxG. 
D.  guttulae  primo  intuitu  similliaia,  noiini- 

hil  tamen  major  et  acciiralius  examinala  distinclis- 
sima.  Caput  leslaceum,  angustatum,  supra  visum 

longe  ante  oculos  porrectum,  sub-triangulare , 
obtusiusculum  ,  obtuse  t?  i-carinatum  ,  carinis  us- 

que  ad  basin  conlinuatis,  interstitiis  fidvescenti- 
bus,  foveolis  nullis;  fioute  longe  reciinato-decli- 
vi,  fortiter  tri-carinata ,  macula  miuuta  fusca 

ulrinque  sub  oculo,  carinis  di  lulioi  i  bus ,  usque 
ad  apicem  excurrentibus;  rost  ro  lestaceo,  basi 

tri-carinato;  oculis  magnis,  reniformibns,  modice 
convexis,  brunneis,  teslaceo-marginatis.  Anlen- 
nae  in  emaiginaturae  oculi  i»iserlae,  va.lidae,  te- 
staceae,  articulis  ultiniis  tuberculis  parvis,  verru- 
ciformibus  obsilis,  ultimo  truncalo;  seta  tenui, 

fuscescente,  antenna  dimidio  longiore.  Protliorax 

leslaceus,  antice  inter  oculos  productus,  angusliis, 

apice  Iruncatus,  postice  late  el  leviter  rolundato- 
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emarginatiis ,  tri-carinalus,  carina  media  recta, 
lateralibus  obliquis,  omnibus  dilulioi ibus,  inler- 
stitiis  ful vescenlibus.  Scutellum  teslaceiin],  lii- 

carinaliim.  Hemelytra  pallide  testaceo-hyalina , 
abdomine  <iimidio  longiora,  oblongo-lanceolata , 

apice  anguste  rotundala,  vilta  siib-suUn  ali ,  fere 
a  basi  ad  apicem  coiitinuata,  fuscescenie,  postice 

saturatiori,  iiervis  baud  granulatis,  glabris,  exte- 
rioribiis  paliidis,  interioribus  plus  minus  ve  iii- 
fuscalis;  rnargine  albescente.  Alae  longitudine 

fere  hemeljtrorum ,  sordide  byalinae,  nervis  fuscis. 

Abdomeii  nigro-fuscum ,  dorso  segrnenLorum  api- 
cibus  margiiiecjue  anguste  ful  vis,  hitei  ibus  flavo- 
testaceis,  serie  macularum  fuscarum,  veiitre  seg- 

menturum  apicibus  anguste  et  vitta  media  flavo- 
testaceis.  Genitalia  ut  in  diagnosi,  supeine  pi- 
losa.  Pedes  pallide  testacei;  femoribus  anlice  bi- 
tibiis  intus  uni  nigro-fusco  lineatis;  taisis  apice 
fuscis. 

13.  Delphax  mutahilis:  breviuscula,  pallide  tesla- 
cea ;  capite  tenuiter  tri-carinato,  carina  media 
obsoletissima ;  fronte  apice  maculis  duabus  ro- 
tundis,  nigris;  prolborace  sculelloque  plani- 
usculo  medio  tenuiter  carinatis;  illo  utiinque 
macula  majuscula,  nigra;  hemelytris  abdomine 
dimidio  et  ultra  brevioribus,  sub-rotundato 

quadratis,  nervis  granulatis;  abdomine  aut  fusco, 
linea  dorsali  pallidiori  aut  pallide  testaceo, 
utrinque  late,  leviter  infuscato  tarsis  apice 

fuscis.  Long.  S  3,  lat.  U,  long.  ?  3|  — 4,  lat, 
1|  millim. 

Mas:    abdomine    apice    obtuso,  genltalibus 

apertis. 
Femina:  abdomine  apice  acuto;  vagina  fusca. 

Habitat   in   gramine    locis  uliginosis  et  um- 
brosis,  in    monte  KinnekuUe,  mense  Julii  pas- 



sim;  ad  Holmijini  mense  Aug.  indi\ iduuiii  uni- 
cuii)  eliam  in  ven  i. 

Loiigiludo  D.  truncat  i  pennis ,  sed  crassior; 
signaturae  vero  Cijpilis  p»  olhoi  acisque  D  nasalis, 

Carina  capitis  media  obsoletiori,  liemeiytiis  bie- 
vibus,  colore  abdominis,  piotboracis  macula  nii- 
noi  i  scutelluqiie  ])lariiusculo,  posLice  baud  depies- 
so,  ab  illa  disLincta.  Pallide  lestacea.  Cajnit 

poslice  latitucJine  fere  piolboracis,  supra  visum 

breve,  apice  late  rotiindatum,  cariiiis  tribus  pa- 
rum  elevatis,  media  obsuleta,  usqiie  ad  apicen» 
frontis  continuatis;  fronte  reclinato-decli vi ,  inlra 

apicem  ulrinque  njacida  SLd")-rotunclLi ,  nigia,  iiili- 
da;  roslro  ad  coxas  intermedias  extenso,  basi  alle 

caiinato,  apice  infuscato;  ocidis  sat  magnis,  re- 
niformibus,  convexis,  nigris.  Antennae  emargi- 
naturae  ocali  insertae,  validae,  sensim  incrassa- 

tae,  articulis  ultimis  tubercidis  parvis,  obtusis, 
verruciformibus  obsitis,  ullimo  trinicato;  seta 

tenui,  capillari,  fusca,  antenna  fere  dimidio  lun- 
giore.  Protborax  brevissimus,  antice  modice  pro- 
ductus,  truncalus,  postice  late  et  leviler  emargi- 
natus,  supra  paulo  convexus,  tenuiter  tri-carina- 
lus,  Carina  media  recla,  lateralibus  obliquis.  Scu- 
tellnni  magnum,  snb-li  iangnlare ,  ad  lalera  utiin- 

que  leviter  rotundalo-emarginiitum ,  apice  pro- 
ductum,  acutum,  supra  planiusculuni ,  poslice 

haud  depiessum,  tri-carinatum ,  cai  ina  media  evi- 
dentiori,  basi  utiinque  macula  meiliucri,  snb- 
rolunda,  nigra,  prolboracc  ad  jiai  lem  oblecla. 
Jlemelytra  vix  longitudine  dimidii  abdominis, 

sub-rotundato  (piadrata,  apice  lale  rotnndata,  ner- 
vis  concoloribus ,  parum  elevatis,  granulalo-jMiosis. 
Alae  brevissimae,  incompletae,  albidae.  Pectus 

])allide  testaceum,  ulrinque  maculis  tribus  nigro- 
luscis.    Abdumen  genitalibus  vix  inciassalis,  apice 
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aperlis,  vel  nigro-fiisciuii ,  vitla  clorsali  plus  nii- 
nusve  flislinctn,  testarea,  vel  lestaccum  lateribns 

iiifuscatis  (^j),  ant  pallide  testacenm,  snpra  lale- 
ribiis  ulriiique  loii<;itudinaliter  plus  minusve  in- 

fuscatum,  vagina  nigro-fusca  (^).  Pedes  pallide 
teslacei;  tarsis  apice  fuscis. 

14-.  Delphax  hamata:  breviuscula,  pallide  testacea, 

nigro-variegata  (^),  vel  pallide  testacea  ca- 
pile  carinis  tribus  albidis,  fusco-marginatis , 
media  in  vertice  furcala;  prolborace  scutelloque 

Iri-cai inatis;  bemelytris  abdomine  dimidio  fere 

brevioribus,  albo-hjalinis,  apice  late  rolunda- 
tis,  lenuiter  ni veo-niarginalis,  macula  elongata, 
poslica,  siiLnrali,  fusca ;  tarsis  apice  infuscatis. 
Long.  3,  la(.  1|  millim. 

Mas:  scutello  basi  ulrinque  macula  nigra ; 
corpore  nigio,  abdomine  ad  latera  et  in  dorso 

parce  pallido-variegalo;  genitalibus  exsertis, 
validis,  snperne  utrinqiie  in  barnum  crassum, 
apice  deflexum,  excnrrentibus. 

Femina:  nonnibil  major  et  crassior,  pallide 
testacea;  scutello  ulrinque  basi  macula  clilute 

ferruginea,  obsolela;  pectore  utrinque  macula 
rolundata,  nigra;  abdomine  maculis  minutis 
fuscis  adsperso. 

Ha  bilat  in  gramine  locis  a  rid  is,  ad  Sparre- 
säter  Westrogotbiae  mense  Julii  parce. 

Species  distinclissima.  Praecedenti  nonnibil 
minor,  organo  copulatorio  maris,  a  conspeciebus 
abunde  differt.  Caput  pallide  testaceum,  supra 
visum  breve,  antice  lolundalum,  distincte  tri-ca- 

rinatum,  carinis  al  bis,  postice  abbreviatis,  nigro- 
fusco  marginalis,  usque  ad  apicern  frontis  recli- 
nato-declivis  continuatis ,  media  in  apice  verticis 
furcata,  unde  caput  a  lafere  superiori  visum  qua- 
dri-carinatum  apparat;  basi  foveolis  duabus  träns- 
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versitri  positis,  disLinciis;  rostro  basi  Iri-caiiDalo , 
niaris  nigru-fusco,  femiiiae  pallide  lesLaceo,  iuter- 
stitiis  maculis  parvis  iiit;iis  notatis;  apice  in  utro- 
que  sexu  infuscato;  oculis  reniiorniibus,  convexis, 

ill  morLuis  iiigi  o-fuscis ,  vel  glaucis.  Aiitennae 
eniargl naUirae  oculi  iiiseiLae,  validae,  jjalliile  te- 
sUicede,  sensini  inciassatae,  arliculis  uliiinis  tu- 

berculis  parvis,  obtusis,  verrucifbrmibus  obsitis, 

apicaii  tiuncato,  sela  lenui,  capillari,  diliiLe  fusca, 
aiitenna  dimidio  ioDgiore.  Piothorax  brevissimus, 

anlice  raodice  produclas,  truncatus,  poslice  late 

et  ieviter  efiiarginatus,  supra  patdo  convexiis,  sor- 

dide  (3)  vei  paiiide-leslaceus  ($),  dilutius  tri-cari- 
natus,  Carina  media  recta,  lat^ralibus  ubliquis. 

Scuteliuni  lestaceum,  tri-carinatum ,  iiUinque  ad 
biisin  macida  SLd3-triangulari,  in  niare  nisro-fiisca, 
in  femina  ddute  ferruginea,  obsolela.  Henielylra 

abduiuine  fei  e  dimidio  brev  iora,  albido-byali na , 
nervis  tenuibus,  glabris,  concolui  ibiis;  in  apice 

suturae  macula  elongata,  fusca;  apice  Jate  roUin- 
data,  niveo-marginala.  Alae  brevissimae,  in- 

completae,  albidae.  C(ii'pus  vel  nigrum,  lateii- 
l)as  pecLoris  et  abdcuninis  dorsa  parce  albido- 

variegalis  (3),  vei  pallide  lestaceum,  supra  ulrin- 
que  et  subtus  ad  iatera  maculis  parvis,  sub-se- 
rialis,  nigris,  pectore  supra  ad  coxas  intermedias 
macula  majori ,  nigricanle  (^).  Genitalia  maris 

exserta ,  valida,  aperta ,  nigra,  supra  medio  albi- 
da,  cum  stvlo  erecto  nigro,  ulrinque  in  bamum 

crassum,  sub-obtusum,  apice  deoisum  nonnibil 
ilexum,  excurrenlia;  vagina  feminae  pallida,  slylo 

apicaii  nigio.  Pedes  pailide  lestacei;  temoribus 
in  mare  a  basi  ultra  medium  iidiiscalis ;  larsis 

apice  fuscis. 
15.   Delphax    truncåtipennis:    breviuscula,  pallide 

lestacea ;    capile   anguslato,    verlice  pioducto; 



47 

piothorace  ad  lalera  fusco;  herneljtris  abdomi- 
ne  diinidio  et  ultra  bievioribus ,  apice  truiica- 
tis,  vel  testaceis,  plagis  daabus,  inaequalibiis , 

obliquis,  lonoitiidinalibus  fuscis  (S),  vel  imma- 
ciilatis  ab«lomine  supra  ad  latera  nigro  (^) 
au  t  ti  i  I  ute  tusco-vittato  (?).  Long.  3,  lat.  Ii 
niillin). 

Delphax   truncatipennis.    Bohem.    Vet.  Akad. 
ÖFvers.  1847.  p.  266.  n:o  12. 

3Ias:   scutello   basi    utriiique   macula  fusca; 
genilalibus  ma^nis,  fuscis,  apice  late  apertis. 

Femina:    paulo  major,  maculis  scutelli  dilu- 
tioribus;  genitalibus  flavis,  vagina  ferrugiiiea. 

Habitat  in  gramine  locis  uliginosis  ad  Aniie- 
beig  Smolandiae  mense  Aug,  rarius,  ad  Hobniam 
frequens. 

A  conspeciebus  capite  ajigustiore,  aiitice  ma- 
gis producto,  bemelytris  abdomine  plus  quam 

diraidio  brevioribus,  apice  truncatis,  mox  dignota. 

Testacea,  signaturis  maris  nigro-fuscis,  feminae 
dilule  fuscis.  Caput  protborace  multp  angustius, 

postice  truncatum,  antice  productum,  angusta- 
lum,  supra  J3asi  utrinque  foveolatum,  medio  ver- 
«us  apicem  Iriangulariler  elevatum  et  fusco-mar- 
giiiatum;  froute  reclinato-decli  vi ,  plana,  tri-cari- 
naia;  rostro  basi  tri-carinato,  dilute  fusco,  apice 
nigro;  oculis  sat  magnis,  renifurmibus,  modice 

convexis,  nigris,  postice  in  mortuis  glaucescenti- 
bus.  Anteniiae  emarginaturae  oculi  insertae,  lon- 
gitudine  capitis;  articulo  prinio  obconico,  ultimo 

sensim  paulo  incrassalo,  tuberculis  parvis,  obtu- 
sis,  verruciformibus  obsito,  apice  truncato;  seta 

tenui,  capillari,  dilute  fuscescente,  antenna  lon- 
giore.  Protborax  antice  inter  oculos  productus, 

angustatuSj  mox  pone  apicem  subito  rotundato- 
ampliatus,   postice   leviter,   late  rotundato-emar- 
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ginnlus,  snpra  paiilo  convexns,  Iri-cai  inatus,  Cari- 
na media  rccla,  laLeralibus  nonniliil  obliquis,  in 

niedio  in  ler  ca  t  inas  nlrinqne  punclo  dislincto, 

ini[)iesso;  laleiibus  pläga  longitudinali ,  sub-qiia- 
drata,  fusca.  Sculelhun  magnum,  sub-Lriangnla- 

re,  siipra  paulo  convexum,  longilndinaliter  tii- 
carinaUnn,  laleiibus  leviler  rotundato-eniargina- 

tum,  apice  acnlum,  angulis  anlicis  fuscescenti- 
bus.  Hemelytia  irregulariter  sub-quadrata ,  non 
ad  medium  abdominis  extensa,  apice  truncata, 

angulis  posticis  paulo  rotundata,  nervis  elevatis, 

saL  vaiidis,  granulatis,  breviler  setulosis;  lesta- 
cea,  vel  plagis  duabus  inaequalibus,  obliquis, 
longitudinalibus,  fuscis,  inlerdum  confluen Libus 

(6),  vel  immacubita  Åbdomen  supra  utrinque 

vitla  lala  marginali  fusca,  subtus  fusco- variega- 
tum;  peclore  lestaceo,  utrinque  piope  marginem 

macula  sal  mag  na,  rotunda,  fusca.  Tibiae  posli- 
cae  extus  denlibus  binis  et  calcare  apicali  lon- 

giore,  intus  apice  appendice  niagna,  crassa ,  acu- 
liuscuia,  subtus  tenuiter  serrulala;  tarsis  apice 
unguiculisque  fuscis. 

16.  Delphax  pallidula:  oblonga,  dilute  flavo-testa- 
cea;  oculis  brunneis;  prolhorace  scutelloqne  tri- 
carinalis;  bemelylris  abtlotnine  longioribus, 

oblongo-lanceolalis,  paium  oblusis,  teslaceo  sub- 
byalinis,  nervis  elevatis,  glabris,  dilute  fuscis, 
inlermedio  apice  leviter  infuscato.  6?.  Long.  2|, 
lat.  1  mil  lim. 

Dclphax  pallidula.  Bohem.  Vel.  Akad.  Öfvers. 
1847.  p.  265.  n:o  9. 

Habitat  in  gramine  locis  uliginosis  ad  diver- 
sorium  Myrväldcr  Goltlandiac,  minus  frequens 
10—12  Aug. 
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A'V^^^  Delpk.  perspicillatae  pn^xwnu,  noiiniiiii  major, 
praeserlini  lontjiot  ,  genis  iiiimacnIjUis ,  heniel  vi  ris 

abiioioinp  longioriluis ,  apire  angdslalis,  ul  et  co- 
lore  corporis  palli.lioi  i ,  al)  illa  facile  dislincla. 

Dilnfe  fla  vo-les!acea.  Caput  sat  latum ,  anlice 

rotiiiidai  uQi ;  verlice  plaiio,  ulriiiqiie  hasi  longi- 
tudinaliler,  leviter  inipiesso;  froiite  reclinato-de- 

cllvi,  paruin  convexH,  ti  i-carinal a,  carinis  crassis; 
oculis  magiiis,  reniformibiis,  convexis,  in  rnortuis 
brmmeis.  Antennae  emarginaturae  oculi  insertae, 

validae,  sensim  incrassatae;  aiiiculo  ultinio  apice 
irimrato;  seta  leimi,  capillari,  fusca,  anteiiiia  j)aulo 

longiore.  Prothorax  bre vissiiims ,  vel  immacula- 
tus,  vel  uLiinque  intia  marginem  hiteralesii  ma- 
eula  parva,  rotunda,  nigrn;  antice  inter,  ucnlos 

productiis,  angustalus,  siib-lrnncatus ,  postice  iu 
niedio  leviter  emarginal u*^ ,  laUTibus  deflexis^  ani- 

pliatis,  rotundalis,  supra  padlo  convexus,  longi- 
tudinaliter  t ri-catinatus,  carina  media  reda,  late- 

ralibus  obliquis.  Scufellum  magnum,  sub-triangu- 
lare,  supra  plaiinm,  longitiid inaliter  tri-carinatum, 
carinis  lateralibus  obsoletioribns,  laleribus  utiiii- 

que  rotiindato-emaigiiiat uni,  apice  produchini,  acu- 
tum.  Hemelylra  aI)don]ine  pa-.ilo  longiora,  oblougo- 
lanceolata,  apicem  versus  alteiinnta,  testaceo  snb- 
hyalina,  nervis  elevatis,  glabiis,  band  grannla- 
tis,  dilute  fuscis,  inlermedio  versus  apicem  saepe 
leviter  infiiscato.  Alae  nullae.  Vagina  fusca. 
Pedes  giaciles;  tibiis  posticis  exius  dentibus  binis 

et  calcare  apicali  longiore,  intus  apice  appendice 
niagna,  crassa ,  aculinscnla,  subtus  crebi  e  serrata; 
unguiculis  leviter  infuscalis. 

17.  Delphax  brevipennis :  bieviuscub»,  pallide  (e- 
slacea;  oculis  nigris;  veitice  obliiso;  bemelytris 

abdomine  mnlto  brevioribus,  sub-ellipticis ,  le- 
K.  v.  Akad.  Handl.  1347.  4 



stare<^  Sllb-h^■aiillis,  aj)ice  lale  lotuntlatis,  ner- 
vis  elevalis,  glabris;  abdumine  supra  iitrinque 
lon^itiulinaliter  fu^cu- villalo.  5^.  Lono^.  2,  lat. 
1|  millim. 

Delpbgx  hrevipennis.  Bohem.  Yel.  Akad.  Öfvers. 

1847.  p.  266.  n:o  K). 
Mas:  ahdoniiiiis  \iltis  dorsalihus  iifque  ad 

apicem  C(jiili/iualis ;  genitalibus  subtus  apice 

nigris. 
Femina:  abiloniine  vitlis  dorsaHbus  magis 

obsoletis,  a  basi  ad  medium  coiil iiuiatis ;  geni- 
talibiis  paliidc  leslaceis,  vagina  apice  nii^ra. 

Habilal  in  giamir.e  locis  uli^iiiosis ;  ad  di- 
versorinm  Mvrvålder  GoLllandiae  10—12  Auij. 

passim;  ad  Hobninm  mense  Auij.  frequenter  leda. 
Parva,  crassa;  benielylris  abdomiiie  muho 

bre\ioiibus,  iliu  snpra  uLiiiique  fusco- viUalo,  a 

con'ipecit-bus  m(jx  di^^iifila.  Pallide  testacea.  Ca- 
piit  poslice  latitudine  leie  protlioracis,  siipra  vi- 

sum breve,  apice  hite  lotundalnm;  verlice  basi 
foveolis  dncd)iis,  transversim  posiLis,  sal  dislinclis, 
anLice  carinis  tribus,  iisqiie  ad  apicedi  froiilis 
reclinalo-decli  \  is  continiiatis;  rostra  basi  tri-cai  i- 

nati),  apice  ipso  infiiscalo;  ocidis  sat  magnis,  re- 
uifof  inibiis ,  convexis,  nigris,  margine  antico  pal- 
Hde  leslaceis,  Aiiteiuiae  emai ginal urae  ocub  in- 
serlae,  validae,  seiisim  incrassatae,  arliculo  ulti- 

nio  supra  tubercnbs  parvis,  ublusis,  verrucifor- 
mibus  obsito,  apice  liimcalo;  sela  lenui,  capilla- 
ri,  fusca ,  anteiiua  dimidio  b>ngiore.  Prolborax 

brevissimus,  aiilice  inler  oculus  iiiodice  pro- 
diictus,  angiislalus,  sub-lruncal  us ,  poslice  leviler 
eniarginai  iis ,  supra  paido  convexus,  U  i-cariuatus, 
Carina  media  reda,  bileiabbus  obliquis.  Scutel- 
lum  OKigiuim,  sub-lriangulare ,  ad  bitera  uliinque 
leviler  rt^lnndaln-emarginalnm ,  apice  produclum, 
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acuUim,   sti[^rii  fcre  planum,  tii-carinaluni.  He* 
nielylra  sub-elliplica ,  abdumine  fet  e  dimidio  bre- 
vioia,  apice  lule  rotundata,  testaceo  sub-hjaiina, 
liervis   elevalis,   glabris,  iminaculatis.     Alae  irn- 
complelae,  vix  ullae.     Pfclus  inlerdum  ntriiique 
inlia    medium    margiiiis   macida  parva,  rotunda, 

fusca.   AI)domen  supra  ulrinque  vitla  lata,  nigro- 
fusca,    in    femina   poslerius  obsolela.    Tibiis  po^ 
sticis   extus  denlibus  binis  et  calcare  apicali  lon- 

giori,  intus  a[)ice  appendice  magna ,  crassa,  acii- 
liuscula,  sublus  denticufata;  uuguiculis  infuscalis. 

18.   Delphax  collina:  bre-viuscula ,  pallide  testacea ; 
capite   albido  tri-carinato,  carinis  fusco-margi* 
natis;    protborace  sculelloque  albido  Iri-carina- 
(is;   hemelytris  abdomine  dimidio  fere  brevio- 
ribus,   apice   lolundatis,   margine  ad  suluram 
evidenter,  postice  obsolelius  albido.  Long. 
1|,  ial.  I  millim. 

Mas:  iionnibil  minor:  peclore  evidenler  nigro- 

variegato;  abdomine  nigro-fusco,  serie  dorsali 

et  duabus  lateralibus  e  maculis  parv^is,  sordide 
fulvescentibus ,  subtus  segmentis  apice  anguste 

sordide  ful  vo-margina£is ;  genitalibus  aperlis,  in- 
ferne  al bornarginatis. 

Femina:  paulo  major,  ciassior;  pectore  par- 
cius  fusco-variegato;  abdorrdne  pnllido,  supra 
ulrinque,  subtns  ad  lateia  maculis  minutis, 

fuscis,  sub-se!  ialini  dispositis;  vagina  infuscala, 
subtus  apice  pallida. 

Hiibitat  in  gratnine  locis  aridis  elevatis  mense 

Äug.  ad  Ibjimiam  parce. 
Parva.  D.  ferspicillala  vix  major.  Caput 

supra  visum  inlerstitio  inler-oculari  longiori  quam 
lato,  anlice  paulo  productum,  öbtusum,  pallide 
testaceum;  vertice  basi  foveolis  duabus,  transver- 

sim  posilis,  sat  dislinclis,  fundo  lestaceis,  anlice 
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carinis  tii])us  albidis,  fiisco-inarginalis ,  usque  ad 
apicem  tVonlis  leciinalo-decli vis  conlinuatis,  ca- 
riiia  media  in  apice  verticis  Fuicata;  roslro  hasi 
aibido  Iri  cariiialo,  apice  leviler  iiifuscato;  ocuiis 

sat  rnagiiis,  ienilormibus,  convexis,  nigiis,  iindi- 

que  lestaceo-marginalis.  Aiilennae  emarginalurae 
oculi  insertae,  validae,  seiisira  iiicrassalae ,  arli- 

culis  uUiinis  luberculis  pai  vis,  obtusis,  verruci- 
foiniibus  obsilis,  ulhmo  apice  Iruncato,  seta  te- 

nni, capillai  i,  dilule  lusca ,  antenna  dimidio  fere 

longiore.  Prol borax  brevissimiis  ul  in  praeceden- 
libus  conslruclus,  testaceus,  aibido  tri-carinatus , 
caiina  media  reda,  evidenliori,  laleralibus  ubli- 

qiiis,  angustis.  ScuLelluni  tesLaceuni,  supra  fere 

plannnj ,  aibido  tri-carinaluni.  Henieljtra  snb- 
elliplica,  abdomine  dimidio  fere  breviora,  pallide 

testaceo  sub-bj^alina ,  ad  suUiram  evidentei-,  apice 
el  bileribus  lenniter,  obsoletius  albido-marginata , 
apice  bite  rolundata,  nervis  modice  elevatis,  gla- 
bris,  simililer  coluratis.  Abdomen  in  diagnusi 
sexnali  desciiptnm,  vel  inlerdum  in  mare 
vnm,  suj)ra  utrinqne  seriebus  tribus  e  maculis 

majoribus,  nigro-fuscis,  antice  in  singulo  segmento 
saepe  confluentibiis,  subtus  maculis  biteralibus 

magnis,  transversis,  uigro-fuscis.  Pedes  testacei, 
in  maie  saepe  nonnibil  obscuriores;  larsis  apice 
leviler  iiduscatis. 

19.  Delphcix  raniceps:  oblonga,  dihite  flavo-testa- 
cea;  uculis  nigro-tuscis ;  vertice  anle  oculos  ob- 
luse  triangulai  iler  producto,  supra  pbino;  fronte 
ulrinque  carinaia,  ad  oculos  leviler  inluscata; 

prolliorace  scuU'llo(jne  tri-carinalis,  Ijoc  antice 
ulrinque  m;icula  nigro-fusca;  bemelvtris  apice 
conjuncLim  emarginalis,  singulatim  oblicjue  trun- 
calis,  angulo  exleriore  sub-oblu<iis;  alis  longi- 
ludine  bemelylroiuni.  $.  Long.  2,[,   lat.  f  mill. 
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In  gramiiie  loco  uiigiiioso,  iii  luojite  Kimie- 
kulle  sernel  invfiii. 

E  miiioäibus.  D.  pallidala  dimidio  fere  mi- 

nor, foi  iiia  capilis  hemelylroi  iimque  t  t  alis  lon- 
i^is,  ab  aliiiiibus  Facile  dislincta.  Tota  dilule 

fla vo-teslacea.  Capul  supia  visum  interstilio  inter- 
oculari  loiigiori  quam  lato,  antice  aiile  oculo.s 
pioJucluin  et  utiinque  oblique  tiuncalum,  supra 

planum,  bi-carinalum ,  cai  iuis  anlice  convergenli- 
Idus,  basi  foveola  ubsolela  impressum;  fronte  valde 

reciinatu-de^li vi ,  medio  bi-carinata,  carinis  ap- 

proximalis,  ad  oculos  leviler  infuscata;  roslro  iii- 
tiexo,  basi  tri-cai  inato;  oculis  magnis,  reiiifoi  mi- 
hus,  convexis,  nigro-fuscis,  in  mortuis  antice 
sanguinto  marginatis.  Antennae  emarginaturae 
oculi  insertae,  validae,  sensini  inciassatae,  articu- 

jo  ullimo  oblique  truncalo,  seta  tenui,  capillaii, 
dilute  fusca,  anlenna  dimidio  et  ull  ra  longiore. 

Protborax  brevissimus,  inter  oculos  assurgens,  tri- 
carinalus,  antice  pone  oculos  macula  sat  magna, 

transversa,  nigro-lusca.  Sculellimi  immaculatum, 
ti  i-carinatum ,  carina  media  evidenliore,  in  apice 

excurrente.  Hemelytra  abdomine  dimidio  bre- 
viora,  apice  C(jnjunclim  profunde  emarginala,  sin- 
gulatim  oblique  truiicata,  angulo  exteriore  sub- 
rotundata,  pallide  lestacea,  nervis  lenuibus,  gla- 
bris,  immaculalis.  Alae  pallide  testaceae,  iongi- 
tudine  hemelytrorum.  Abdomen  apicem  versus 
sensim  anguslalum,  apice  obtusum;  genilalibus 

baud  incrassatis,  apertis.  Pedes  validi;  tibiis  an- 
ticis  basi  apiceque  dilute  fusco-annulatis;  larsis 
apice  lev  i  ler  infuscatis. 

20.  Delphax  obscurella:  breviuscula,  nigro-fusca; 
capite  tri-carinato ,  carina  media  postice  fur- 

ca!a;  verlice  basi  profunde  bi-foveolalo;  scu- 
tello  medio  impresso,    tri-carinato;  bemelvtnis 
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nilidis,  npice  lolundatis,  vel  longlludiiie  abdo- 

iiiinis  ((J),  vel  illo  brevioribus  (9),  liervis  vali- 
dis,  graiiulalis,  breviler  setulusis;  tibiis  larsisr- 

que  poslicis  parce  pallido-maculalis.  Long.  S 
2,  lal.  U,  long.  ?  2|  lat.  U  niilliiii. 

Mas:   minor;  genitalibiis  incrassalis,  aperlis, 
laleiibus  divajicalis. 

Femina:   nonnibil  major,  crassior,  abdomine 

aculiori,  vagina  nigro-fusca. 
Habitat  in  graminc  locis  uliginc^sis  mensibus 

Julii — SL*plembr.  ad  Holiniam  sal  ftequens. 
Magnitudo  D.  brevipennis,  aliler  colorata , 

nervis  hemelylrorura  validioribus,  evidenLer  gra- 
ntdatis,  breviler  setulosis.  Tota  nigru-fusca  vel 

fusco-leslacea.  Caput  poslice  laliludine  fere  pro- 
thoracis,  supra  visum  breve,  apice  bite  rotunda- 
lum,  verlice  basi  foveolis  duabus,  Iransversis,  el 

tertia  apicali  in  caiina  media,  profuiidis,  antice 

carinis  Iribus  dilulioi  jbus  usque  ad  apicem  Iron- 
lis  reciinalo-declivis  continualis;  rosLro  basi  Iri- 

carinato;  oculis  sal  magnis,  reniforniibus,  cun- 

vexis,  in  morluis  poslice  pallido-maiginatis.  An- 
lennae  emarginaturae  oculi  insei  lae,  validae,  sen- 

sim  incrassatae,  fusco-teslaceae,  arlicido  basali  saepe 
obscuriore,  ullinio  siipra  liibercidis  parvis,  ven  u- 
ciformibus  obsilo,  apice  Iruncalo,  sela  tenni,  ca- 

pillari,  dilule  fusca,  anlenna  dimidio  fere  lon- 
giore.  Prolborax.  bievissimus,  antice  inter  ocnlos 

modice  produclus,  angustalus,  sub-triincatus , 
poslice  lale  et  leviler  emarginatus,  supra  paulo 
Gonvexns,  Iri-carinatus,  carina  media  recta,  lale- 

ralibus  obliqnis.  Sculelbim  magnnm,  sub-lrian- 
gulare,  ad  lalera  ulrinque  leviler  rolundalo-emar- 
ginatum,  apice  produclum,  acvilun),  supra  in 

medio  snb-impressum ,  Iri-cai inatnm.  Hemelytra 
sub^elliplica,  nitida,  apice  late  rotundala,  nei  vis 
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validis,  elevalis,  cuiiferliiu,  evidiiiier  granulaUs, 
bieviLer  selulosis.  Alae  ihcom[)lelae ,  vi\  ullae. 

Gnrpus  iiigium;  peclore  pallide  lesi aceo- variegalo. 
Tibiae  posticae  parce  pailido  niaculalis  cum  me- 
tatarsis  apice  pallidis. 

21.  Delphax  lugubrina:  Lreviuscula,  lesiacea ,  sub- 

lus  nigru-vaiia;  verlice  oblusu;  liemelyUis  ab- 

dominc  iniillo  bievioiibus,  sub-elliplicis,  nigru- 
fuscis,  aiigusle  ad  sCLiLelluiii  lalius  ttiStaceo- 

luari^inaLis,  apice  late  lotuiidalis;  ner  vis  gra- 
iiiilalis,  breviter  scLulosis;  genitalibus  magnis, 

nigiis,  apice  late  apertis.  Long.  2|,  lat.  1| 
miilirn. 

Delphax  lugubrina.  Bohe^i.  Vet.  Akad.  Öf\ei"S. 
1847.  p.  266.  d:o  11. 

Ill  graiiiiiie  locis  uliginosis  Smolandiae  ail 

Aiiiifberg,  ante  plures  aiiiios  raiius  inveiita. 

Species  pulcbra  et  distinctissinia.  Caput 
breve,  testaceum,  ante  oculos  noiuiibil  productuiii, 

rotundatum 5  vertice  supta  paulo  convexo,  medio 
et  utrinqiie  basi  foveolato,  ad  oculuni  anguste 

carinalo;  IVoiite  recliuatu-declivi ,  fere  plajia,  tri- 
carinata;  genis  supeine  testaeeis,  inferne  nigris; 

rostro  testaceo,  basi  Iri-carinato,  apice  nigro; 
oculis  sat  magnis,  reniformibus;  modice  cunvexis, 

in  mortuis  glaucis,  antice  nigro-fuscis  vel  fusco- 
maculatis.  Antenn;ie  emai ginaturae  oeuli  inser- 
tae,  validae,  lestaceae,  sensini  incrassatae,  extrur- 

sum  supra  tuberculis  parvis^  ubtusis,  verruci- 
formibus  obsitae,  articulo  ultiaio  apice  truncato; 

seta  lenui,  capillari,  dilute  fusca,  anteniia  nonni- 
hil  longiore.  Prolborax  bi  evissimus ,  li  ansversus  , 

antice  inter  oculos  pioductus,  sub-lruncatus,  po- 
vStice  late,  sat  profunde  rotundato-eniarginatus, 
supra  paulo  convexus,  testaccus,  Iri-carina!  us,  ca- 
rina  media  reda,  lateralibus  obliquis.  Scutelluin 
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iDagiiiiti) ,  leslaceiim,  sub-lriangula!  e,  pluiiiuscii- 
kim,  Iri-cMi  inatmn ,  laleribus  iii  medio  lev  iler 

lutundalu-emargiiialum,  a[)ice  acLUum-  Hfmelyira 
abdomine  diiuidio  fere  breviora,  ap:ce  !ale  roLun- 

dala,  nigro-Fusca,  iiilida,  undiqne  Lenuiler,  anlice 
ad  scutelbini  latius  Uslaceu-iiiarginala ,  nervis  ele- 
valis,  obsolfle  i>raiiulalis,  bieviler  st;Uilusis  Alae 

incoinplelae,  \ix  ullae.  Corpus  sublus  nigrum, 
teslaceo-vai  iegatum,  abduniine  Lestaceo,  supra  vilta 

laleiali  a  basi  ullra  medium,  Lila,  iiigro-fusca. 
Geuilalia  magna,  iiigra,  LesLaceo-inai  giiiala ,  apice 
aperla,  sup>a  et  iiifra  late  emarginala,  segmeiitis 

retractis  cuiiiposila,  supirne  organo  par  v  o,  rotun- 
da to,  testaceo.  Ptdes  lestacei;  libiis  posticis  exlus 

dentibus  binis  et  calcare  aj)icali  lougiore,  inlus 

apice  appendice  magna ,  acuta,  sublus  lenuiler 

denticulala;  taisis  apice  cum  u.uguiculis  nigru- 

piceis. 
22.  DelpJiax  palliata  Wahlb.  breviuscida,  testacoa, 

antennis  crassis;  vei  lice  baud  pruducto,  bi  le 

rotundalo;  prolboiace  scutelUque  tri-carinalis; 
bemeljtiis  abdomine  dimidij  el  ultra  bre\iuii- 
bus ,  sub-rolund<ilo-(]nadralis ,  aj)ice  sub-truu- 
catis,  albidis,  nervis  elevalis,  renrite  fusco- 

gianubitis,  vittis  duabus,  transversis,  basali  fer- 
ruginea,  apicali  bitioii,  nigro-fusca;  abdomine 
vel  nigro-luscv) ,  geuilalibus  baud  incrassalis, 
apertis  (6)j  vtl  dilute  feiiugiueo,  vagina  fu.sc.» 

(9);  pedibus  ilitule  fuscu-\ ariigalis.  S?.  Long. 
2  j ,  tal.  iniiliu). 

Delphax  palliata.    B  iui-.m.    Vel.  Akad.  Öfvers. 
J8+7.  |).  2G6.  n:o  M 

llabilat  ad  Gusum  Ost rugoi  li iae.  Doui.  P.  V. 
\VAIl[.Bia\G. 

I?arva.     /).  hrecipcunis  luagnlludine.  Feiuina 

ujaro    paidi)    major;   col  -re  iienicl \  I rorum  et  an- 



tennis  apicem  versus  magis  iiiciassalis  lacile  di- 
stincta.  Caput  anlice  late  rotundaluin,  baud 

produclum,  leslaceum,  poslice  i otundalo-eiiiargi- 
iiatum;  vei  lice  stipra  fere  piano,  foveolis  duabus , 
Iransversiui  posilis,  sal  profundis,  antice  tenuiler 

tri-cai  inato;  frunle  Li  i-carinala ,  apice  brunnea; 
loslio  basi  brunneo,  apice  nigiicante;  oculis  re- 
niforniibus,  modice  convexis,  in  moituis  obscure 

ijiLinneis,  inferne  glaucis.  Antennae  eniarginaLurae 

oculi  inserlae,  lungiludine  capitis,  validae,  tesla- 
ceae,  sensim  ciassiures,  arliculo  □kimo  tuberculis 

parvis,  verruciformibus  obsiLo,  apice  Lrnncalo; 

sela  apicali,  lenui,  capillari,  dilule  fusca,  anlen- 
na  longitiidine  superante.  Prulbora\  brevis,  Irans- 
versus,  anlice  rolundatus,  poslice  leviter  rotun- 

dato-eniarginatus ,  supra  patdo  convexus,  lesla- 
ceus,  Iri-carinaliis,  carina  niedia  recta,  lalerali- 

bus  nonnibil  obliquis.  Sculelluni  magnum,  late 

sub-triangulai  e,  tri-carinatum ,  sub-ferruginenni. 
Hemelytia  vix  lungiludine  dimidii  abdoniinis, 

sub-rolundato  quadrata ,  apice  fere  truncata,  al- 
bida,  ners/is  elevalis,  remote  fasco-granulatis, 
parce  pilosis,  viltis  duabus  transveisis,  basali 

angusliore,  feiruginea,  apicali  laliore,  nigro-fusca, 
in  femina  minus  dislinctis.  Alae  vix  ullae.  Pectus 

utrinque  macula  sal  magna ,  rotunda,  fusca.  Ab- 
doiiien  vel  nigro-fuscum ,  margiue  tantuni  testa- 
ceo-inaculatum,  genilalibus  baud  incrassatis,  apice 

apertis  ((5),  vel  dilule  ferrugineum,  subtus  seg- 
nienlis  apice  in  fusca  tis,  vagina  fusca  (V)-  Pedes 

lestacei,  dilule  fusco-variegali ;  libiis  posticis  extus 
denlibus  binis,  parvis  et  calcare  apicali  longiori, 
intus  appendice  niediocri,  aculiuscula,  sublus 
sei  rata. 

23.     Delphax  forcipata:   breviuscula,  nigro-fusca, 

nilida;  capitis,  anlennis  pedibusque  fusco-lesla- 



ceis;  vertice  Lri-foveolato;  hetnelylris  abdoniiae 
(lirnidio  brevioribus,  apice  Iriincalö-rotundatis, 
basi  ialius  margineque  reliquo  Lemiiler  tesla- 

ceis,  nervis  validis,  granidalis,  setul')sis;  pecto- 
re  albido-variegato.  39.  Long.  2-~2|,  lat.  U  — 
1|  inilliai. 

Mas:  geniLiilibus  incrassatis,  aperlis,  ciicii- 
laiibiis,  Iruncalis,  superue  per  totam  longitu- 
dinem  divisis,  laleribus  ia  angulum  acutum, 

inflexum,  apice  exciiri  enlibus ,  FurcipLdaiii  fere 
referentibQs. 

Femma:  abdomiiie  acutiori,  reClexo,  segmeiiLo 

ultimo  supra  apice  albu-iDarginalo. 
HabilaL  in  gramine  locis  uligiiiosis  niensibus 

Juli!  et  xiug.  in  Kiniiekulle  et  ad  Holmiam  parce. 
Magnitiido  fere  D.  ohscurellae ,  aliter  coiorala, 

bemtljtris  brevioribus,  geiiilalibus  iiiaris  aliter 

constructis.  Nigro-fusca,  nitida.  Gaput  supra 
visum  breve,  anlice  lale  rotundalum;  vei  tice 

lusco-testaceo,  foveolis  tribus  insculplo,  binis  in 
ipsa  basi,  sat  prufundis,  trnnsversirn  positis,  lei- 
tiaque  in  medio,  non  procul  ab  apice  in  Cari- 

na media;  fronle  recliiiato-declivi,  tri-carinala , 
carinis  lestaceis;  roslro  fusco,  basi  tri-carina- 
to;  oculis  sat  magnis,  reniformibus,  convexis, 

nigris.  Antennae  validac,  tcslaceae,  sensim  in- 
crassatae,  articulo  primo  infuscato,  reiiquis  lu- 
berculis  parvis,  verrucifurmibus  obsilis,  nllimo 

apice  truncato,  sela  tenni,  capillai  i,  dibite  fusca , 
anlenna  dimidio  fere  longiore.  Prolborax  bre- 
vissimus,  Iri-carinalns,  carina  nietlia  recta,  lale- 

ralibus  obliquis;  postioe  lemiiler  leslaceo-inargi- 
natus,  interdiiin  lolus  fuscus.  Scutellum  mag- 

num,  Iri-carinatum ,  saepe  versus  apicem  dilutio- 
re.  llemelylra  abdomine  fere  dimidio  breviora, 

apice  lale  lrnncato-ro!undata ,  nilida,  basi  Ialius, 



59 

iiiargine  reliqiio  angusle  leslacea,  nervis  elevalis, 

granulalis,   setulosis.     Peclus   albido-vai  iegatuiii. 
Abdomen  et  genitalia  in  diagnosi  sexuali  desci  ipla. 

Pedes  fusco-lfStacei ;  tärsis  apice  obscui  ioi  ibus. 
24.    Delphax  moesta:  breviuscula,  nigro-fnsca,  sub- 

nilida;  capile  quadri-cai  inalo ;  protboi  ace  scii- 
telloque  fusco-teslaceis,  carinis  niargiiieque  posti- 
co  proLboiacis  scutellique  sordide  albidis;  be- 

meiytris  sub-quadralis ,   a!)domiiie  dimidio  el 
ultra  brevioribus,   apice  truncatis,  niveo-niar- 
ginatis;   abdomine  supra  Iransversim  testaceo- 
vittato,  laleribus  tenuiter  albido-mai gijiato;  pe- 
dibus  fusco-lestaceis.       Long.  2],  lat.  1^  raili. 

Habitat    in    gramiiie   loco    uliginoso  mense 
Augusli  ad  Holmiam  raiissime. 

Magniludo  et  statina  fere  D  jpalUatae;  fronle 

quadri-carinata ,  bemelj  tris  totis,  iiiargine  apicali 

niveo  excepto,  iiigi  o-fuscis,  a'  conspeciebus  bene 
dislincta.  Capnt  supia  visum  breve,  antice  lo- 
tundatum,  fusco-lestaceura ;  vertice  postice  foveo- 
lis  duabus  transversini  positis,  distinctis,  antice 

carinis  quatuor,  albidis,  fusco-marginatis ,  usque 
ad  apicem  fiontis  reclinatodecli vis  conlinuatis; 
rostro  inflexo,  fusco-testaceo ,  basi  tri-cai iiiato; 

oculis  sat  magnis,  renifortnibus,  convexis,  nigris, 

testaceo-marginatis.  Antennae  emarginalurae  oculi 
insertae,  validae,  fusco-testaceae,  sensim  incras- 

satae,  aiticulo  basali  obscuriori,  ultimis  supra 

tuberculis  parvis,  obtusis,  verruciformibus  obsi- 
tis,  apicali  truncato;  sela  tenui,  capillaii,  dilute 
fusca,  antenna  dimidio  tere  longiore.  Prothorax 
brevissimus,  antice  iiiter  oculos  modice  productiis, 

angustus,  sub-truncatus,  postice  late  et  leviter 
rotundatö-emarginalus,  supra  paulo  convexus,  Iri- 
carinatus,  carina  media  recta,  dilutiore,  latera- 

libus  obliquis;  fusco-testaceus,  postice  late  albido- 
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marginalus.    ScuUllum  fusco-testaceuin ,  Iri-cari- 
iialum,    inargine   dilnLiore.    Heiueljlra  siib-qua- 
(irata,  abdomiiie  diiuiclio  el  ullra  hreviora,  iiigro- 

fusca,  niliJa,  crebi  e  i  ugoso-punctata ,  apice  ti  un- 
cala,    niveo-marginata ,    ner  vis    niodice  elevalis, 
glabris,    baud    graiuilalis.    Peclus    pallide  lesla- 
ceum,  fusco-variegalum.    Abdomen  supra  fuscuiii, 
dorso  cariiiatuiij,  segmenlo  singulo  ulrinque  iiie- 
dio  villa  sat  lala,   transversa,  lestacea,  inlerdum 

interriipla,  laleribus  apicibusque  segaienlorura  pal- 
lidis.    Genilalia    et    vagiiia    fusca.     Pedes  fuscu- 
teslacei;  larsis  apice  obscurioribus. 

25.  Delphax  tristis:  breviiiscula,  nigro-fusca,  opaca; 
capile    tri-cariiialo;    verlice    dilutiori;  froiite 
traiisversiin  parce  pallide  teslaceo  liiieala;  pro- 
tborace   sculelloque   Iri- cariiialis ,    medio  dilu- 
lioribus;  bemelj^lris  abdomine  dimidio  brevio- 
ribus,   sub-rotiuidalo  qiiadiatis,   apice  oblique 
Ir.uncalis;  albidis,  iiervis  elevalis,  iusco-granLi- 
latis,   selulosis,  villa  lata  inlra  apicem,  nigro- 
fusca,  margine  sulurali  et  apicali  siiinaliui  iiiveo; 

abJoiniue  pedibusque  parce  albido- variegalis 
Long.  2 — 2l,  lal.  1^ — nullim. 
Mas:  minor;  genilalibus  paulo  incrassalis, 

apertis,  sujjerne  in  medio  albidis. 
Femina:  paulo  major;  genilalibus  albidis, 

sublus  in  medio  utiinque  macula  fusca;  vagina 
fusca. 

Habitat  in  gramine  locis  uliginosis,  ad  prae- 
dium  Skuggan  prope  Ilolmiam  mense  Augusti 

pa  rce. 
Magnitudo  fere  el  statura  D.  paliiafae,  aliter 

colorata.  Ca([ut  supra  visum  anlice  late  rotuu- 
datum,  baud  producluuj,  fusco-teslaceum ,  basi 
tenuiter  albido-marginalum :  \orlice  supra  fere 
j)lanu,  basi  foveolis  duabus,    Iransversim  posiiis. 
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saL  profmidis  impresso,  antice  tri-cariiialo ;  fVonte 
recliiiato-declivi ,  nigro-fusca,  Iri-carinala ,  lineolis 
sparsis,    brevibus,    Iransversis,   palHde  teslaceis 
notala;  loslro  nigro-fiisco,  basi  Iri-carinato ;  oculis 
reiiifoi  mibus,  modice  convexis,  nigris,  opacis.  An- 
tennae  emarginaturae  oculi  iiiserlae,  vix  longitu- 
dine  capilis,    validae,  fuscae,  sensim  incrassatae, 
aiticulo  nltimo  tuberculis  parvis,  verruciformibus 

obsito,  apice  Iruncalo;  seta  apicali,  tenui ,  capil- 
Jari,  fnsca,  antenna  fere  duplo  longiore.  Piotho- 
rax  brevissirnus,  anlice  rolundato-producLus,  trun- 

cattis,  postice  leviter  rotiindato-emarginatus,  supra 

paulo  convexus,    fuscus,  medio  dilutior,  tri-cari- 
oatos,  carina  rnedia  recta,  albida,  laLeralibus  obli- 

quis.    Scntellum    magnurn,   late  sub-lriangulare, 
tri-carinalum ,   dilute  fuscum,   carina  media  albi- 

da.    Hemeiytra   longitudine   dimidii  abdomiiiis, 

sub-rotundalo-quadrata,  apice   fere  obliqiie  trun- 
cata,   angnlo   exteriore  magis  rotundata,  soidide 

albida,   nervis   elevatis,   remote  fusco-granulatis , 
setulosis,    inträ    apicem    vitta    lata,   träns  versa, 

nigro-fusca,    sutura   apiceque   sinuatim  tenuiter 

niveo-marginalis.    Corpus   nigro-fuscum ;  pectore 
testaceo-variegato;  abdomine  ad  latera  et  in  dorso 

parce  pallido  maculato.    Pedes  nigro-fusci;  tibiis 
albo-annulatis;  tarsis  .  pallidis,  apice  infiiscatis. 
26.     Delphax    discolor:    breviuscula^  nigro-fusca, 

opaca:  carinis  capitis,  margine  postico  protbo- 
racis  scutellique  sordide  albidis;  pectore  albido- 
variegato;  bemelytris  nitidis,  apice  rotundatis, 
vei  longitudine  fere  abdominis,  fuscis  vel 
abdomine    dimidio    brevioribus,  fusco-testaceo 

bjalinis,  extus  albido-marginatis  (?);  abdomine 
ntrinque    vitta    laterali   albida;   pedibus  fusco- 
testaceis,  basi  obscurioribus.  Loiig.  $  2,  lat.  \\, 
long.  ?  2^,  lat.  1^  millim. 
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Mas:  obsciirior;  abdomine  vitta  lateiali,  al- 

l)i(ia,  angiisla  ,  obsolela;  i^eiiitalibus  niorlice  in- 
ciassatis,  apertis,  laleribus  divai  icatis ,  prope 

eiiiargiiial  uram  albo-marginatis. 
Femina:  abdomiiie  villa  lalerali  praeserlini 

posleiius  lalioii,  serie  e  macniis  nigris  nolata, 

segmenlo  ultimo  supra  niargine  apicali  el  ge- 
nitalibus  superne  apice  albidis. 

Habital  in  gramine  locis  uliginosis,  mense 
Augusti  ad  Hulraiam  parce. 

D.  obscurellae  affinis  et  magni tudine  sub-ae- 
qiialis,  femina  illa  nonnibil  major  et  crassior. 

INigra,  opaca.  Caput  supra  visum  breve,  anlice 
late  rotundatum;  vertiee  fovealis  tribus,  sat  di- 
stinetis  impresso,  duabus  inträ  marginem  positis 
et  tertia  apicali,  in  carina  media;  carinis  tribus 

testaceis,  usque  ad  apicem  frontis  reclinala-decli- 
vis  cunlinualis,  media  poshce  nonnibil  abbrevia- 
ta;  rostro  basi  testaceo  tri -carina lo;  oculis  sat 

magnis,  reniformibus ,  nigris,  teslaceo-marginalis. 
Antennae  emarginaturae  ocuii  inserlae,  validae, 

fusco-lestaeeae,  sensira  incrassalae,  articulo  primo 
obscuriori,  reliquis  tubercnlis  parvis,  verrucifor- 
niibus  obsitis,  ultimo  apice  Iruncalo,  seta  tenui, 
capillari,  dilute  fusca,  antenna  paulo  longiore. 

Protborax  brevissimns,  ul  in  j^raecedenlibus  con- 
structus,  niger,  tii-carinatirs ,  carina  niedia  recta, 
latera libus  obliquis,  pallidis,  raargine  basali  et 
lalerali  plus  minus  ve  anguste  albidus.  Sculellura 

magnum,  tri-carinalum ,  apice  utrinque  pallido- 
marginatum.  Hemelylra  apice  lale  rotundala, 
nervis  elevalis,  granulalis,  setulosis,  vel  fusca, 

longitudiue  abdominis  (S),  vel  sordide  testaceo- 
hyalina,  a!)domine  dimidio  breviora,  basi  exce[)ta, 

anguste  albo-rnarginata  (?).  Peclus  postice  albi- 
dum,   cum    macula    ulrinque  lalerali  nigio-fusca. 
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åbflamrn  et  geniUilla  in  cliaqnosi  sexii;»l!  descripla. 

Pedes  fiisco-leslacei ;  femorihus  basi  larsisqne  oh- 
sctirioribus. 

27.  Delphax  elegantula:  breviuscula,  nigra;  cari- 
nis  capilis  Iribus  aibidis,  aiitennis  pedibusque 
pallide  leslaceis;  prolborace  cuni  bemelyliis 
abdomine  diiriiiiio  breviuiibus,  aibidis;  pectore 

abdomineque  fulvo-variegatis;  genilalibus  mag- 
ris, aperlis,  stipra  flavis,  latere  utroqiie  pro- 

fuude  emarginalis,  snperne  hamulis  duabus, 
valde  deflexis,  incurvis,  iiifei  ne  medio  stjlo 
exserto.  S.    Loiig.  2,  lat.  1|  millim. 

Ha  bi  ta  I  in  gramine  locis  ulioinosis  mense 

Augusti  ad  Holaiiam  parce;  in  Smolandia  ad  An- 
lieberg  ante  plures  annos  semel  lecta. 

Species  pulchra.  D.  fallidula  nonnihil  minor. 
Praeter  colo»em,  forma  genilaliutn  bene  dislincta. 

Caput  nignim,  supra  visum  bieve,  antice  late 
rotundatiim;  veitice  basi  foveolis  duabus,  trans- 

versim  positis,  sat  distinctis,  margine  posLico 
anguste  albido,  carinis  tribus  usque  ad  apicera 
Irontis  reclinato-decli vis  continuatis,  albis,  media 
postice  furcata,  abbreviata;  rostro  basi  nigro  et 

albido  tri-carinato,  extrorsum  pallide  testaceo; 
oculis  sat  magnis,  reniformibus,  convexis,  nigris, 

postice  albido-marginatis.  Antennae  emarginatu- 
lae  oculi  insertae,  validae,  pallide  testaceae,  sen- 
sim  incrassatae,  articulo  ultimo  tuberculis  parvis, 
ferruciformibus  obsito,  apice  truncato;  seta  tenui, 

capillari,  dilute  fusca ,  antenna  fere  duplo  lon- 
giore.  Protborax  brevissimus,  antice  inter  oculos 

laiodice  productus,  sub-lruncatus ,  postice  late  et 
leviter  emarginatus,  supra  paulo  convexus,  albi- 
4us>  tri-carinatus,  carina  media  recta,  lateralibus 

öbliquis;  antice  pone  oculos  macula  sat  magna, 
postice  rotundata,  nigra.   Sculellum  magnum,  ni- 
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^nini,  -ulj-nll!  lum  ,   lii-carinai  um ,  apice  ipFo  A- 
biilum.     Hemelyira   Hbclonjhie    feie  cliijjidio  bre- 

viofd ,    sor  iide    albidu-hyaliua ,    tenuiler  albido- 
ruai  ̂ inata ,    apice    votundato-truncaf a ,   nervi.s  ttr- 
luiibus,  [iiodlce  elfVaLis,  haud  graiiulalis,  glabris. 

Peclus  ni^rum,    pa; ce  albido-\ ai  iegatam.  Abdo- 

men    ni^rurn,    siipra    mt-Jio    viUa  latissiiiia,  loo- 
gitudhi  ili ,  poseiceqne   ad  laLera  aiacidis  irregida- 

ribus,  till vescenlib-js ,  subtns  segmento  uUinio  api- 
re  profunde  rolundato-emarginato,  raedio  Irnuiter 
tesLaceo-mar^-inato.    GeniLnlia  raa^na,  nis^ra,  late 

aperta,   siipia    bjlea,  siibtus  et  \n  ulroque  b^tere 
piufunde    emaii^inata,    superne    hamulis  diiabus 
ciio  dellexis,  incm  vis,  apicem  versas  tenuioribus , 
acLilis,    testaceis,    supra    con vergentibus ;  interne 

teiiuiter  te5'ace  j-mar2inala ,    medio  st\lo  esserto, 
SLirSLiQ]  flexo,  nigio,   bifido.     Pedes  paHide  testa- 
Cfi ;  tai  sis  apice  leviler  infnscatis. 

28.   Delphaxdenticauda:  bre viu^cula ,  pallide  tlavo- 
testacea;  ocalis  iii^io-fuscis;  capite  obsolete  tri- 
caiinato;    pecloie   antice  nigro,   postice  albido 
cnm  aiacula  iilrinqiie  biterali  nigra;  hemelvlris 

abdoodne    ditiiidio  et   nlh'a    brevioribus,  api- 
ce   ti  uncatu-rotundati> ,    nei  vis    tenuibus,  gla- 

bri-i;    abdoniioe  idgr  ».   supra  antice,  maigine 
apicaii  maciilaque  media  ventrali  lutescentibus; 

genitabbus   maximis,    apeilis,^  tri-dentalis.  ^. 
Long.  2,  lat.  1  millim. 

In   gramine   loco    uliginuso,  meiise  Aug.  ad 
Holmiam  semel  lecta. 

D.  pailidula  nonnibil  minor,  slnictura  seni- 
tabiim  a  conspeciebus  tacile  distinct-i.  Caput 

supra  visum  breve,  pallide  flavo-le.stacemn ,  apice 
late  rotundaUim;  vertice  basi  foveolis  du.ibus, 

transversim    p-^siii-,    paium    profniidis,  caiicis 
Irihiis 
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Iribus  obsoietis,  usque  ad  apicem  fröntis  reclina- 
to-declivis  coiUinualis,  media  in  vertice  abbreviata 

cum  foveoia  parva;  roslio  paliide  fla vo-lestaceo, 
basi  tri-carioalo,  apice  breviler  infuscalo;  oculis 
sal  magnis,  renifoimibus ,  convexis,  nigro-fuscis, 
flavo-testaceo  marginatis.  Aiitennae  emarginatu- 
rae  oculi  insertae,  validae,  paliide  leslaceae,  seii- 
sim  iiicrassalae,  articulis  ultimis  tiiberculis  parvis, 
obUisis  obsilis,  ullimo  ajVice  truncalo;  seta  leiiui, 
capillari,  aiiteiina  duplo  fere  loiigiore.  Prolborax 
et  scutellum  ut  iii  praece(JenLibus  construcla, 

paliide  fla  vo-lestacea ,  ti  i-carinata ,  cai  inis  lalera- 
libus  obliquis.  Hemelylra  vix  longiludiiie  dirni- 
dii  abdominis,  sub-roLundalo  tjuadrala,  apice  late 
truncalo-roUuidata ,  paliide  teslacea,  byaliiia,  le- 
nuiler  albido-mai  ginala ,  iiei  vis  motlico  elevatis, 
tenuibus,  baud  gianulalis,  glabiis.  Alae  vix  ullae. 

PecLus  antice  nigrum,  poslice  albidum  cum  ma- 
cula  utrinque  sat  magna,  rotunda,  fusca,  Abdo- 
men  nigrum,  supra  antice  sub-bemelyti  is  lute- 

scens, cum  liiiea  media,  Iransversa,  nigra.  seg- 
mento  uUimo  apice  et  macula  media  veniris 
lutescenlibus.  Genilalia  maxinia,  incrassala,  ni- 

gra, superne  inlra  apicem  vitla  testacea,  trans- 
versa,  apice  la(e  aperta,  supra  visa  late  rotun- 
dato-emarginata,  arcu  in  denlem  utrinque  termi- 

nata,  inferne  utrinque  oblique  late  rolundato- 
emarginata,  albido-marginata ,  subtus  in  medio 
dente  acuto  munita.  Pedes  paliide  fla vo-testacei ; 
femoribus  poslicis  basi  leviler  infuscatis;  larsis 
apice  fuscis. 

29.  Delphax  exigua:  breviuscula,  paliide  testacea; 

capite  tri-carinalo;  hemelytris  abdomine  dimi- 
dio  et  ultra  brevioribus,  paliide  testaceo-byali* 
nis,   apice    Iruncato-rotundal  is;   ner  vis  modice 
K.       A  ka  cl.  Handl.  1847.  5 
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elevatis,  leiiuibus,  glabris;  abdoinine  nigro, 

genitalibus  haud  incrassalis,  apertis,  superne 

albiclis  (<5),  vel  sordide  testaceo,  dorso  seg- 

mentarum apicibus  nigro-fuscis,  lateribus  fusco- 
maculatis.  Long.  S  1^,  lat.  |,  long.  ?  2,  lat. 
i  tnillirn. 

Habitat  in  gramine  locis  uliginosis  rarius; 

ad  Sparresäter  el  in  Kinnekulle  mense  Juiii  ina- 
rem  et  feminam  iuveni. 

E  minoribus.  Mas  D.  perspicillatae  niagnitu- 
dine  aequaiis,  femina  dimidio  fere  major.  Caput 

pallide  lestaceum,  postice  fere  latitudine  prolho- 
racis,  siipra  visum  breve,  apice  late  rotundatum, 

vertice  basi  foveolis  duabus,  träns versim  posi- 
tis,  sat  dislinclis,  antice  carinis  tribus  usque  ad 

apicem  fronlis  reclinato-declivi  conlinuatis,  media 
in  vertice  foveolata;  feminae  albidis,.  interstitiis 

fuscis;  rostro  dilute  fusco,  basi  pallide  tri-cari- 
uato;  oculis  sat  raagnis,  renllorraibus,  convexis, 

nigro-fuscis.  Antennae  emarginaturae  oculi  in- 
sertae,  sat  validae,  pallide  teslaceae,  sensim  in- 
crassatae,  articulis  ultimis  tuberculis  parvis,  ob- 
tusis,  vei ruciformibus  obsilis,  apicali  truncato,  seta 
tenui,  capillaii,  dilute  fusca,  antenna  dimidio  et 

ultra  longiore.  Protborax  et  scutellum  tri-cari- 
nata,  testacea,  carinis  pallidoribus,  bic  umbra 

utrinque  inter  carinas  fusca.  Henieljtra  vix  lon- 
gitudine  dimidii  abdominis,  sub-rotundato-qua- 
ilrala,  postice  truncalo-rolundata,  pallide  testaceo- 
hyalina,  ner  vis  parum  elevatis,  tenuibus,  baud 

granulalis,  glabris.  Alae  vix  ullae.  Pcctus  sor- 
dide el  palliile  teslaceiim,  utrinque  macula  sat 

magna,  rotunda,  lusca.  Abdomeii  vel  nigrum, 

basi  sublus  macula  lulesceule,  genitalibus  haud 

iucrassalis,  apice  apertis,  ibique  superne  albidis 
(<5),    vel   sordide   lestaceum,   dorso  segmentorum 
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apicibus  fusco-marginatis,  ad  iatera  et  subtus 
fusco-maculatum,  vagiiia  fusco-testacea,  basi  apice- 
que  obscuriore  (?).  Pedes  sordide  testacei;  coxis, 
praesertim  anticis  in  tnare  feQioribusque  posticis 
in  utroque  sexu  plus  minusve  infuscatis;  tarsis 

apice  fascis. 
Observ.  Ner  vis  hemelytrorum  in  D,  speciosa 

et  limhata  parce  pilosis,  in  D.  perspicillata  baud 
graniilatis,  glabris. 

g/- 





Ul»l»gift  på  nya  VattemtiäA*]&eu  uti  My- 

af^ågde  i^osttmareii  1^4^^ 

af 

AUG.  OLIYERROIVA. 

Till  K.  Vcteiisknps-Akadeinien  inlfmiiad  den  8  December  1847. 

Ijångön  i  Bälinge  socken.  Märket,  bestående  af 
ett  kors  med  hål  i  midten,  inhöggs  uti  en  tvär- 

brant bergpall  vid  öns  norra  ända  på  den  s.  k. 

RoparbergS'  eller  Skansudden,  på  hvilken  Säfvö 
loisutkik  är  uppförd.  Hålet  i  korsets  rnidt  stod 
då  2  fot  1  tum  verkmått  öfver  sommarens  me- 

delhöjd. 
Bödskär  i  samma  socken.  Skäret  iigger  i 

fjärden  Tvären  eller  Trindelen  för  norra  ändan 
af  Ringsön.  A  skärets  noi  ra  udde,  som  är  brant, 

funnos  förut  tre  hål  borrade  •*^),  tjugutre  fot  från 
uddens  yttersta  spets.  Det  mellersta  af  dessa  hål 
afvägdes  och  befanns  7  fot  6^  tum  v.  m.  öfver 
vattenytans  sommar m ed els tå  n d . 

Lacka  i  Weslerljungs  socken.  På  sydöstra 
udden  vid  stranden  af  en  der  varande  lilen  vik 

med  tvenne  utlopp,  hvaraf  det  södra  endast  är 
2  fot  djupt,  uthöggs  märket  i  en  beigpall,  v.  p. 
fem  alnar  söder  om  en  i  närheten  befintlig  mindre 

*)  Begagnade  vid  förut  skedda  triangelmälnin;^ar. 
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hergsudde  framför  en  smal  dalgång  mellan  ber- 
gen. Mcirliet  beslår  af  elt  kors  med  bål  i  midleii, 

livilket  då  låg  3  verktum  öfver  medel vaUenstån- 

det '•').    Ön  ligger  v.  p.  |  mil  öster  om  Långön. 
Lacka  Trutbåda  i  samma  socken,  v.  p.  2000 

alnar  från  förutnämnde  udde.  Uti  nordvestra 
udden  funnes  tre  hål  borrade  6  fot  6  tum  v. 

m.  öfver  rnedel vattenböjden. 
Pehrsö  Båda  i  Trosa?  socken.  Ett  högt  kalt 

skär  af  ljusgrå  färg,  fåradt  af  hafssvallet,  så  att 
det  öfver  allt  ser  ut  som  den  mest  fulländade 

vattring  af  1  till  2  och  3  tums  djup.  Dess  hög- 
sta del,  der  ett  kors  inhöggs,  afvägdes  9  fot  1 

tum  v.  m.  öfver  medel  vattenböjden.  Skäret  lig- 
ger i  Hållsfjärden  mellan  Lacka  och  Asko. 

På  Nijgrundet ,  hvars  klippor  nu  begynna  att 
sticka  upp  öfver  vattnet,  observerades,  den  högsta 

och  för  närvarande  den  enda  vara  v.  p.  1  fot  öf- 
ver vattenytan  vid  medelhöjd.  Grundet  ligger 

5000  alnar  i  V.  t.  S.  från  Asenskullen,  ett  skär 
söfler  utanför  Asko. 

*)  Nedanstående  charta  utvisar  vikens  form  och  korsets 
ställe,  ledande  till  vattenmärkets  återfinnande. 



,  Bidrag  till  tiieorien  om  Glliptislia 
fimetioner^ 

af 

c.  J.  MALMSTEN. 

Till  K.  Vetenskaps-Akademien  inlemnadt  den  9  Februari  1848. 

Följande  nya  expression  på  förhållandet  mellan 

compietta  elliptiska  functionerna  af  andra  och  för- 
sta slaget 

n 

USs> 

n 

torde  för  sin  enkelhets  skull  förtjena  uppmärk- 
samhet. 

Om  man  såsom  vanligt  sätter 

erhålles  utan  svårighet  ur  de  kända  eqvationerna 
,  dE    ̂     _  \ 
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denna 

k\k''.~.'^={Ey-{Uli'').E'.F'+k".{FJ  ...  (2) cl  k    d  k 

Men  fornilenia  (1)  kunna  äfven  skrifvas  pu  detla 
säU 

,  clE'
 dF 
~dh' 

hvanir  genom  ninltiplicalion  erliålles  (efter  skedd 
division  med  (Fy) 

F  F iF 
,  dE' 

~dk 
"~dk 

in-
 

h\k''  dF  dB' 

[FJ    dk  dk  ' d.  v.  s.  med  tillbjelp  af  (2),  om  ruan  för  koi  t- 
helens  skidl  sä  I  ter 

2/  = 

{xf-2k"y+k'')dk+k.k\hjr=0   ,    .    .  (3) 
Vi  vilja  nu  transformera  denna  diflerenlial- 

e(ju;Uion  lill  en  annan  mellan  x  (sAsom  oberoen- 
de variabel)  ocli  u  (såsom  beroende)  af  formen 

(ia;^+i5a-+(;).(?i^+^y(/).r4-/s>^+F=0. 

Fördenskull  [)onera 
k=z. 

(\v\  z,  v  ocb  5  äro  indetcrminerade  funclioner 

af  X.     Ur  formeUi    (3)   erballes  enlii;t  La- 

G  u  A  N  G  k's  be  i  e  c  k  n  i  11  gss  ;U  t 
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(Iz        ̂     dv        ̂   ds 

dx  dx  dx^ 

zv^-^^lvzsu-^shi^z  -  2z'v{\  -  z')  -  2z's{  1  -  z')u  \ 

^(^i-z').z+v'z{i-z')+z  u.s{l-z')-\-s.z.{l-z'y—  '         ̂   ̂ 
CIX 

Om  man  nu  antager 

s  = 

hvaraf  erhålles 

(5) 

öfvergår  eqvationen  (4)  Lill  denna 

 7»"  51  j      "  V''''^^  -       -  22  (1  -  22)2  +  2(1  -  22)(1  -  3^^  —  j  i 

livaraf,  om 

v=l-z'  (6) 
och  således 

v'=-2zz', 

erhålles  efter  horldividering  af  factorn  i—z'^, 

'\\ -z%u'^^p^-\-u.z.z\{\-'dz'-^^^^^^  .  (7) 

Anlages  nu  slutligen 

2zz=m  (constant), 

h vadan  (då  h—  arbiträr  const.) 

z  —  (b4-mx)  , 

erhålles  ur  (7) 
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du\  m' 
i+m.u(2m£C4-26'-l)+— 

(m'a?^+7nca:4-  ]'^^+t~  )+rnu[lmx+c)+—=0 ,  .    .    .  (10) 

då  enligt  (3^) 

^11  2  i--c-2mx  i-^{c+2mxy y=  T-= — ö — +     o  •  (11) 

d.  v.  s.  med  tillhjelp  af  den  andra  af  formlerna  (1) 

F'((^^-y) 
Lätom  oss  nu  för  korthetens  skull  sätta 

l+c+2ma:\K 

(12). 

,f.((ll!5-J),  „3) 
dä  iir  tydligt  att 

hvilket  insatt  i  (10)  gifver 

c'— 1\  m* 

{vi^v^+mcxi-— —  Yt"+{2m^x-^inc]'t'-{-  —  -tz=0   .    .  (14) 4  /  4 

Genom    att    diflferentiera   denna   eqvation  ti— 1 
gånger  i  afseende  \h\  x  er  hålles 

i;/ra"  +  //Jcx  4  V        +»»  2f?i'xf  mc.-<    +  f)i^l  =U, 
4  y  ^  4 
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h varar  ulan  svåiisliet 
-  # 

in)  (2n-i)
Km^ 

Göres  här  successive  n=l,  2,  3,  &c.  finnes 

ml 

4 

^  {2m'^x-^mcy 
i/  eOlt^ft,-:  m2x24-mcx  +  4 

5.5./n2.  

m^x"^  -f  /wcx  -1  

in.m^.  

m^x^-f/ncj-^  

4- 

(2/w2a+mc)a 

m^x^  +  ̂ wcxH  ;  4 

(2m2a:  +  mc)2 

der  liirfölje  af  (13) 



2/1+3 

^  ( 

Poneras  a;=0,  erliålles  ur  föregående  formler 

2        2m  1 

u 

m 

1  l-c' 
3.3  

1+  
5.5. 2  + 1-C2 

3  +  - 

1-C2 

9.9. 
4+ 

1  -C2 

4c 



/  / 

/
-
 

dCp.bin  O 

R  =-  2n+\o    (l-^'Sin>)  2 2  f 

.2 
«    (-  2 

och,  om  i  stället  för  c  sättes  —c, 

 4-  u 

2      2m  i 

m 
Tc 

3.3.1=i: 

4c2 1+- 
5.5.- 

2  + 
1-^2  , 

1-C2 
7.7.- 

3  + 

9.9.- 
4-f 

18) 

(2/i-l)2. 

■1)+ 

4^ 

1-C2 
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ZL       Mi  mi  ■ 

2n+l  O  (1 — ^Sin^(^J  2 jR'  =  .  —  -=  n         2  n 

Hvad  denna  sista  expressiou  betiäflfar,  inses 
lätt,  att,  så  snart 

..^r.  c<l, 

är  det  conlinaerliga  bråket  con vergerande,  äfven- 
soin  resten 

•;       n       4c  n 

positiv.    Men  detta  är  tillräckligt  för  att  skall 

vara  den  linies,  mot  hvilken  för  indefinit  tillta- 

gande n  det  continuerliga  bråket  con  veroerai-. 
Vi  erhålla  således  följande  niärkliga  expressiou 

2c 

33.--— 

4c3 

1  + 

5.5.-  '2+  
3-f 

1-c» 

4c» 

(19) 

1  -  C» 
 ^1— 

11  tl~  — 

5  + 

5cc.  in  infil) 
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Dereraot  kan  formeln  (17)  tjena  till  exempel, 
huru  oriktigt  det  är,  att,  oberoende  af  restens 

tecken,  anse  den  i  ett  continuerligt  bråk  utveck- 
lade expressionen  för  verkliga  värdet  på  delta 

continuerliga  bråk  fortsatt  in  infinitum,  så  snart 
detsamma  är  convergerande.  Om  så  vore,  skulle 

ur  (17)  erhållas 

2c 1  + 3.3. 

4c« 
1-c 

5.5.--- 'S.         'J  4c2 

l-c« 
7.7.--— 

4c2 

3+  — 

1-c' 
11.11. 

5+- 

4c2 

&c.  in  infin. 

hvilket  jemfördt  med  (19)  skulle  gifva 

Men  delta  är  ett  alldeles  falskt  resultat,  all- 

denstund,  såsom  bekant  är,  (Legendrk  Fonct. 
liUipt.  tom.  1  pag.  61) 
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Om  i  (19;  mail  gör 

och  för  korthetens  skull 

erhålles  för  alla  äiirlliga  positiva  eller  negativa 
värden  på  x,  demia  expression 

[E'ih)  \-h' 
j-a<rr<(x 

3.3.X2 
2  +  - 

4+- 

6+- 

.7..r2 

8+ 

9.9.^2 

10+ 

6:0.  i  a  infin. 

hvilken,  för  den  mäi  kvärdiii;a  bildningslägens 

skull,  förljenar  alt  ställas  vid  sidan  af  den  redan 
kända 

X 

—  Arc(tang  =  2(r) 

2.2..T3 

3  +  - 

4.4. 

5  +  - 

6.G. 9  + 

I0.10..t2 (kc.  in  inliii. 



Öfver  de  Cap^ka  arterna  af  slägtei 
Iriclsea. 

af 

I.  G.  AGARDH. 

I  den  botaniska  delen  till  Duperreys  resa  upp- 
stälde  BoRY  de  St.  Vincent  ett  slägte  Iridcea, 
hvartill  han  förde  dels  några  till  Halymenia,  dels 

några  till  Spharococcus  förut  räknade  arter.  Grun^ 
dadt  hufvudsakligen  på  sjelfva  formen  af  Fröns, 
hänfördes  det  nya  slägtet  förmodligen  af  samma 
anledning  till  Laminarierne ,  h varmed  dess  arter 

ha  den  visserligen  blott  tillfälliga  likheten  att  ut- 
göras af  ett  utbredt  membran-likt ,  deladt  eller 

odeladt,  blad. 

Greville  upptog  det  Boryanska  Slägtet^  rät* 
tade  det  oriktiga  i  afseende  på  dess  plats  i  Sy- 

stemet, men  ändrade  till  en  del  slägtets  begrepp, 
BoRY  uppräknar  neml.  (i  Voyage  de  la  Coquille  p. 

4  O  A)  Halymenia  cordata,  Fucus  Verruculosus,  Sphce- 
rococcus  papillatus,  Fucus  erinaceus  och  F.  stiriatus 
såsom  säkra  arter  af  slägtet  Iridcea,  och  nämner 
Halymenia  edulis,  H.  reniformis,  H.  Sarniensis  och 
H.  palmata  såsom  ännu  osäkra  Iridaeer.  Greville 

antog  deremot  H,  edulis  som  slägtets  typ,  och 
ansåg  flera  af  de  Boryanska  säkra  arterne  som 

tvifvelaktiga.  I  mitt  arbete  öfver  Medelhafs- 
Algerne   (skri f vet  under  en  resa),  antog  jag  dea 

K.  y.  Jkad.  Handl.  1847.  6 
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Grevilleska  refereringen  såsom  riklig,  och  trodde 

F.  edulis  vara  typen  för  det  Boryanska  släglel; 

jag  utmönstrade  flera  med  denna  icke  öfveiens- 
stämmande  arter,  och  genom  en  på  strukturen 

grundad  karakter  sökte  jag  fastslälla  det  Boryan- 
ska slägtet.  Men  sådant  slägtet  nu  karakterise- 

rades innehöll  det  i  sjelfva  verket  ingen  af  de 

Boryanska  arterne.  Ibland  sednare  författare  upp- 
tog KuETZiNG  Halymenia  cordata  som  slägtets  egentl. 

typ,  —  så  vid  t  man  kan  sluta  det  deraf,  att  han 
ger  en  analys  af  denna  art  —  men  sammanförde 
dermed  jemväl  F.  edulis  och  dess  samslägtingar. 

I  det  Poslels-  och  Ruprechlska  praktverket  öfver 
de  Ryska  Algerna  synas  förfaltarne  hafva  insett, 
att  slägtet  Iridcea  inneslöt  Alger  af  ganska  olika 
struktur;  men  okunniga,  som  det  tyckes,  derom, 
att  Florideerne  äga  en  dubbel  fruktifikation,  ingick 
det  ena  eller  andra  slaget  af  frukter,  .allt  efter 
som  de  beskrifna  exemplaren  buro  det  ena  eller 

andra,  i  karakteren  för  de  subgenera  som  af  för- 
fattarna uppsläldes.  Icke  heller  är  begränsningen 

af  slägtet  i  sin  helhet  sådan»  att  den  utesluler 
alldeles  främmande  arter. 

Några  Capska  Alger,  som  af  Senator  Bixder 

i  Hamburg  blifvit  mig  till  undersökning  öfvcr- 
säuda,  och  deribland  flera  utmärkta  arter  af  Iri- 

dcea,  gåfvo  mig  anledning  till  en  sorgfålligare  gransk- 
ning af  detta  slägtes  arter.  Dessa  Capska  Iridcuer 

visade,  under  en  ganska  stor  yttre  likhet,  som 
till  och  med  i  förstone  gjorde  mig  tviflande  om 

riktigheten  af  tleras  speciella  säi skiljande,  en  olik- 
het i  Struktur  och  Fruktifikation,  som  antydde 

till  och  med  olika  genera.  Jag  fann  snart  alt 
Släktet  Iridcra,  sådant  för  närvarande  Alfrolo^erna 

synas  förstå  och  begränsa  detsamma,  inneslöt  ty- 
per för  flera  slägten.  olika  till  både  strnktur  och 
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fruklifikalion,  men  för  en  ytlig  betraktelse  så  öf- 
verensslämmande  i  yttre  former,  att  det  kan  vai;t 

svårt  att  åtskilja  arter  af  till  och  med  olika  släp- 
ten.  Jag  skall  då,  med  begagnande  af  de  funna 
olikheterne  i  struktur  och  fruklifikalion,  försöka 

karakterisera  de  nämda  nya  Capska  Algformerna, 
h vilka,  utmärkta  i  och  för  sig,  torde  äfven  i  det 
afseendet  förtjena  en  noggrannare  beskrifning,  alt 

de  må  kunna  anses  som  typer  lör  de  olika  släg- 
ten,  hvari  det  fordna  Iridcea  synes  böra  sönder- 

delas. Jag  skall,  så  vidt  mina  samlingar  tillåta 
en  undersökning  af  andra  till /nJöPa  räknade  arter, 

antyda  till  hvilket  af  de  nya  slägteiia  dessa  höra. 

En  fråga,  för  h vilken  Akaden)iens  uppmärk- 
samhet nyligen  blifvit  lagen  i  anspiåk,  vidrör  på 

visst  sätt  en  af  de  växter,  som  här  nedan  be- 

skrifvas.  1  November-häftet  af  Öfversigten  af 

Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Förhandlingar  har 
Mag.  Areschoug  redogjort  för  de  olika  åsigter  Al- 

gologerna haft  om  den  plats  i  systemet,  hvartill 
Fucus  Potatorum  borde  hänföras.  Om  efter  den 

Kiilzingska  meningen  Fucus  Potatorum  vore  en 
Floridé,  så  gifves  visserligen  ingen  växt  inom 
denna  klass,  som  till  habitus  och  struktur  så  nära 

dermed  öfverensstämmer ,  som  den  nedanför  be- 
skrifna  Platymenia  carnosa.  Jag  får  erkänna  att 

denna  öfverensstämmelse  är  så  stor,  att  jag  länge 
ansåg  den  Kutzingska  åsigten  om  alFiniteten  af 
Fucus  Potatorum  sannolikare  än  den,  som  blifvit 

uttalad  af  Uarvey  och  Areschoug.  Några  sed  na  re 

mig  tillhanda  komna  materialier  synas  dock  sna- 
rare viltna  om  riktigheten  af  den  mening,  enligt 

h vilken  F.  Potatorum  tillhör  Fucaceerne.  Den 

här  beskrifna  Pl.  carnosa,  är  således  ett  nytt 

exempel  på  den  förvånande  öfverensslänmielse  i 
struktur   och   habilus,   som  analoga  växter  inom 
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Floi  ideei  nes  och  Fucoideeriies  olika  klasser  kunna 

frainvisa  och  h varpå  de  slägten,  lillhörande  olika 

klasser,  hvaii  del  ganjla  Mcsijojoia  hlifvit  i  sed- 
nare  lider  söuderdeladt ,  hillills  hufvudsakligasl 
leinnat  exempel. 

Jag  öfveigar  nu  till  besk rifn ingen  af  de  nya 
Caj3ska  arterna  och  uppställningen  af  de  slägten, 
hvari  jag    anser  de  fordna  Iridaeerne  böra  delas. 

I.    iRiDiEA  Bory  Voy.  Coqu.  p.  i 03.  (excl.  spec). 
Fröns  gelatinoso-cartilaginea ,  plana,  simplicissima  aut 

fissa,  duplici  strato  celluJarum  constituta;  interiori  celiulis 
cylindraceis  in  reticulum  laxissimum  undique  anastomosan- 
tibus,  in  centro  vix  densioribus,  versus  superficiem  in  stra- 
tum  externum,  filis  moniliformibus  verticalibus  muco  cobi- 
bitis  constitutum,  abeuntibus.  Favellidia  composita,  nucleis 
pluribus  confluentibus  constantia,  in  medio  strati  interioris  ni- 
dulantia,  extus  non  prominula,  sporas  numerosas  foventia. 
Sphcerosporce  .... 

Frondes  hnjus  generis  sunt  plernnique  sim- 
plicissimge,  raro  in  lacinias  quasdani  fissee,  num- 
quam  vere  ramosce  aut  laciniis  forma  defmitis 

inslructag;  recentes  valde  gelatinos^  videnlui-,  ex- 
siccalione  cartilagineas  evadunt,  iteruni  niadefacla^ 
aquam  avidissime  inibibunt  &  in  gelalinam  cito 
dissolvunlur.  Si  sectione  tenui  sub  microscopio 

observantur,  in  pailes  duas  longiludinales  frag- 
nientum  observalum  fere  semper  di  visum  occurrit ; 

recurvalur  nempe  stratum  supeilioiale  utiiusque 

paginae,  dum  aquam  compagibus  i  m  bi  bi  t,  et  con- 
lorquitur  ila  ut  inlernum  slratum  laxius  coha?- 

rens  in  medio  fatiscat.  Favellidiis  malnris.  spora^ 
eo  modo  erumpere  videntur,  ut  pars  superficiei 

orbicularis,  favellidio  opposita,  solvatur  &  favel- 
lidium  el  a  ba  t  ur. 

Genus  slructura  frondis  oum  Gigartina  magis, 

quani  cum  coeleris  ad  IridiTam  anlea  relatis  spe- 
eiebus,  convenit.    A  b  his  insuper  differt  favelli- 
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diorum  slructiira  &  siUi.  Gigartina  friiclibas  pe- 

ricarpio  inclusis  facile  dionoscitur. 
Species  hujus  generis  sunt  Chiletises  Iridcea 

micans,  Ir.  Augustince  &  Ir.  Laminarioides  Bory; 
boreali-americanae:  Ir,  cordata  Turn.  ,  Ir,  lilacina 

&  Ir.  Cornucopice  Post.  et  Rupr.  ;  atque  capenses 
seqnentes. 

1.  Ir.  orbitosa  {Suhr  mscr.)  lamina  reniformi  aut  latissime 
ovata,  sessili  aut  in  stipitem  brevissimura  planum  attenuata. 

Hab.  ad  Gap.  b.  Spei  (Hb.  Suhr!  Turner!  Areschough!) 

Speciraina  vidi  5 — 6  pollicaria  &  alia  quac 
longitudine  pedali  lalitndinem  sesquipedalem  atti- 

geraut.  Fragmenla  quoque  speciminis  2 — 3plQ 
majoris  habeo.  Ob  exteutioneiii  latiludinis  iiia- 

jorem  apice  inimo  undulata  evadunt.  Coloi',  le- 
vissima  rosei  tinclma,  ex  purpureo  iii  hepaticura 
Iransit. 

2.  Ir.  Capensis  (7.  Ag.  mscr.)  lamina  cordato-ovata  evi- 
denter  stipitata,  stipite  canaliculato.  —  Duplex  adest  forma. 

Var.  a.  fronde  late  ovata,  basi  cordata. 
Ir.  cordata  Auct.  (nec  Turn.) 

Var       fronde  elongata  lanceolata  in  stipitem  attenuata. 
Ir.  cordata  elongata  Suhr  (fide  sp.  auth.) 
Ir.  BiiLANGERT,  Bory  ap.  Belang.  Voy.  p.  i  60? 

Hab.  in  sinu  tabulari       Simonis  ad  Gap.  b.  Spei  (Hh. 
Greville!  Suhr!  Pappe!) 

Speciniina  pedalia  &  longiora,  vix  5-pollices, 
quo  lalissima,  lata  habeo.  Stipes  in  omnibus  adest 
canaliculatus;  in  latioiibiis  &  cordatis  bievior,  in 

Janceolalis  loagior  &  evidentior.  Lamina  duplo 

longior  quam  lata,  sed  in  caeteram  forma  iiiire 
varians.  Ovalas  vidi  &  basi  cordatas,  bipollicari 

supra  basin  distantia  4 — 5  pollices  latas,  dein 
versus  apiceni  sensini  ätten ua tas;  alias  basi  cu- 

neatas,  circumscriptione  lineari-lanceolatas,  pedales 
latitudine  sesquipuUicari.  Sed  extrema  interme- 
diis  confluunt.  Color  lilacino-ulivaceus,  favellidiis 
demum  aurantiacis. 
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Quis  piimus  hane  pro  Fuco  cordato  deternn- 

naveiit,  ignoro;  Postels  et  Ruprecht  Boryum  nun- 
cu()anl.  In  collectionibus  sub  hoc  noniiue  feie 

ubiqne  obvia.  Ulrum  revera  hujus  sit  forma  Ir. 
Belangeri,  yn  species  diveisa,  determinare  non 
audeo. 

II.      PHILLYMEMA   /.   Ag.  mSCV. 
Fröns  membranacea  plana,  integra  aut  laciniis  ambitu 

clefinitis  Joliis'  ornata,  duplici  strato  constituta;  interiori  cellulis 
cylindraceis  ramosis  in  reticulum  anastomosaotibus  densioribus, 
versus  superficiem  in  stratum  externum,  filis  moniliformibus 
verticalibus  muco  cohibitis  contextum,  abeuntibus.  FaveUidia 

simplicia,  nucleo  singulo  '.-onstantia,  infra  stratum  epiderma- 
ticum  nidulantia,  sporas  numerosas  demum  per  canalera  strati 
epidermatici  elabentes  foventia.  Sphoerosporce  cruciatim  divisae, 
strato  epidermatico  immersae. 

Struclura  cum  Iridteis  polisslmuui  con veniunt, 

sed  fila  interna  h)ngiura,  ramosa  ma^is  fere  quani 
anastumosaulia  &  situs  fructuum  di  versus.  Ex- 

siccatione  magis  niembranuceÄ  quam  car.tilaginese, 

madefaclJE  aquam  avide  imbibunt  &:  valde  exten- 
dunUir,  in  gelatinani  vero,  more  Iridcearuai  baud 

solvuntur.  Grafeloupiam  proxime  taugunt.  PrtCter 
sequenteni,  Ir.  Ciitierice  ad  hoc  genus  pertinet. 

3.  Phyli.  hieroglyphica  J.  Ay  mscr.)  fronde  sub- 
palmatifida,  segmentis  a  basi  attenuata  lanceolalo- vel  oblongo- 
iinearibiis  simplicibus  aut  dichotomis,  apicibus  attenuatis,  fa- 
veliidiis  in  soros  macuheformes  per  totam  superficiem  sparsos 
collectis. 

Hab.  ad  Cop.  b.  Spei  in  sinu  tabulari  ̂ Pappe!'. 
Slipes  biesis,  3 — 4  lineas  lungus,  comphi- 

iialus,  sensim  in  frondem  cuneatam,  plus  minus 

profunde  p;dmatili.lam  aut  subpinnalam  abit.  Lä- 

mina^  pars  indi  visa  1  —3  pullices  longiludine  (in 

noslris)  a^quat.  Lacijiiie  3 — 4  pollicares  &:  se- 
miunciam  lata?,  vt  i  bipedales  sesquipoUicari  lati- 
tudine,  nunc  basi  eximie  altenuatce  &  isthmo 

anguslissimo  frondi  adha^rentes,  nunc  basi  bis 

lineain  lala^,  apicibus  acula'  aut  obtusa?  &  lingu- 
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iatae;  semper  fere  simplices,  raro  parcissime  dicho- 
tomae.  Superficies  frondis  inaequalis,  quasi  ma- 
culis  oblongis  elevatis  conspersa,  inlerstitiis  de- 
pressis  varie  sinuatis,  niaculis  fertilibus.  Favel- 
lidia  30  &  ultra  in  singulis  maculis  immeravi. 
Sphaerosporae  in  diversis  individuis,  eodem  modo 

disposit«,  facile  elabentes.  Color  e  purpureo- 
violaceus. 

III  Platymenia  /.  Ag.  mscr. 
Fröns  membranacea  plana,  integra  aut  laciniata,  duplici 

strato  constituta;  interiori  filis  elongatis  simpliciusculis  aut 
parce  ramosis  densissirais  intertextis;  exteriori  filis  monili- 
formibus  verticalibus  muco  cohibitis  contexto.  FaveJlidia  sim- 
plicia,  nucleo  singulo  constantia,  infra  stratum  epidermaticum 
nidulantia,  sporas  numerosas  dennam  per  canalem  strati  epi- 
dermatici  elabentes  foventia.  Sphcerosporce  cruciatim  divJsae 
strato  epidermatico  demersae. 

Structura  strati  interni  boc  genus  magis  cum 

Kalymenia,  quani  cum  IridoBa  &  Phyllymenia  con- 
venit.  In  juvenili  astate  sunt  cellulce  strati  in- 

terni abbreviatae,  bacillares,  &  angulis  obliquis 
adproximati;  in  adulta  vero  sunt  istae  cellulas  in 
fila  elongata  transmutatae  &  ita  inlertextae,  ut  in 
sectione  observata  nonnisi  brevissimum  spatium 

unius  ejusdemque  fili  sequi  liceatj  plurima  quoque 
transverse  secta  ut  circuli  rn inuti  tantum  conspicua. 

Fila  aliquando  ramosa  videre  credidi  — -  numquam 
vero  in  reticuluni,  more  Iridaearum,  conjuncta. 
Favellidia  quoque  inter  Iiidaeam  &  Platymeniara 
discrimen  faciunt;  in  illa  composita,  nucleis  nenipe 
pluribus  confluentibus,  et  raedio  frondis  imraersa ; 
in  hac  simplicia,  singulis  nucleis  constantia,  &  infra 

utriusque  paginae  stratum  epidermaticum  sita.  A 
Kalymenia  differt  structura  strati  epidermatici  & 
favellidiorum  situ. 

Prakter  Capenses  infra  descriptas  spjecies  ad 
hoc  genus  pertinent  Europeae  Ir.  ediilis  Äuct.!  Ir. 
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minor  I.  Ag.!  &  Ir.  marginata  Monl.  (?);  boreaii- 

americanas:  //•.  Mertensiana  Post.  &  Rupr,!  (Ir.  pu- 
nicea,  Ir.  affmis,  Ir.  pinnata,  Ir.  pustulosa  &  Ir.  he- 
terocarpa  Post  &  Rupr.?). 

Fruetus  maturi  iii  Ir.  Eduli  eo  modo  disper- 
guntur  ,  ut  pars  fruGtifera  ab  apice  deorsum 
dissol vatur,  favellidia  boc  modo  libera  reddens. 

Utrura  eodem  modo  in  reliquis  speciebus  fiat,  an 
more  Iridaearum  favellidia  singula  separentur  a 

persistente  matre,  ignoro.  Spha^rosporas  omnino 
maturas  &  divisas  in  Pl.  undulata  tantum  vidi. 

4.    Pl.  undulata  (I.  Ag.  mscr.)  fronde  membranacea  a 
stipite  piano  cuneatim  dilatata  obovato-elongata  aut  subli- 
neari,  integra  aut  parce  fissa,  margine  undulata.  —  Duplex 
adest  forma. 

Var.  a-  linearis  fronde  a  stipite  brevi  cuneatim  dilatata, 
lanceolato-lineari ,  marginibus  undulato-crispis. 
Var.  ̂ .  Obovala  fronde  a  stipite  brevi  cuneatim  dila- 

tata, obovata,  marginibus  undulatis. 
Hab.  ad  Cap.  b.  Spei  in  sinu  tabulari  (Pappe!). 

Stipes  teretiusculus,  1 — 2  lineas  longus,  mox 
complanatur  &  cuneatim  in  frondem  exlenditur. 

Fröns  1  —  1^-pedalis,  a  cuneata  basi  sensim  latior, 
in  una  Varietate  dein  linearis,  bis  pollicem  lata, 
apice  iterum  attenuata;  in  altera  ad  apicem  usque 
sensim  latior  (it,  latitudinem  quadripollicarem 

usque  attingens,  apice  obtusissime  rotundata.  Mar- 
go  in  utraque  varietate  ampla  undulata,  raro  sub 

aequalis,  pleiumque  in  a  processubus  minutis  cri- 
spa.  Lamina  plerumque  integra,  raro  deorsum 

oblique  fissa  &  laciniata.  Substantia  tenuis  mem- 
branacea. Color  e  purpureo  coccineus.  Favellidia 

&  sphierosporee  (in  diversis  Individuis)  per  su- 
{)erliciem  aeque  sparsa. 

5.  Pl.  apoda  (I.  Ag.  mscv.)  fronde  membranacea  sessili, 
basi  ovato-subcordata ,  siirsum  sensim  dilatata,  in  Jacinias 
Tiuraerosas  irregulariter  subpalmalisecla. 
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Hab.  ad  Gap.  b.  Spei  in  sinu  tabulari  (Pappe!  Hb. 
Areschoug!) 

Stipes  omnino  nuUus,  sed  expansione  scu lata 
fröns  sessilis  adfixa  ut.  Fröns  basi  latissime  ovata , 

jam  pollicari  supra  radicem  distantia  4 — 6  poUices 
lata,  postea  adhnc  amplius  latitadine  augetur  &, 

ni  fällor,  demum  semicirculariter  expanditur,  lon- 
gitudine  in  nostris  vix  pedali.  Fröns  a  peripheria 
deorsura  in  lacinias  irregulares  subpalmatim  fissa, 

laciniis  sublinearibus,  margine  quandoquidem  le- 
viler  undulato. 

Structura,  consistentia  &  colore  antecedentis, 

de  specifica  diversitate  forsan  dubitandum  sit, 

licet  forma  frondis  in  utraque  diversissima.  In- 
te r  numerosa  utriusque  specimina  nu  Hos  ta  men 

transitus  vidi. 

6.  Pl.  erosa  (I.  Ag.  mscr.)  fronde  tenuissime  membra- 
nacea  a  stipite  piano  cuneatim  dilatata  in  laminam  cordato- 
ovatam  inciso-lobatam  margine  inferne  eroso-crenulatam. 

Hab.  ad  Gap.  b.  Spei  in  sinu  Simonis  (Pappe!) 

Specimina  2  tantum  vidi,  invicem  congru- 
entia,  a  reliquis  habitu  satis  diversa,  &  aliquid 
Irideae  Augustinas  primo  intuitu  referentia.  Stipes 

cartilagineus  brevis  cuneatim  in  laminam  expan- 
ditur. Lamina  supra  cuneatam  basin  mox  i  ta 

extenditur  ut  cordato-reniformis  evadat,  superne 
rotunda  ta  atque  varie  incisa  &  lobata.  Pars  cu- 
neata  frondis  marginalibus  processubus  minutis 
crenulata  est.  Longitudine  pedali  6  poUices  lata. 
Coior  ex  roseo  violaceus.  Substantia  inferne  fir- 

raior,  superne  quam  in  reliquis  tenuior. 

Specimina  descripla  juvenilia  suspicor.  Stru- 
ctura cum  antecedentibus  conveniunt,  sed  fda  in- 

terioris  strati  pauciora  &  laxiora. 
7.  Pl.  carnosa  (1.  Ag.  mscr.)  fronde  crassissima  carnosa 

a  stipite  piano  cuneatim  dilatata,  in  segmenta  numerosa  con-« 
formia  irregulariter  subdigitatim  fissa. 

Hab.  in  Van  Kampsbay  ad  Gap.  b.  Spei  (t^appe!) 
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Fröns  magna  ̂ — 2-pedalis,  segmentis  3 — 4 
pollices  latis,  carnosa  ita  ut  exsiccata  lineam  di- 
midiam  usque  crassa,  niadefacta  duplo  crassior 

fiat.  Stipes  videtur  ab  infitna  basi  oiiniino  pla- 
nus  &  cuneatim  in  Frondera  dilatatus,  demum 
frondis  dilaceratione  divisus,  ramis  in  frondes 

abeuntibus.  Frondes  basi  cuneatse,  dein  ob  di- 
lacerationem  irregularem  ambitu  valde  dissimiles, 

nunc  lanceolatae  integriusculae,  nunc  &  saepius 

irregulariter  digitatim  fissse,  apicibus  rarissime  in- 
tegris truncatae.  Segmenta  nunc  quasi  diiaceratione 

orta,  sinubus  irregularibus  sejuncta  &  marginibus 

ulcerosa,  nunc  fronde  magis  irregulariter  palma- 
tifida ,  divisione  bis  atque  ter  repetita,  sinubus  ro- 
tundatis  discreta,  atque  circumscriptione  magis 

definita,  linearia  aut  sub-cuneata.  Color  in  ju- 
venilibus  pulcherrime  e  roseo  carneus,  in  vetustis 

magis  purpureus  in  fertilibus  intensior.  Pars  ter- 
tilis  frondis  substantia  adliuc  crassiore  dignoscitur. 

Htec  species  una  cum  PL  EduU  a  caeteris  in 

eo  dillerunt,  quod  fruetus  ad  certum  spatium 
frondis  superioris  limitautur.  Pars  baec  fertilis, 
fructibus  maluris,  ab  apice  deorsum  sensim  solvitur. 

Favellidia  in  bac  parte  ita  densa,  ut  in  se- 
ctione,  lineam  dimidiam  longa,  usque  12  nume- 

ra verim;  in  singulis  Favellidiis  ultra  200  sporde 
facile  computantur.  Placuit  prolem  possibilem 
unius  planlae  boc  modo  computare,  et  stupens 
ultra  124,000,000,  quod  minimum,  agnovi. 

IV.  Ne  ma  st  o  ma  J.  Ag.  Alg.  med.  p.  S9 .  {exd.  sp."^.  Gymno- 
pliUva  KiiTz.  Pliyc.  p.  310. 

Fröns  plana  aut  ex  tereti  compressa  siibdicbolomo-ra- 
mosa,  filis  subtriplici  strato  dispositis  constituta;  intima  stra- 
tum  centrale  compactius  constituentia ,  elongata  simpliciuscula 
dense  intertexta  longitudinalia;  intermedia  verticaiia  fascicu- 
lata  dichotoma  fastigiata,  celiulis  magnis  rotundatis  contexta, 
apice   abcivnlia   in  fila  moniliformia  aiiiculiti  multo  minonbu» 
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constantia,  invicem  sublibera.  FaveUidia  simplicia  infra  strå- 
tum  epidermaticum  nidulantia,  sporas  numerosas  foventia. 

Genus  structuia  frondis  ab  antecedeiilibus  di- 

versuiD.  Stralum  intimum  filis  sublongitunalibus 

conslituitur,  quae  fere  simplicia  appaient,  Uibo 
angusto  granulis  farclo  percursa,  apicibus  inflala 

ibique  in  fila  verticalia  abrupte  transeunt.  Intei- 
medium  stratuni  est  multo  laxius,  tum  ob  cel- 

lulas  vesiculaeformes  magnas,  quibus  conslituitur, 
tum  ob  laxe  fasciculatam  filorum  verticalium  dis- 

positionem.  Fila  strati  epidermatici  abrupte  ex 
intermediis  egrediuntur  ob  articulos  coloratos  mullo 

niinores  facilius  distinguenda ,  muco  vix  ullo  co- 

hibita  sed  microscopio  observata  sub-divei  gentia. 
Speciem  hujus  generis  in  Algis  Mediterraneis 

(Pag.  9'i.)  primus  descripsi  &  in  sectione  propria 
Iridoeis  congenerem  existiniavi.  Monenle  Kiilzingio 

&  bodie  differentiis  generum  melius  perspectis, 
genus  buic  proprium  separare  non  dubito.  Pragter 
N.  dicbotomam  1.  c.  descriptam,  huic  insuper 
pertinet. 

8.  Nemast.  lanceolata  (Harv.  mscr.)  fronde  a  stipite  sub- 
leriti  cuneatim  expansa  in  iaminam  planam  parce  dicbotomam , 
segmentis  sublanceolatis  margine  acutis. 

Iridcea?  lanceolata  Harv.  mscr. 
Hab.  ad  Gap.  b.  Spei  in  sinu  tabulari  (Harvey!  Pappe!) 

Stipes  brevissimus  subcartilagineus  sensim  in 

Iaminam  abit,  jam  pollicari  supra  radicem  distantia 
pianam,  cuneatam  &  mox  divisam.  Lamina  usque 

bipedalis,  dislanliis  4 — 6  poUicaribus  dichotoma, 

sinidMis  rotundatis.  Segmenta  inferiora  a  basi  an- 

gustiore  cnneatim  dilatata;  infra  sequentem  divi- 
sionem  usque  bis  poUicem  lata;  superiora  a  basi 

latiora  sentim  attenuata.  Color  ex  roseo  purpu- 

rascens. Si-ibstantia  gelatinosa,  ita  ut  fröns,  per- 
magna  cbartae  admodum  firmiter  adboereat.  Fructi- 
feram  non  vid  i. 
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Structura  cum  Nem.  dichotoma  exiniie  cougruit. 
V.    Kalymenia  /.  Ag.  Alg.  med.  p.  98.    Euhymenia  excl. 

sp.  Kutz.  Phyc.  p.  400. 
Fröns  carnoso-membranacea  plana  laciniata,  subtriplici 

strato  constituta;  interiori  filis  elongatis  cylindraceis  parce 
ramosis  dense  intertextis,  versus  superficiem  brevioribus  an- 
gulato-rotundatis  anastomosantibus  intermedium  stratum  for- 
mantibus;  exteriori  cellulis  coloratis  minutis  rotundatis  in  fila 
moniliformia  brevissima  conjunctis.  Favellidia  composita  &  nu- 
cleis  pluribus  confluentibus  constantia  centrali  strato  demersa, 
extus  parum  prominula  sporas  numerosas  foventia.  Sphcerosporce 
triangule  divisae,  in  strato  epiderraatico  superficiales. 

Favellidioruui  situ  &  composilione  ciim  Iri- 
daea,  structura  frondis  cum  PJatyraciiia  praecipue 

convenieiis,  ab  oiiuiibus  lamen  satis  diversum  ge- 
nus. Stratum  inteiius  frondis  juvenili  a?late  cel- 

lulis abbreviatis  baciilaribus  contextum  est;  cellulas 
vero  istae  sensim  in  fila  elon2;ala  abeunt,  ounc 

simpliciora,  uunc  parce  ramosa,  infra  ramos  parum 

nodoso-inflata.  Prcccipue  in  planta  vegetiore  sunt 
fila  grunulis  farcta.  Ut  superliciei  adproximantur 
fila  strati  interioris,  rami  densiores  &  nodi  infra 

ramos  magis  inflati  evadunt,  unde  cellulae  for- 
mam  angulato-rotundatam  assequunlur,  caudicibus 
augustis  cum  proximis  conjunctas.  CellulcT  bas 
stratum  interniedium  efliciunt.  Cellulce  minutae 

coloratae  superficiale  stratum  formant,  quam  in 

caeteris  lenuius,  ab  cellulas  verlicaliter  paucis- 
simas  &  in  fila  moniliformia  coeterorum  vix  con- 

junctas.  Favellidia  nucleis  pluribus,  demum  con- 
fluentibus in  unicum,  sporis  densissime  faretum, 

constanl;  in  strato  interiori  omnino  demersa  nidu- 

lantui*,  lamen  aliquantulum  excentrica,  extus  parum 
aut  nibil  omnino  prominentia.  Spha^rospora^  trian- 

gule divisae  a  coeteris  quoque  dillerunt, 
Frondes  [»lerumque  hctius  colorata:,  quam 

reliquorum  generum.  Nunc  simplices,  nunc  varie 
lobatiC   aut    fissic  ,    nunc   palmatifubr.  Eurojiea^ 



K.  remfainis  &  K.  Requienii,  boreali  americana 
Irid:  ornata,  et  capenses  sequeiiles  ad  hoc  genus 
pertineiit. 

9.  Kal.  Harveyana  (/.  Ag.  Advers.  p.  40.)  fronde  ex  sti- 
pite  brevi  in  laminam  amplam  cordato-reniformem  integram 
margine  dense  undulatam  abeunte. 

Hab.  ad  Cap.  b.  Spei  in  sinu  tabulari  (Harvey!  Pappe!). 
Fronde  tenui  eximie  membranacea  inter  re- 

liquas  eminet.  Laxius  quoque,  quam  leliquoe, 

chartae  adliaeret.  Stipes  semper  evidens,  licet  bre- 
vis, 1 — 2  lineas  longus.  Lamina  ex  stipite  la- 

lissime  cunealo-ovata  ,  aut  pleruraque  cordato- 
reniformis,  margine  ampla  &  undulata,  rarius 
lobala.    Favellidia  niagna  sparsa. 

JNumerosa  hodie  vidi  specimina,  quse,  licet 

forma  invicem  aliquantidura  differant,  tamen  spe- 
ciem  diversam  semper  produnt. 

10.  Kal.  Schizophylla  {Harv.  mscr.)  fronde  subsessili  aut 
ex  stipite  brevissimo  in  laminam  late  obovatam,  a  margine 
deorsum  in  lacinias  numerosas  sublineares  laceratam  abeunte. 

Hab.  ad  Cap.  b.  Spei  in  sinu  tabulari  (Harvey!) 
Gonsistentia  carnosa  cum  K.  reniformi  magis 

quam  cum  antecedente  convenit.  Fröns  obovato- 

subrolunda;  juvenilis  integriuscnla ,  adulta  in  la- 
cinias numerosissimas  a  margine  introrsum  ra- 

diantes  sublineares  fissa  &  fere  lacerato-fimbriata. 
Chartae  arctissime  adba3ret. 

11.  Kal.  dentata  {Suhr  Eckl.  p,  ̂  4  tab.  4  fig.  8)  fronde 

cai^nosa  dichotomo-subpalmatifida,  segmentis  cuneato-linearibus, 
margine  serratis  aut  integriusculis,  apicibus  obtusis  rotundatis. 

Hab.  ad  Cap.  b.  Spei  in  sinu  tabulari  (Harvey!  Pappe!) 

Species  eximie  carnosa,  forma  valde  varians, 
sed  ut  plurimum  Rbodomeniani  laciniatam  Grev. 
non  male  referens.  Ab  expansione  scutata  frondes 

plures  statim  complanatce  surgunt.  Frondes  3- 
pollicares  &  usque  pedales,  basi  cuneatim  dila- 
latae  mox  palmatifidae,  laciniis  iterum  palmatis 

aut  dichotomis,  nunc  subpinnatae,  ssepe  e  margine 
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proliferse.  Segnienla  cuneato-linearia,  unguem  a  ut 
immo  sesquipollicem  lata;  juveiiilia  tenuiora  mar- 
gine  subtiliter  senulata  &  apice  obtusa;  acliiltiora 

margine  saepe  crassa  &  integra,  nunc  dentlbus  va- 
lidioribus  aut  processubus  spinuliforniibus  borrithi. 
Favellidia  frondi  oranino  demersa  et  extus  vix 

prominentia. 

Specimeii,  quod  delineavit  Subr,  valde  man- 
cum,  ideam  hujus  plantas  paruni  jastam  ofFeil. 
Diu  quoqiie  in  noslra  aliam  plantam  suspicahis 
suna,  quam  noraine  Irideae  palmalas  designaveram. 
Longa  speciminum  serie  visa,  ad  presenteni  quoqiie 

terliam  plantam,  mihi  olim  a  Harvey  nomiiie  Iri- 
decB?  missam,  referre  licuit. 

Haec  fere  sunt,  quoe  de  Iridaeis  Aactorum  coraperi  vel 
ipse  observavi.  Fuous  radula  et  affines  a  nonnullis  adhuc 
inter  Iridaeas  enumerantur,  sed  istoe  revera  ad  Gigartinas  per- 
tinenU  Eadem,  ni  fällor,  ratio  Iridaea?  insignis  ̂ Endl. 
Dies.  Bot.  Zeit.  1845  p.  289 Iridcece  clathratce  (^Decsne. 
Ann.  Sc.  nat.  184-4-  p.  233. J  &  Iridcece  decipientis  ̂ Hook  6c 
Harv.  Alg.  nov.  Zeel.J.  Iridcea  dichotoma  Hook  &  Harv.  ver9 
Iridcea  videtur.  Iridcea  cHiata  fKillz.  Bot.  Zeit.  1 847 J  a  forma 
ciliata  Iridcece  micantis  vix  differt.  Iridcea  pulchra  Kiitz.  1.  c. 
mihi  ignota. 

fSyiiopsis  Geiierimi. 

j^.  Filis  verticalihiis  strati  cpldermatici  invicevi 
liberis. 

Favellidia    infra  stratiini  epidenna- 
ticum  nidulantia  simplicia  —  —  —  Nf.masto>ia. 

j^j^.  Filis  verticalibus  strati  epider- matici  muco  cohihitis. 

^  Favellldiis  nucleo  siugulo  con- 

stantibus,  infra  stratum  epi- 
dermaticum  titriusque  paginw 

sin  gul  is  scriebus  dispositis. 
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Filis   strå  ti   interioris  in  reticiilum 

dense  anastomosantibiis   —  —  —  Phyixymenia 

Filis  strati  interioris  simpliciusculis 
dense  intertextis    —  —  —   —  —  Platymenia 

Favellidiis    nucleis  pluribus 

confluentibus  ̂   in  medio  strati 
interioris  demersis. 

Filis   strati   interioris  in  reticulum 

laxissimum    undique  anastomosan- 
tibuS    —    iRlDiEA 

Filis  strati  interioris  simpliciusculis 

aut  parce  ramosis  — -  —  —  —  —  Kalymenia 

Explicatio  Icomiiti» 

Tab.  I.    Fig.  1.  Iridcea  capensist  magn.  natural. 
2.  Sectio  frondis  ita  ducta,  ut  favel- 

lidium  transverse  sectura  in  medio 

strati  interioris  conspiciatur.  Fa- 
vellidium  nucleis  pluribus  com- 
positum.  Fila  interioris  strati  in 
reticulum  laxum  anastomosantia ; 
exteriora  moniliformia  verticalia 
dicbotoma. 

Tab.  II.   Fig.  1.  Phyllymenia  hieroglyphica ,  magn. 
natur. 

2.  Pars  superficiei  frondis,  ut  maculas 
elevatag  frnctigerce  conspiciantur. 

3.  Sectio  frondis.  Fila  interioris  strati 

in  reticulum  anastomosantia;  ex- 
teriora moniliformia  verticalia  di- 

cbotoma. Favellidia  simplicia  infra 

stratum  externum  utriusque  pa- 
ginae,  singulis  seriebus  disposila. 

4.  Sphaerosporse  cruciatim  divisae. 
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Ta  b.  III.  Fig.  1.  Platymenia  undvlåta  var.  ohovata, 

magn.  na  t. 
2.  Sectio  frondis.  Fila  inlerioris  strali 

subsimplicia  dense  intertexta,  ila 
ut  (in  Seclione)  brevissima  pars 

unius  cujusque  tan  tum  conspi- 
ciatur.  Plurima  transverse  secla. 

Fila  externa  monilifoi mia ,  slralo 

tenuiori  disposita.  Favellidia  sim- 
plicia,  infra  stratum  externum 

utriusque  paginae ,  singulis  se- 
riebus disposita. 

3.  Sectio  frondis  dimidiata,  sph^e- 
rosporas  monstrans. 

Tab.  IV.  Fig.  1.  Platymenia  erosa.  magn.  nat. 
Tab.  V.  Fig.  1.  Platymenia  carnosa,  magnit,  dimid. 

2»  Sectio  frondis  dimidiata.  Sfratum 

internuni  tilis  simpliciusculis  den- 
sissime  intei  textiscunstat.  Dc^cursu 

longitudinali  &  träns versim  secta 
exbibentur.  Favellidia  infra  slra- 

tum  externum  utriusque  pagina? 

singulis  seriebus  nidulantia.  Ple- 
xu  filorum  cohibentur.  Sporas  per 

canalern  strati  epidermatici  ela- 
buntur. 

3.  Pars  slrati   exterioris  ut  melius 

conspiciantur  fila  verticalia  dicbo- 
toma  fastigiala  &  quo  niodo  in- 
terioribus  coha^reant. 

Tab.  VI.  Fig.  1.  Nemastoma  lanceolato ,  magnit,  nat. 
2.  Structura    frondis.     Adsunt  fila 

elongata    longitudinalia ,  quibus 
stratum    frondis   internum  con- 

textum  est.   Ut  superficiei  adpro- 
ximantur , 
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xiiiiantur,  in  fila  verticalia  dicho- 

toma,  magnis  cellulis  contexta, 

abeunt.  Ab  apice  horn  ni  fila  su- 
perficialia  dicbotoma  fastigiata, 
rauco  nullo  cobibita  et  fere  di- 

vergenlia,  colorata  egredinnlur. 

Tab.VlI.  Fig.  1,  Kalymenia  dentata,  magn.  nat. 
2.  Sectio  frondis.  Stratum  internum 

filis  elongalis  granulosa  substanlia 
repletis,  hic  illic  rainosis,  dense 

intertextis  constat.  Versus  super- 
ficiem  nodi  inflati  evadunt  &  fe- 

re peculiare  stratum  constituunt. 

Stratum  superficiale  tenue,  cel- 
lulis rotundatis,  in  fila  monili- 

formia  vix  conspieue  dispositis, 
contextum.  Favellidia  strato  in- 

timo  demersa,  nucleis  pluribus 
con  stantia. 
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B  i  o  g  r  a  f  i 

^CARL  WILH.  HENRIK  RONANDER, 

PROFESSOR,   ÖFVERLÄKÄRE  VID  KONGL.  SERAFIMER-LASARETTET  m.  m. 

ARi.  Wilhelm  Ronander,  fnclfj  i  Siialsnnd  <\.  23 

Juni  1794,  flylUule  med  föi  äldi  at  iie  ,  d.  v.  Krigs- 
fiska len  H.  G.  RoNAjNDER  och  Rebecka  Eleonora  Mer- 

KERN,  år  1802  lil!  Svtrige,  der  han  i  Hudiksvall 

och  GetJe  njöt  skole-  och  gymnasii-undervisning, 
lilldess  han  i  Oklober  1813  hlef  Si  iideMit  i  Up- 
sala,  hvarest  Medico-hlosotie  Kandidat-examen  af- 

lades  1814  och  disputa  I  ionen  pro  exei-cilio  full- 
gjordes 1815.  1816  i  Januari  antagen  sorn  Stipen- 

diat i  Kongl.  Faltläkare-corpsen,  började  han  i  April 
tjenstgöring  såsoju  Underiäkare  vid  albnänna  Gar- 

nisons-sjukhuset, och  beslöt  nu  att  vid  Cai'olinska 
Institutet  i  Stockholm  göra  sina  medicinska  stu- 

dier. Hans  lyckliga  naturanlag  och  flit  beredde 

honom  med  uimäikelse  Chinngie  Magisl er-diplo- 
met d.  5  April  1819,  hvaiefler  haii  sAsom  Pen- 

sionär i  Faltläkare-corpsen  under  eit  hälft  års 

tid  förrätlade  Sjukhusläkare-tjensten  vid  Garnisons- 
sjukhuset,  Den  15  Dec.  s.  a.  aflades  Medicine 

Kandidat-  och  d.  1  Juni  följ.  ar  i\1edicine  Li- 

centiat-examen i  IJpsala,  il  varefter  han  först  tjenst- 
gjorde  vid  provisoriska  kurhuset  i  Juleta  socken 

och   sedan  i  Oktober  återgick  till  Sjukhusläkare- 
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ijensleii  vi<l  iJliiiätma  Giirnison.s-sjukhnsel  i  Stock- 
liolm,  Iiv;u  i(Vån  iuin  1821  hleC  koniiiiendtM  h'I  Ull 

öfiiiiigsliigret  i  Noiiige.  Efler  dess  slut  blef  han 
i  Oklo  1821  lorurdiicid  till  Öfveiläkare  vid  Ddii- 

viks  hospital  och  dårhus,  och  d.  1 1  Nov.  1822 

promoverad  Medicine  Doktor. 

1824  eihöll  han  af  Kongl.  Seiafimer-oidens- 
gillet  uppdrag  att  inspektera  i  ikets  hospitaler  och 

dårliöS,  sanil  utse  lämpliga  slällen  iöv  cenlral-ho- 
spilalers  anläggande, 

1S25  d.  25  April  förordnades  han  af  Kongl. 

Sundhets-Kollegium  till  Läkaie  vid  Carlsbader-in- 
låttnin^en  i  Stockholm  och  1827  d.  2  Juli  till 

Medic.  et  Chir.  tlteorel.  Adjunkt  vid  Kongl.  Carolin- 

ska  med.  chii".  Instilulei,  samt  d.  28  Juli  följande 
ar  all  under  Prolessorns  frånvaro  på  utländsk  resa 

bestlida  professionen  i  Maleria  Medica  vid  samma 
läroveik.  Under  tiden  erliöll  hcin  ock,  såsoju  den 

psychiske  Läkare,  h vilken  ägde  slörsta  erfaren- 
het, Kongl.  Majrts  nåd.  befallning  att  i  Götlieborg 

undersöka  det  omtvistade  psychiska  lillslåiidet  hos 
en  till  döden  dömd  förbryUue. 

I  Sepl.  1829  valdes  han  för  följande  3  år 

till  Svenska  Liikare-sällskapets  Sekreterare,  hvil- 
ket  val  år  18o2  förnyades,  och  fortfor  han  i  denna 
befattning  till  1834  års  slut.  Sedan  han  d.  28 
Nov.  1831  l)lif\it  Hlnämnd  Öfverläkare  vid  KonoL 

Serahuier-oidens-lasarettet,  företog  han  om  som- 
maren 1833  en  resa  till  Berlin  och  Kö[)eidiamn, 

for  att  taga  kännedom  om  dervarande  kliniska 
inrättningar,  och  erhöll  s.  å.  Professors  namn, 

hedei-  och  värdighet. 

1834  lorordnades  han  att  under  riksdagen 
föreslå  professionen  i  Mediciiia  theoretica  vid 

Kongl.  Carol.  med.  chii*.  Instilntet. 
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Sedan  den  ii.  v.  kliiiikeii,  uiidei'  leJniiig  af  pro- 
lkss<»r  Muss,  vid  Kongl.  Serafimer-lasaieltel  inliädt 
i  fidl  verksamhet,  ulbylte  Konander  inom  koit 

befaUiiiii^eii  af  I jeiistgörande  Öfvei  läkase  moL  den 

al'  hloU  konsultativ. 
Grundliga  stuilier  ej  blott  uti  den  egentliga 

medicinen,  utan  ock  i  dess  h jelpvetenskaper,  säi- 
deles  Kemien,  som  Konander  iidiämlat  under 

ledning  af  Berzmjus,  förenade  med  en  sidlsynt 
skarp  blick  for  klinisk  iakttagelse,  flitigt  öfvad 

genom  tidig  och  mångsidig  handläggning  af  sjuk- 
vårdsbestyr, danade  Bonander  både  till  en  utmärkt 

Velenskaf)S!nan  och  till  en  säideles  lycklig  praktisk 
Läkare.  Ehuru  en  sednare  tid  satt  sig  i  besittning 

kii  vida  rikare  diagnostiska  hjelpmedel ,  måste  dock 

alla  de  Läkare,  son)  (öljde  Konander,  med  förvå- 
ning erkänna  den  skarpsinnighet,  hvarnied  han 

genouiskådade  sjiikdomaine,  och  hans  terapeutiska 
föriaraniie  har  varit  och  skall  blifva  ett  föredöme, 

hvars  inllj tände  på  Svenska  Läkarebildniiigen  länge 
kommer  att  tacksamt  ei  kännas. 

Hans  verksamliet  blef  dock  alltför  tidigt  af- 

billien  dels  af  kioppslig  sjukdom,  som  bland  an- 
nat äfven  angiep  ögonen,  dels  af  en  förstämning 

i  lynnet,  som  slutligen  föranledde  honom  att  un- 
dandraga sig  nästan  all  sysselsättning  med  det 

yrke,  som  han  på  ett  så  hediande  sätt  best  rid  t, 

att  stänga  sig  inom  pri vatlifvets  trängsta  om- 
iåde.  Foga  öfver  52  år  gammal  skördades  han 
af  döden  d.  10  April  1847. 

Den  medicinska  litteraturen  står  i  största  för- 

bindelse till  honom  för  hans  system  i  Farmako- 
logien,  l:sta  afd.  Stockholm  1825,  2:dra  afd.  1828. 

Hans  afhandiing  om  "Carlsbader-,  Enjbser-,  Mariea- 
ba<ler-,  Eger-,  Pyrnionter- och  Spaa- vattnens  bruk 

och    nytta,   Stockh.  1827",  skall  alltid  blifva  en 
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klassisk  handbok  för  Brunnsläkare  och  Brunns- 

gäster. Hans  årsberättelser  om  Svenska  Läkare- 
sällskapets arbeten  för  åren  1830,  1831  och  1832 

hedra  hans  fiit  både  såson»  Vetenskapsman  och 

Sekreterare  i  Läkare-sällskapet.  Tyvärr  leninade 
han  aldrig  någon  berättelse  för  åren  1833  och  1834. 

Nitet  för  den  inhemska  medicinska  litteratu- 

ren föranledde  honom  att  jemte  Professor  Mosa>der 

år  1832  grunda  Tidskrift  för  Läkaie  och  Phar- 

maceuter,  som  under  dess  7-åriga  fortgång  in- 
nehöll flera  värdefulla  artiklar  af  hans  hand. 

Äfven  i  Svenska  Läkare-sällskap)ets  handlin- 
ofar  har  Ronander  lemnat  flera  minnen  äf  sin 
verksamhet. 

Utom  Kongl.  \  etenskaps-Akademien  ,  som  re- 

dan 1831  tillegnade  sig-  Ronanders  person,  blef  han 
äfven  af  Vetenskaps-  och  Vitterhets-samhäilet  i 
Götheborg  kallad  till  ledamot  år  1843. 



B  i  o  g  r  a  f  i 

öfvei- 
JOHAN  HENRIK  GISTREN, 

PROFESSOR  m.  m. 

Johan  Henrik  Gistrén,  född  i  Carlshamn  7 

Juni  1767,  död  i  Stockholm  d.  21  Maj  1847, 

var  son  till  Stads-fysikus  derstädes,  D:r  L.  Gi- 
strén och  dess  hustru  C.  Klistorph.  Efter  ge- 

nomgångna skolstudier  i  Carlshairin,  blef  Gistrén 
1789  inskrifven  bland  de  Studerandes  antal  vid 

Kongl.  Universitetet  i  Lund,  och  efter  fullgjorda 
förberedande  prof,  Medicine  Licentiat  är  1793 
samt  året  derefter  promoverad  till  Medicine 
Doktor» 

Under  tiden  af  förberedelserna  till  den  me- 

dicinska graden,  besökte  han  för  sina  studiers 

utvidgande  läroverken  i  Köpenhamn  och  Stock- 
holm. På  sistnämnda  ställe  erhöll  han  uppdrag 

att  biträda  D:r  Carlander  i  befattningen  som  Ad- 
junkt vid  allmänna  barnbördshuset,  då  denne, 

för  att  tjenstgöra  vid  fältsjukhuset  på  Sveaborg, 
afreste  till  krigsskådeplatsen  i  Finland.  Sedan 
Carlander  efter  hemkomsten  blifvit  kallad  alt 

mottaga  andra  Stads-fysici-tjensten  i  Götheborg, 
utnämndes  Gistrén  till  hans  efterträdare  vid  all- 

männa barnbördshuset,  och  bestridde  denna  be- 

fattning   ända  till  1805,  då  ett  ökadt  förtroende 
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som  praktik  US  i  hufvudstaden  hindrade  lionom  att 
längre  kunna  besörja  göromålen  på  den  otfenliiga 
tjeaste  man  ua  banan. 

Hans  läidonj  och  nit  för  vetenskaplighet 
hade  då  redan  förvärfvat  honom  en  aktad  släll- 

ning  i  samhället,  och  Kongl.  Vetenskaps-Akade- 
mien kallade  honom  år  1804  till  sin  Ledamot  i 

medicinska  klassen.  Är  1811  valdes  han  till  Kongl. 
Akademiens  Preses. 

Länge  hade  man  i  hufvudsladen  saknat  en 

sanimaidiållnings-punkt  för  den  praktiska  bdvare- 
verksamheten  ,  der  de  individuela  erfarenht  tsi  nnen 

kunde  sammanbringas  till  ett  hdl ,  orh  ̂ öras  li  iikt- 
bärande  för  vetenskapen.  Det  insedda  behotVet 

häraF  föranledde  några  af  de  äldre  Lhkat  ne  i  huf- 
vudstaden att  öfverenskdit) iiui  om  bildandet  id  ett 

vetenskapligt  samfund  under  n;iuiu  al  Svenska 
Liikare-sä Ilska pct.  (jisthen  var  en  bland  de  5 
slift;»rne  af  drinia  institution,  som  oaktadt  alla 

försök  h vilka,  i  följd  af  politiska  orsaker,  blet- 
vo  lagda  i  vägen  för  duss  til  Iväg;»  bringande,  dock 
lyckades  att  erhålla  dåvarande  Konungens  nåiliga 
tiilåtclse. 

Älven  ntt)m  Riket  hade  Gistukins  lärdom  och 

nit  f{)r  L;d\ari'-\ fUMiskapcns  forkofian  väckt  o])p- 
minksanjbet,  (-cb  koogl.  Danska  Socielas  IMedica 

lillegiiade  sig  honom  som  Ledamot  år  1807. 

Då  Kongl.  Sundhcls-Kollegium  i  Slockbohn 
fjamträdde  i  slället  lör  det  up[)lösta  Collcgium 

Medicuni,  badt*  Kongl.  iMajrt  i  sina  sladganden 
för  delta  uvm  cnd)t'ls  vei  k  lillålit  d(lsamn)a  att 

få  i  onderdånii^bct  föreslå  så  kallade  beders-leda- 
moler.  Gistri  n  var  en  l)land  dem  som  vid  detta 

tillfälle  ̂ f  Kongl.  Kollegium  kom  i  åtanke,  och 
biel  (ill  en  såilaii  utmärkelse  lill  Kongl.  IMajrt  i 
o.ndei  dauii^bel  föreslagen  år  181(). 
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GiSTRÉNS  anseende  som  Accoucbör  beredde 

honom  förtroendet  att  få  biträda  ej  mindre  vid 
dåvarande  Drottnins:  Dorothea  Wilhelminas,  än 

Hertiginnan  Hedvig  Elisabeth  Charlottas  barn- 
sängar, och  till  vedermäle  af  sin  belåtenhet  med 

GisTRÉNS  dervid  visade  skicklighet  och  oförtruten- 
het,  behagade  Kongl.  Maj:t  i  nåder  tilldela  honom 
Professors  namn,  heder  och  värdighet. 

År  1808  ingick  han  äktenskap  med  B.  C. 
Hambr^us,  och  hade  med  henne  2:ne  söner  och 
en  dotter  som  afled  kort  efter  födelsen. 

GiSTRÉN  hade  ifrån  Universitetet  medfört  en 

grundlig  underbyggnad,  som  han  sedermera  med 

hvarje  år  ytterligare  utvidgade.  Troget  följde 
han  sin  vetenskaps  framsteg,  och  studerade  flitigt 
alla  utkommande  arbeten,  till  och  med  de  i  medici- 

nens abstraktare  delar.  Med  frikostighet  under- 
slödde han  vetenskapliga  föielag,  och  delade  gernu 

iDed  sii,^  åt  behöfvande  likar  det  öfverskott  af 

inkunisler,  som  hans  kloka  hushållning  åi  ligen  be- 
redde. 

Sum  praktisk  Läkare  hade  Gi.strén  en  sä- 
ker biick  och  ett  godl  omdöme.  Föisiglig  i  an- 

tagande aT  nya  satser  och  nya  kurmethoder,  var 

liHii  dock  ingalunda  slatioiiär.  H umoral-patholo- 
gien  var  hans  ledstjerna,  och  då,  mot  slutet  af 
sin  lefnad,  hau  såg  läkarekonsten  återgå  ifrån 
sin  förvillelse  tillbaka  till  den  store  Boerhaves 

lärosatser,  var  han  en  bland  de  få,  som  under 

liden  troget  hållit  sig  fast  vid  mästarens  ord. 

GisTRÉN  har  icke  lemnat  efter  sig  några  större 
litterära  arbeten,  men  vi  ä"a  duck  efter  honom 

flera  ganska  väi-dei-ika  mindre  afhandlini^ar ,  sfi- 
som  om  Puei  peral-leber-ej^idemien  |)å  allmänna 
bai  nbördshuset    i    Stockholm   åren    1793,  1794, 
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afveusom  aniiiärkiiingar  öfver  ansigtsbjudniugai  , 

och  törlossnings-mekcinisniea  dervid. 

Han  hade  ända  ifrån  unochjmeii  njutit  eu 
klen  helsa,  och  ansåg  sig  sjelf  en  lång  tid  hafva 
lungsot.  Under  de  sednare  åien  led  han  ofta 

af  Bionchiter  och  Pneumonier,  och  föll  slutligen 
ett  olfei'  derför. 



Biografi 

öfver 

FRANS  MICHAÉL  FRANZÉN, 

BISKOP,  KOMMENDÖR   MED  STORA  KORSET  AF  KONGL.  NORDSTJERNE- 
ORDEN,  EN  AF  DE  ADERTON  I  SVENSKA  AKADEMIEN  Hl.  m. 

H  an  föddes  den  9  Febr.  1772  i  Uleåborg.  Fadren, 
Zacharias  Franzén,  var  handlande;  modren,  He- 

lena ScHERLiN,  hade  vid  denna  den  äldsta  sonens 

födelse  ännu  ej  fyllt  sitt  sextonde  ar.  Frans  Mi- 
CHAÉT.  Franzén  blef  Student  i  Åbo  1785;  Filos. 

Magister  dersamniastädes  1789;  Docens  i  välta- 

ligheten 1792;  erhöll  Lundbladska  priset  af  Sven- 
ska Akademien  1794;  blef  Bibliotekarie  1795; 

företog;  samma  år  en  utrikes  resa  genom  Danne- 
mark,  Tyskland,  Frajikrike,  England,  hvarifrån 

han  äterkom  1796;  vann  1797  stora  priset  i  Sven- 
ska Akademien  för  sAngen  öfver  Creutz;  blef  med 

bibehållande  af  bibliotekarie-sysslan  tillika  Hist. 
Lit.  Professor  1798;  Ledamot  af  Skand.  Litteratur- 

sällskapet i  Köpenhamn  1800;  Histor.  et  Moral. 

Professor  1801;  prestvigd  och  utnämnd  till  Kyrko- 
herde i  Pendar  1804;  en  af  de  Aderton  i  Svenska 

Akademien  1808;  Promotor  vid  IVlagister-promo- 
tionen  1810;  flyttade  efter  Finlands  förlust  till 
Sverige  och  utnämndes  till  Kyrkoherde  i  Kumla 
af  Strengnäs  Stift  den  12  Juli  1810;  Ledamot  af 

Psalniboks-koraniitteen    och  af  Nordsljerne-orden 
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1814;  Prost  s. å.;  LeJarnot  af  Velenskaps-x^kademien 
1815;  af  Evangeiiihoks-komiiiitteeti  1817;  Teo!. 
Doklor  1818;  Ledain.  af  Musikaliska  Akademien 

1819;  af  Vitt.  Hist.  och  Antiqu.  Akademien  l82(); 
Koiitiaktsprost  1820;  Kiksdagsiiian  i 823  och  182S; 
Kyrkoherde  i  Clara  forsa iidin^;  i  Stockholm  och 
vice  Pres(\s  i  Stockholms  sl^ds  Konsistorium  1824; 

Svenska  Akademiens  Sekrelerare  i 824 — 1834;  Le- 
(himot  af  Samfundet  för  utqifvande  af  handlingar 

röiande  Skandinaviens  historia;  af  Krigs-Yeten- 

skaps-Akademien ;  af  Vetenskaps-Societeteo  i  Up- 
sala;  af  Pahiotiska  Samfundet;  af  Sällskapet  Pro 
Patiia;  af  E\angeliska  Siillskapet;  af  Samfundet 
pro  Fide  et  Christianismo ,  m.  fl.;  uppförd  i  tredje 
ruminet  \m  Strengnäs  Stifts  Biskopsförslag  1828; 
utnämnd  till  P>iskop  i  flernösand  d.  10  Dec. 

1831;  tillträdde  Stiftet  1834;  fullmäktig  i  Riks- 
gälds-kontoi  et  1829 — 1834;  Kommendör  af  Nord- 

st  jerne-orden  1836;  Kevisor  i  Diskonten  1838; 

uppförd  i  ti  edj'-  rummel  pa  Ärke-Biskops-föi  slaget 
1838  samt  likaledes  i  andra  rummet  år  1840; 

höll    Preslmöte    i    Heinösand    1839;    död  d.  14 
A^(^  1847. o 

Ryklbarast  var  Fkanzln  som  Skald.  Det  af- 
lägsna  Österhotlciis  enkla  och  patriai  kaliska  se- 

der och  det  lyckliga  for:ddrahusets  glädjti  och 
Irid  danade  hans  enkla,  fromma  och  rena  skalde- 
siiuie  och  ingäfvo  dessa  toner,  hvllka  pä  en  gang 
genoni  sin  oskuld  och  sin  nvhet  väckte  samtidens 
förljusning  och  ännu  efter  trettio  till  fvralio  år 

fylla  nied  glada  och  rörda  minnen  grähårsman- 

nens  hrost.  Sjcll"  äldiadis  skahltni  Franzén  al- 
drig, och  alv(,'n  kiing  hans  a  t"  å  ren  nedböjda  hjessa 

(lätado  sånggudinnorna  sina  ki  ansar  lika  gerna 
och  lika  doftanile  och  rika.  som  fordoin  kring 
ynglingens    lockar.     Såsom   de   fordom  (x:h  redan 
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i  iuuis  ()ain(i<>iii  uppsökte  sin  älskling  långt  boi  I. 
i  deii  kalb»  af  dem  töriit  osedda  norden;  likaså 

och  Jiied  aillid  oförminskad  kärlek  beledsagade 
de  honom  hela  lifvet  igenom  och  följde  slutligen 
den  åldrig xordne  dit  upp  till  norden  igen  och 
slodo  varnande  och  skyddande  liksom  fordom 
kring  hans  vagga,  så  också  nu  kring  hans  sista 
hvilohädd,  blandande  sina  toner  ännu  med  hans 
sista  ord. 

Som  Teolog  och  Predikant  visade  Franzén 
samnsa  enkelhet,  renhet,  fromhet,  som  i  sitt  skald- 

skap  och  i  hela  sitt  lif,  och  exemplet  af  hans 

[)redik()Slil  har  icke  varit  utan  inllytande  pä  sam- 
tiden. Sliängt  ortodox  var  han  alltid,  och  detta 

tänkesätt,  jemte  missnöje  med  åtskilligt  uti  li- 
beralismens politiska  läror,  förde  honom  på  sena 

ålderdomen  för  första  gången  in  på  polemikens  fält, 

Äfven  som  Häfda  teckna  re  ådagalade  han  of- 
va onämnde  sin  medfödda  enkelhet,  men  förenad 
n)ed  icke  blott  en  klar  blick  och  ett  lefvande 

framställningssätt,  utan  ock  med  grundliga  stu- 
dier. Hans  i  Svenska  Akademiens  Handlingar 

tryckta  minnen  äro  icke  blott  konstnärliga  mä- 

sterstycken, utan  innehålla  också  många  nya  upp- 

giftei*  och  åsigter,  foster  af  lika  skarp  blick,  som 
djup  forsknings  se  t.  ex.  teckningarne  af  Rydelius , 
RuDBF.ciuus,  Magnus  Gabriel  De  la  Gardie,  L. 

DeGeer,  Lidner,  Stjernhöök  m.  fl.  Hans  afhand- 

ling  om  orden  Rj^ss  och  Ryssland  har  uppslagit 
ett  nytt  blad  i  vår  häfdeforskning, 

Franzén  var  gift  l:sta  gången  år  1799  med 
Marg.  Elis.  Roos,  död  1806,  med  hvilken  han 

hade  fyra  barn;  andra  gången  år  1807  med  en- 
kan  efter  skalden  Chor^us,  Sofia  Kristina  We- 

STER,  i  h vilket  äktenskap  han  hade  7  barn;  tredje 
gången  år  1830  med  Krist.  Elis.  Arvedson. 



110 

Skrifter. 

Franzén  var  1794  och  nå^^ra  de  följande 
åren  Redaktör  af  Åbo  tidning;  samt  1803  en 
bland  Redaktörerna  af  Åbo  allmänna  tidning.  För 
öfrigt  jiar  han  från  Irvcket  lUi^lfvit: 

l:o  Spridda  {Doetiska  och  prosaiska  stycken  i 
Åbo  tidning  och  i  Stockholmsposten. 

2:o  å  la  liberte  Francaise  pai-  on  voisin 
des  Lapons;  179.1  eller  1796. 

3:o  Sång  öfver  Creutz,  tryckt  i  Sv.  Akad. 
Handl.  för  1797. 

4:o  Tal  om  Svenska  Drottningar;  t:sta  upp- 
lagan 1798,  2:dra  upplagan  1823. 

5:o  Skaldestycken,  lista  bandet.    Åbo  18 10. 
6:o  Inträdestal  i  Svenska  Akademien  år  1811 

öfver  Gylle>'borg. 

7:o  Profpsalmer  af  Franzén  och  Wallin, 
l:sta  och  2:dra  häftet.    Sthm  1812,  1813. 

8:o  Lefvernesbeskrifnins:  öfver  Chor.i:us,  t r vekt 
framför  denne  sed  na  res  arbeten  1815. 

9:o  Gustaf  Adolf  i  Tyskland,  episka  fiag- 
menter,  tryckt  i  Stockholmsposten  1817,  18 i 8 
samt  i  Svea,  2:dra  häftet. 

10:o  Om  Ryska  namnets  och  rikets  ursprung 
af  ett  Svenskt  i  Ryssland  bosatt  folk,  vid  namn 
Rhos.  Inträdestal  i  Kongl.  Viiterh.  Hist.  och 
Antiquit.  Akademien  1821. 

ll:o  Den  Blinde  vid  Bommen.  Tryckt  i 
Svea,  5:le  hiiftel. 

12:o  Julie  de  S:t  Julien  eller  Frihetsbilden. 

Sthm  1825.  —  Omtryckt  i  Franzéns  skaUlestyc- 
ken  2:dra  delen. 

13:o  De  första  orden  I  ill  S:t  Cla ra  församling. 

Tryckt  1825. 
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14:o  Mötet  vid  Alwastra.  Profstycken,  med- 
della  i  Odalmannen  och  Svea  1827;  omtryckt  i 

Franzéns  skaldestycken  3:dje  bandet. 

15 — 19:o  Skaldestycken.  Band.  1 — 5;  tr. 
1824—1836. 

20:o  CoLUMBUs  eller  Amerikas  upptäckt.  Poem, 
Del.  1;  tr.  1831. 

21:o  Prosaiska  skrifter  l:sta  Del.;  tr.  1835. 

22:o  Tron  och  Förnultet;  tr.  1835. 

23:o  För  Fattiga  och  Rika,  predikningar; 
tr.  183  

24:o  Det  står  dock  qvar,  det  gamla  ordet; 
tr.  1841. 

25:o  Prediko-samling.  Del.  I— V;  tr.  1841  ~ 
1845. 

26:o  Flera  spridda  tal  och  predikningar. 
27:o  Trettiosex  akademiska  dissertationer. 

28:o   Minnen  i  Svenska  Akademien,  hållna 

öfver  Johan  Liljehök,  Johan  Skytte,  Nils  Rosén 

VON  ROSENSTEIN ,  JoHAN  ToBlAS  SeRGEL  ,  JaKOB  GyL- 
LENBORG,    F.     H.    AF    ChAPMAN,     A.    M.  LeNNGREN, 
Jakob  Bagge,  Matthias  Björnklou,  C.  M.  Stuart, 

A.   Rydelius,   M.  g.  De  la  Gardie,   Jonas  Al- 
STRÖMER,   ShER.  RoSENHANE,   ArVID  WiTTENBERG,  C. 

W.  Schéele,  Cl.  Rålamb,  L.  De  Géer,  E.  Lind- 
SKIÖLD,     F.    G.   PsiLANDER,    JoH.   RuDBECKIUS ,   C.  A. 
Ehrensvärd,  P.  a.  Örnsköld,  G.  Ph.  Creutz,  N. 

Brahe,  Joh.  Stjernhöök,  Bengt  Lidner,  H.  G. 
Porthan,  G.  Bonde,  C.  G.  Wrangel,  Laurentius 

Petri,  c.  Rudensköld,  P.  W.  Wargentin.  Tryckta 
i  Svenska  Akademiens  Handlingar  från  1812  till 
och  med  1844. 

29:o  Sång  vid  tillträdandet  af  Sekreterare- 
embetet  i  Svenska  Akademien,  tr.  i  dess  Hand- 

lingar 1824.  :  > 
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30:o  Tal  vid  Svenska  Akademiens  samman- 
komst 1826,  och 

3l:o  Svar  på  Walerii  inträdestal,  bada  tryckta 
i  Akademiens  HandJ ingår  1826. 

32:o  Afhandlins:  om  det  nationlisia  och  foster- 
ländska  i  Svenska  Vitterheten  under  Gustaf  den 

Tredjes  tidehvarf,  tr.  i  Akademiens  Handhngar 
1833. 

33:o  Gustaf  den  Tredje  med  de  första  Aderton 
i  Svenska  Akademien,  samtal  i  odödligheten  den 

5  April  1836;  tryckt  i  Akademiens  Handlingar 
för  samma  år. 

Biografi 



Biografi 

öfver 

H.  Exc.  Hr  Grefvr  MATHIAS  ROSENBLAD, 

,J.    DR.    JLSTITIE  STATS  MINISTER,    RIDDARE    OCH    KOMMENDÖR  AF 
SO>GL.   MAJ:TS  orden  SAMT  ORDENS   KANSLER,   RIDDARE  AF 

K    CARL  XIIi:S  ORDEN  M.  M. 

Mathtas  Rosenblad  föddes  i  Lund  d.  23  Juni 

1758.  Fadren,  Medicine  Professorn,  Dr.  Eber- 

hard Rosenblad  (kallad  Rosén  till  år  1770,  da  han 

adlades),  höijt  aktad  både  som  vetenskapsman  och 
l:ikare,  härstammade  från  Wester^ötland.  Modren 

Ulrlra  von  Hermansson,  dotter  af  Professor  Skyt- 
leanus  i  Upsala  Joh.  v.  Hermansson  och  syster 
till  Riksrådet,  Gr.  Math.  v.  Hermansson,  var  en 

cättlin^  af  den  i  Helsingland  ryktbara  Bureslägten. 
Af  Prof.  Rosenblads  fyra  söner  ingingo  de  tre 

äldsta  i  krigstjenst.  Den  yngsta,  Mathias,  valde 
den  civila  tjenstebanan,  på  h vilken  han,  under 
mer  än  60  års  nitiskt  arbete  för  fäderneslandets 

väl,  gradvis  uppstigit  till  rikets  högsta  värdighe- 
ter och  vunnit  en  oförgänglig  ryktbarhet. 
Efter  berömligt  aflagda  examensprof  vid  Lunds 

universitet,  lemnade  Rosenblad  är  1775  föräldra- 

huset,  der  han  njutit  en  särdeles  vårdad  upp- 
fostran; inskrefs  s.  å.  i  Justitie  Revisions-expe- 

dition; blef  der  Kopist  d.  13  Ang.  1776,  och  d. 

5    Maj  1777  Kanslist  i  General-Auditörs-expedi- 
K.  F.  Akad.  HanclL  1847.  8 
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tion.  Snai  l  ei  hölls  förtroende  att  föra  protokollet 

i  Rådet  och  dereltei-  inför  Konungen  i  Konseljen. 
Gustaf  den  Tredjes  skarpa  blick  upptäckte  lätt 
den  sanna  dugligheten,  i  h vilken  riktning  den  än 

uppenbarade  sig.  En  tillfällighet  bidrog  icke  litet 

att  på  den  unga  protokoUsföranden  fästa  Konun- 
gens uppmärksamhet.  Ett  mål  hade  blifvit  af- 

gjordt  i  Konseljen.  Rosenblad,  föga  i  stånd  att 
dölja  sitt  ogillande,  uppmanades  af  Konungen  att 

uttala  sin  mening,  hvilket  han  gjorde  med  fri- 
modighet och  så  bindande  skäl,  att  Konungen 

gaf  honom  rätt  och  återtog  beslutet.  Snar  be- 
fordran följde  derpå.  Rosenblad  utnänides  d.  30 

Dec.  1780  till  Protokolk  Sekreterare  i  Justitie- 

revision ,  blef  1784  tillförordnad  och  d.  20  April 
1785,  vid  icke  fullt  27  års  ålder,  ordinarie  Re- 

visions Sekreterare. 

Andra  under  tiden  mottagna  och  med  skick- 
lighet utförda  uppdrag  beredde  åt  Rosenblad  ökad 

välvilja  af  Konungen  och  förtroende  hos  utmäi  kta 
förmän.  Sålunda  utsågs  han  vid  1778  års  riks- 

dag att  föra  protokollet  i  lagutskottet.  Samma 
år  deltog  han  som  Sekreterare  i  en  riddaiesvn 
inom  födelseprovinsen.  TJnder  åren  1779  till 

1784  tjenstgjorde  han  som  Sekreterare  hos  Ju- 
stitie  Kansleren,  sederujera  Riksd rotset,  Grefve 

Wachmeister  och  följde  honom  på  liera  embets- 
resor  i  landsorterna.  Vid  Konungens  resa  till 
Italien  förordnades  Rosenblad  till  Sekreteraie  i 

den  s.  k.  Spanmåls-kommiten ,  som  skulle  vidtaga 
åtgärder  till  spanmälsbristens  afhjelpande  efter 
1783  års  svåra  missväxt.  Kommilerade  Icmnade 

nästan  hela  omsorgen  åt  sin  Sekreterare,  h  vi  I  ken 

ock  rättfärdigade  detta  förtroende  och  i  anledning 

deraf  iick  mottaga  nya  bevis  af  Konungens  bevå- 
aenhet.    Då    Konungen    år    178()  hade  för  afsiqt 
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alt  göra  Siats  Seki eter;iien  Schröderheim  tiil  Er- 
kebiskop,  var  Rosenbt.ad  utsedd  till  dennes  effer- 
hädare.  Vid  riksdagen  samma  år  uppdrogs  ho- 

nom riksdagstidningarnes  ulgifvande,  protokolls- 
föringen  på  rikssalen  och  riksdagsbeslutets  föifat- 
(ande.  Den  1  Nov.  s.  å.  insattes  han  till  leda- 

mot i  den,  med  aidedning  af  presleståndets  kla- 
gomål öfver  oordenlligheter  vid  preslsysslors  till- 

sättande, inrättade  Ecclesiastik-beredningen. 
Under  de  senare  åren  af  Gustaf  den  Tredjes 

regeiing  drog  Rosenbead  sig  tillbaka  fiån  Konun- 
gen, hvars  åtgärder  han  ogillade,  och  egnade  sig 

uteslutande  åt  sitt  Revisions  Sekretera re-embete. 

Denna  frivilliga  återhållsamhet,  vitnande  om  Ro- 
senblads fasta  fosleiländska  tänkesätt,  hedrar  ho- 

nom så  mycket  mera,  som  vägen  att  göra  lycka 
och  vinna  inflytande  stod  honom  öppen  och  hans 

inkomster  icke  motsvarade  haslighelen  i  hans  be- 
fordran. Han  hade  tjent  utan  lön  till  år  1784, 

då  en  Kopisliön,  bestående  af  66  R:dr  32  sk. 
erhölls. 

Den  nya  styrelsen  efter  Konung  Gustafs  död 
kallade  snart  Rosenblad  till  vidsträcktare  verk- 

samhet. Den  4  Aug.  1792  utnämdes  han  till 

General-AuditÖr ,  med  förordnande  alt  förrätta 
Jnstitie  Kanslers-embelet  när  Riksdrotset  var  hin- 

drad. Men  efter  några  dagar,  d.  22  i  samma 
månad,  befordrades  han  till  Stals  Sekielerare  vid 

Iniikes  Civil-expedition ,  hvarmed  i  Sept.  s.  å. 
förenades  Handels-  ocli  Finance-  samt  i  Januari 

1793  äfven  Ecclesiasli k -expeditionen.  Rosenblad 
öfvertog  således  ensam  alla  de  regeringsäiender , 
h vilka,  både  före  och  efter  honom,  åt  trenne 

föredragande  gifvit  full  sysselsättning.  Derlill 

kom  år  1794  äfven  föredragningen  af  hofären- 
derna,   sedan    Rosenblad    fästat  Konungens  upp- 



116 

märksam  hel  på  de  missbruk  man  genom  den  sa 

kallade  Hol-expedilion  gjort  al"  Konungens  namn, 
icke  sällan  i  strid  med  Sluts-eN[)editioneraas  verk- 
samhet. 

Om  man  ock  endast  tager  i  beräkninsr  det 
maleriela  arbetet,  måste  man  föivånas  öfver  den 
kraft,  RosEiSBLAD  utvecklat  under  de  17  år,  han 

iniiehade  Stats  Sekreterare-embetet.  Men  han  ha- 

de fi  ån  unga  åren  läi  t  att  älska  ai  betet  och  ägde 
äfven  förmåga  att  hos  sina  underoidnade  väcka 
samma  bog.  Allt  hvad  han  företog,  utfördes  med 
ordning  och  detsamma  fordrade  han  äfven  af  audi  a. 
Dagligen  närvarande  på  embetsrummet  utdelade 
han  der  göiomålen  mellan  de  tjenslgörande,  efter 
hvars  och  ens  förmåga,  och  höll  noga  hand  öfver 
alt  ingen  försummade  sina  åligganden.  Att  vid 
en  sådan  utdelning  blifva  förbigången,  ansågs  som 
ett  straff.  De  som  utmärkt  sig  uppmuntrades 
genom  råd,  belöningar  och  rättvisa  befordringar. 
Mån^a  utmäikta  embelsmän  utsincjo  ur  denna 

skola.  Alla  expeditioner  gingo  genom  hans  hand 

och  de  flesta  af  någon  vigt,  utoui  slatsreglerings- 
mål,  uppsattes  af  honom  sjelf.  Onödig  vidlyftig- 

het  undveks.  Denna  tidens  expeditioner  och  föi'- 
ordningar  utn)ärka  sig  genom  korthet,  klarhet  och 
bestämdhet,  h vårföre  de  aldrig  taifvade  senare 

förklaringar  och  tillägg.  Hans  stora  arbetsförmå- 
ga underlättades  af  en  snabb  och  säker  blick  att 

uppfatta  det  väsendtliga  i  de  mål,  äfven  de  mest 
invecklade,  som  kommo  under  hiins  pröfning, 
samt  af  ett  utomordentligt  minne,  hvars  styrka 
icke  ens  af  ålderdomen  försvagades. 

Rosenblad  hade  sjelf  föi  \ärfvat  sig  grundliga 
insigter  i  alla  delar  af  den  inre  förvaltningen 

samt  förslod  derjemte  alt  bereda  sig  råd  och  bi- 
träde af  sakkunniga  män,   ulan  småaktig  ärelvsl- 
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nad  att  vilja  tiliegiia  sig  ensam  äran  af  deras 
verksamhet.  Förenande  deras  upplysningar  med 
egna  insigter  och  egen  erfarenhet,  ledde  han  inre 
styrelsen  planmässigt  och  med  drift,  icke  ulan 

strid  med  ogynsamma  förhallanden.  Till  en  bör- 

jan hade  han,  under  förmyndar-regeringen ,  att 
iDekämpa  den  honom  föga  bevågne  Friherre  Reu- 
TERHOLMS  mäktiga  inflytande  hos  Hertigen  Regen- 
ten,  och  sedermera  den  myndig  blifna  Konun- 

gens ohöjlighet.  Denna  hade  sin  grund  någon 
gAng  i  bristande  förmåga  alt  klart  genomskåda 
de  frågor  honom  förelades,  ihland  till  och  med 

i  en  viss  afundsjuka  öfver  det  allmänna  omdö- 
mets erkännande  af  Rosenblads  förtjenster,  samt 

slutligen  i  Konungens  kiigsplaner  och  de  allt 

annat  uppsbjkande  behof,  som  af  dessa  föran- 
leddes. 

Det  skulle  blifva  allt  för  vidlyftigt  att  söka 

gifva  ens  en  sammandragen  öfversigt  af  de  rege- 
ringsåtgärder, som  under  Rosenblads  förvaltning 

af  Stats  Sekreterare-embetet  vidtogos  i  den  inre 

styrelsen.  Endast  några  af  de  vigtigaste  och  ge- 
nom sina  följder  mest  genomgripande  allmänna 

författningar,  som  genom  honom  utgått,  må  i 
korthet  angifvas. 

Genast  i  början  af  förmyndar-regeringen  nt- 
färdades  förordningen  om  tryckfriheten.  Dess 
återkallande  var  ej  Rosenblads  verk  och  beslutet 
derom  saknar  hans  kontrasi^nation.  Han  tvekade 
aldrig  att  befrämja  detta  folkfrihetens  skydd, 

ehuru  han  städse  hatade  och  beklagade  dess  miss- 
bruk. 

En  af  den  nya  Regeringens  vigtigaste  om- 
sorger var  återställandet  af  rikets  genom  Gustaf 

den  Tredjes  krig  och  öfriga  åtgärder  förstörda 
financer,    hvilka    sedermera    genom  ogynsamma 
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handelsFörliAliaiiden  och  andra  orsaker  ytterligare 

försämrades.  Till  en  början  gjordes  nödiga  reg- 
ieringar och  betydliga  indragningar  både  inom 

arraeen  och  de  civila  embets verken.  Obehöriga 
förmåner,  som  enskilda  personer  vetat  bereda  sig^ 
afskafFades.  Dessa  af  nöden  föreskrifna  mått  och 

steg  ådrogo  Rosexblad  bittra  tiender,  ehurn  ingen 
med  skäl  kunde  klaga  öfver  orättvisa,  äii  mindre 

tillvita  honom  egennyttiga  afsigter.  Hans  egen 

lön  uppgick,  sedan  alla  tre  Stats-expeditionerna 
blifvit  förenade,  till  300  r:dr  mera,  än  den  ena 

af  hans  företrädare  uppburit;  men  blef  under 

flera  år  mindre,  emedan  han  deraf  frivilligt  af- 
stod  333  r:dr  16  sk.  åt  en  annan  tjensteman, 

hvars  lön  genom  1797  års  regleiing  blifvit  med 
nämnda  belopp  förminskad.  Föredragningen  af 
hofärenderna  öfvertogs  utan  ringaste  förhöjning  i 

inkomster,  Alla  gratifikationer,  h varmed  företrä- 
darne varit  understödda,  afskaÖades  helt  och  hållet. 

Den  ständigt  tilltagande  försämringen  af  Riks- 
gäldskontorets sedlar,  hvilka  utgjorde  nära  nog 

enda  myntet  i  rörelsen,  visade  nödvändigheten  af 
en  realisation.  Denna  mötte  dock  svåra  hinder. 

Att  den  slutligen  verkställdes  och  till  följd  deraf 
en  statsbank l  utt  förekoms,  har  fäderneslandet  till 

väsendtlig  del  att  tacka  Rosknblads  ihärdighet 

och  kraftiga  bekämpande  af  Konungens  betänk- 
ligheter samt  Bankofullmäktio:es ,  Statsrevisorers 

och  andra  infly telseiika  personers  in vändningai*. 
Den  förmögenhetsa fg i ft  Rikets  Sländer  vid  180i) 
Ars  riksdag  för  detta  ändamål  bevil jat ,  ehuru  icke 

till  fulla  beloppet  ultagen,  föranledde  talrika  be- 
svär, h vilkas  föredragande  så  betydligt  ökade  Ro- 

senblads njöda,  att  hans  annars  starka  helsa  deri- 

genom  för  en  tid  försvagades.  Förordningen  om 
realisationen  utkom  d.  25  Juli  1803. 
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De  genomgripande  föiTalluingar ,  soiii  ulgåf- 
vos  till  joiclbrukels  och  bergsrörelsens  upphjel- 
pande,  väckle  Lill  en  början  mångas  missnöje; 
men  slutade  med  att  bereda  både  landet  och  den 

enskilde  fördelar  af  slörsta  betydenhet.  Dessa  åt- 
gärder, grundade  på  noggran  kännedom  af  det 

närvarandes  ])risler  och  klok  beräkning  af  följder- 
na i  framtiden,  skulle  ensamt  varit  tillräckliga 

att  bereda  deras  u})phof  ett  förtjent  rum  bland 
fäderneslandets  gagneligaste  Ministrar. 

Den  år  1803  d.  31  Mars  utkomna  enski lies- 

förordningen  för  Skåne  har  inom  denna  provins 
framkallat  så  stora  förändringar,  att  den  som 
minnes  dess  fordna  utseende,  de  smulsiga,  trånga 

och  eldfarliga  byarne  med  deias  dåsiga  befolk- 
ning, de  vidsträckta,  nästan  gagnslösa  fäladsmar- 

kerna,  de  skiftevis  vanhäfdade  åkrarne,  knappt 
igenkänner  det  gamla  landet,  der  han  nu  finner 
enstaka,  snygga  bondgårdar  med  verksamma  åbor, 
trädplanterade  jord  vallar  kring  bördiga  åkerfält, 
hvilkas  skördar  vida  öfverstiga  invånarnes  behof. 

Den  vig  tiga  förändringen,  till  h  vilken  Friherre 

Macklean  på  sin  egendom  gifvit  exemplet,  ge- 
nomdrefs  med  varsamhet  och  underlättades  genom 

kloka  anordningar,  så  väl  i  afseende  på  enskifles- 
målens  juridiska  behandling,  som  medels  anskaf- 

fande till  ersättande  af  förluster,  h vilka  enskilde 

måste  vidkännas.  De  välgörande  följderna  af  den- 
na förordning  föranledde  snart  en  dylik  för  Ska- 

raborgs län  (d.  25  Juli  1804)  och  slutligen  en 

allmän  enskiftes-stadga  för  hela  riket,  med  un- 
dantag af  Finland,  Norrland  och  Dalarne,  af  den 

2  Febr.  1807. 

För  Dalarne  särskildt  utfär  lades  (d.  9  Febr. 

1802)  en  störskiftes-förordning,  för  att  afhjelpa 

olägenheterna  af  jordens  sönderdelande  i  smålot- 
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ler,  Ii  vilka  hvar  för  sig  icke  kunde  föda  en  per- 
son, an  mindre  ell  hushåll,  och  förenade  med 

andra  smålotter  inom  aflägsna  hemman,  till  och 
med  inom  andra  socknar,  icke  kunde  häfdas 

med  vederbörlig^  omsorg.  Denna  forordning,  h vil- 
ken af  det  styfsinta  Dalfolket  i  början  mottogs 

med  den  ovilja,  att  Landshöfdingen  ansåg  mili- 
tärisk  handräckning  blifva  nödig  vid  de  för- 

sta underhandlingarne  om  dess  tillämpande,  blef 

efter  vunnen  erfarenhet,  med  sländigt  ökadt  för- 

troende omfattad.  Genom  anslag  af  allmänna  me- 
del befordrades  derjemte  större  odlingar  af  kärr 

och  mossar  samt  Da  I  el  f  v  ens  n})prensande. 

För  Öbuids  odling  verkade  icke  mindre  för- 
delaktigt föroi  dningen  om  djurgårdsini  ättningens 

eller  det  s.  k.  Kongl.  gebägets  upphäfvande  (d. 

16  Mars  1802),  h varpå  följde  den  vidsträckta  ut- 
markens fördelning  och  odling  m.  fl.  åtgärder. 

Ii  varigenom  landets  afkastning,  enskiiJas  välmåga 
och  i  följd  deraf  Statens  inkomster  blifvit  betyd- 

ligt ökade. 

Genom  särskilda  förordningar  reglerades  för- 
hållandet mellan  Kronan  samt  a>idra  jordägare  och 

arrendatorer  (d.  17  Dec.  1799  och  d.  13  Juni  1800), 
mellan  säljare  och  köpare  af  faslighet  på  landet 
(d.  13  Juni  1800),  mellan  grannar  i  afseende  ])å 

stängselskyldigheten  (d.  9  '  Febr.  1802),  n^ellan jordbrukare  och  tiondetagare  (d.  22  Juli  1803), 
mellan  husbönder  och  tjenare  (d,  21  Maj  1805). 

Tillåtelsen  alt  mot  skälig  lega  till  större  odlings- 
företag begagna  kommenderingar  af  indelta  solda- 

ter (d.  26  April  1803),  förordningen  om  sko- 
garne och  allmänningai  s  uppodlande  (d.  1  Aug. 

1805),  anslagen  (ill  linodliogeus  utvidgande  inom 
vissa  landskap  m.  11.  ålgärder  bidrogo  ytterligare 
att  bcfiämja  jordens  afkastning  och  jordbrukarens 
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välståiiJ.  Särskilda  liedersbelöiiingar  utdelades  at 

personer  bland  allmogen,  som  genom  idogliet  och 
drift  i  landthushållningen  företrädesvis  utmärkt  sig. 

Hushållnings-sällskap  inrättades  och  forsågos  med 
KoDgl.  stadfästelse,  det  forsla  i  Finland  1197, 
derefler  i  Örebro  län  och  i  Wermland  1803  samt 

i  Skaraborgs  dän  1807.  För  att  erhålla  fullstän- 
digare kännedom  om  jordbrukets  och  näringarnes 

tillstånd  och  landets  inre  förhållanden  i  allmän- 

het, anbefalltes  Landshöfdingarne  (d.  13  Maj  1802) 
att  hvart  femte  år  afgifva  beiättelser  med  förslag 

till  nödiga  förbättringar,  h vilka  Kammar-CoUe- 
gium  skulle  granska  och  med  eget  utlåtande  till 

Kongl.  Maj:t  ingifva. 
Förordningen  af  den  15  Juni  1803,  utfärdad  i 

strid  med  Bergs-Collegii  åsigter  och  flera  mäkliga 
enskildta  intressen,  upphäfde  det  lika  orimliga  som 

stränga  förbudet  att  söka  ny  eller  ökad  smides- 

rätt,  och  befrämjade  till  den  grad  jerntillverk- 
ningen,  att  redan  vid  den  tid,  då  Rosenblad  lem- 
nade  sin  Stats  Sekreterare-befattning,  smidet  inom 
riket  ökats  med  nära  100,000  skeppund,  utan 
minskning  i  afsättningen  och  således  utan  förlust 
för  de  tidigare  pri viles^ierade  bruken. 

För  handeln  och  näringarne  vidtogos  äfven 
åtgärder  vitnande  om  frisinnighet  och  omlanka. 
Handeln  på  Westindien,  h  varpå  förut  ett  enskild  t 
Kompani  haft  uteslutande  privilegium,  frigafs. 
Staden  Marstrands  portofranco  indiogs,  emedan 

denna  förmån  missbrukades  till  skydd  för  luien- 
drejerier.  Deremot  beviljades  nederlagsfrihet  åt 
Göteborg  och  sedermera  åt  Landskrona  och  Carls- 

hamn, till  stor  fördel  ej  blott  för  dessa  städer, 

utan  jemväl  för  hela  landet,  under  den  handels- 
kris, som  längre  fram  af  kontinentalsystemet  för- 

anleddes.   Monopoliet  för  aluntill verkningen  upp- 
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liäfdes.  RätliglieLen  alt  anlägga  fabriker,  förut 
inskränkt  till  städerna,  utsträcktes  äfven  till  landet. 

Afsättningen  af  fabriksprodukter  lättades  och  de 
inliemska  näringarne  skyddades  genom  tulltaxor 

och  krafliga  bemödanden  till  Ini endrejeriers  häm- 
mande. 

I  väsendtlig  mån  bidrog  Rosenblad  till  ut- 
förandet af  kanalbjggnader na  vid  Trollhällan  och 

Södertelje.  Han  var  ock  en  af  de  första  mera 
inflytelserika  personer,  som  understödde  Grefve  v. 
Plåtens  förslag  till  Westerhafvets  förening  med 

Östersjön.  Efter  Trollhättekanalens  öppnande  fri- 
gafs  sjöfarten  på  Wetiern,  som  förut  varit  mono- 

poliserad, och  besvärande  tull-  och  våginrättnin- 
gar i  Wenersborg  upphäfdes.  1  Finland  verk- 

ställdes på  allmän  bekostnad  betydliga  strömrens- 
ningar och  kanalarbeten.  Hamnanläggningar  vid 

de  Skånska  städerna  befrämjades. 

Äfven  åt  helsovården  skänktes  omsorg.  Col- 
legium  Medicum  erhöll  ny  organisation  (1797) 

och  apothekarne  ny  instruktion.  Den  första  ka- 
ranlänsinrättning  i  landet  anlades  vid  Känsö  1806. 
Ät2;ärder  vidtojios  att  söra  vaccinen  allmännare 

känd  och  beorngnad. 

En  hvai",  som  närmaie  känner  förhållandet, 
måste  instämma  i  det  omdöme,  Rosenblad  i  sina 

efterlemnade  sakrika  anteckningar  nedskrifvit  rö- 
rande den  inre  förvallningen  under  Gustaf  Adolfs 

regeiin^:  »I  alla  angelägenheter  (utom  de  mili- 
»tära)  fördes  styrelsen  med  klokhet  och  framgång. 
»Rättvisan  skipades  med  oväld.  Vid  befordringar 

»gällde  förtjenst  och  skicklighet.  Financerne  brag- 
»tes  i  ett  blomstrande  tillstånd.  Papper  och  silf- 
»ver  gällde  lika.  Öfver  300,000  r:dr  Hamburger 
»banko  afbetaltes  årligen  på  rikets  utländska  skuld, 

»statsverket   blef  skuldfritt,    jortlbruket  uppmun- 
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»trades  och  då  sladgaiies  de  grunder  lör  dess  för- 
»kofran,  hvaraf  fruglerna  nu  skördas.  De  band, 

»som  tjeltrade  bergverken,  slöjder  och  produktiva 
»näringar,  lossades  med  försiglighet.  Näringajne 

»beskyddades  kraftfullt  mot  ulländskt  förfång.  Ka- 
»nal-  och  hamnbyggnader  sattes  i  gång.« 

Äran  af  dessa  Regeringens  åtgärder  måste  i 
första  rummet  tillskrifvas  Rosenblad  och  de  män, 

hvilkas  råd  och  hjelp  han  begagnade.  Konungen 

personligen  sysselsatte  sig  företrädesvis  med  poli- 
tiken ocli  de  militära  angelägenheterna.  Rikels 

Ständer  voro  under  liden  blott  en  gång  samlade 

och  kunde  således  icke  ens  i  önskningsväg  inver- 
ka pä  regeringsbeslulen.  Tidningspressen  hade 

ännu  icke  upphäft  sig  till  domare  öfver  oflfentliga 
angelägenheterna  och  saknade  inOytande  på  deras 
behandling. 

Deremot  kunna  icke  läggas  Rosenblad  till 

last  de  olyckor,  som  genom  Gustaf  Adolfs  poli- 
tiska system  och  olyckligt  både  började  och  ut- 
förda krig  förde  fäderneslandet  nära  till  undergång. 

Då  Konungen  år  1805  inkastade  sig  och  landet 
på  denna  farliga  bana,  afstyrktes  han  derifrån  på 

det  alfvarligaste  af  Rosenblad,  som  förulsade  ho- 
nom, »att  likets  blomstrande  lillslånd  skulle  så- 

»som  med  ett  slag  försvinna  och  att  subsidier 
»icke  blefve  tillräckliga  att  ersätta  statsverkets  än 
»mindre  handelns  och  den  hämmade  sjöfartens 

»förlust.u  jVlen  härpå  gjordes  ej  afseende.  På 

samma  sätt  protesterade  Rosenblad  mot  de  åtgär- 
der. Konungen  sedermera  i  sin  nöd  tillgrep,  för 

att  upprätthålla  sitt  olyckliga  system.  Han  del- 
tog i  den  Kommite,  som  icke  blott  afstj^rkte  utan 

äfven  visade  orimligheten  af  Konungens  beslut  om 
den  stora  krigsgärdens  påläggande  och  förmåddes 

först   efter  erhållen  skriftelig  befallning  att  upp- 
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sälta  förordningen  derorn.  Ännu  i  sisla  stund, 
då  Konungen  fordrade  atl  Banken  borde  leinna 

medel  till  Konungens  disposition,  gjoide  Rosen- 
blad honom  uppmärksam  pä  det  lagslri(Jiga  i  den- 

na begäran  Men  Rosenblad  hade  alltid  haft  till 

regel,  att  ej  åtskilja  Konungens  och  fäderneslan- 
dets ijenst,  och  ansåg  derlöre  sin  pligt  fordra, 

att,  sedan  föreställningar  blifvit  gjorda,  fullgöra 
den  förres  befallningar,  äfven  då  de  stodo  i  strid 
med  hans  egen  öfvertvgelse ,  väl  vetande,  att  om 

han  dragit  sig  tillbaka,  skulle  samma  och  må- 
hända ännu  skadligare  åtgärder  blifvit  genom 

andra  personer  vidtagna*  Trogen  sin  aflagda  ed, 

tjenle  han  derföre  sin  Konung  i  yltei-sta  stunden 
och  hade  ingen  del  hvarken  i  beslutet  om  Konun- 

gens afsättande  eller  i  utförandet  af  detta  beslut, 
ehuru  han  sannolikt  förutsett  utgången  och  efteråt 

gillade  denna  åtgärd,  såsom  enda  mediet  att  räd- 
da fäderneslandet  från  underijåncj. 
Förtroendet  till  Rosenblads  fosterlandskärlek 

och  embetsmannaduglighet  var  icke  desto  mindre 

så  stort,  att  han,  få  timmar  el^tei-  det  Gustaf 
Adolfs  makt  upphört,  kallades  af  Riksförestånda- 

ren till  deltagare  i  öfverläggningarne  om  den  nya 
ordningens  reglerande,  med  bibehållande  af  Stals 

Sekielerare-embetet,  h vårföre  ock  de  vigtigaste 
besluten,  som  af  dessa  öfverlä.ogningar  franikalla- 
des,  blefvo  al  honom  kontrasignei  ade. 

Den  9  Juni  1809  kallades  Rosenbiad  till 

Statsråd.  »Här  slutas ,«  säger  han  i  sina  anteck- 
ningar, »min  administrationstid  och  en  annan 

»verkningskrets  öppnas  för  mig,  skild  från  den 
»foregående  derigenom,  alt  jag  då  verkade  mera 
»i  det  hela,  men  under  den  sednare  inom  en  vi- 

»da  trängre  krets  och  utan  sanima  intlylelse.  Jag 
»anser    derföre    mitt    j)olltiska    lif   slutadt   den  9 
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»Juni  1809  och  den  sednaie  (iden  såsom  etl  l)e- 

»hugligt  iugn  efler  en  svår  ocli  långvarig  stuiin.a 
Det  lugn  Rosenblad  sökle  och  vann,  bestod 

ej  i  livila  från  arbete.  Konungens  Konselj  har 
väl  sällan  haft  någon  arbelsarnniare  ledamot.  Hans 

åliggande  att  leda  äienderne  hade  upphört,  men 

hans  outlröltlighet  att  reda  de  mål,  som  före- 
kommo,  alt  med  sitt  skarpa  omdöme  prof  va,  nr 

sin  minnesgoda  erfarenhet  upplysa,  blef  oförmin- 
skad under  den  långa  tid  han  ännu  fortfor  att 

deltaga  i  regeringsbestyren.  Då  det  likväl  under 

denna  period  är  svårare  att  följa  Rosenblads  verk- 
samhet i  enskilda  delar,  kan  minneslecknaren  för 

de  återstående  tre  decennierna  af  hans  statsman- 

nalif"  falta  sig  kortare.  Särskild  t  må  dock  nämnas 
ett  mål,  reglerandet  af  Lunds  donikyrkas  inkom- 

ster af  sina  hemman,  som  kostade  Rosenblad 

mycken  möda  och  strid,  och,  i  likhet  med  flera 
af  hans  förut  anförda  författningar,  i  början  väckte 

missnöje  och  klagan,  men  slutade  med  allas  be- 
låtenhet. Genom  de  uiödosamma  undersökningar, 

Rosenblad  för  detta  ändamål  företog,  och  de  åt- 

gärder han  föreslog,  afskafFades  mångåriga  miss- 
bruk och  domkjrknn  vann  en  ökad  inkomst,  som 

påräknas  uppgå  till  2,200  tunnor  utöfver  hvad 
den  för  tillfället  var,  under  det  att  henimans- 
åbornas  fördelar  skyddades  och  deras  välstånd 
förbättrades» 

Vid  regementsförändringen  aftalades  mellan 
Konungen  och  den  afgående  Riksdrotset,  Grefve 

Wachtmeister ,  alt  Rosenblad  skulle  blifva  den- 
nes efter  ti  ädare  i  Justitie  Sta  tsministers-em  betet. 

Den  nyvalde  Kronprinsen  Carl  August,  hvilken 
fattat  stort  förtroende  till  Rosenblad,  biträdde 

samma  förslag  och  erhöll  Konungens  bestämda 
löfte    pfi    dess   verkställande.    Men  Kronprinsens 
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kort  dtJiefler  intiäiFade  död  leninade  segern  åt 

det  parti,  som  hos  Konungen  med  haflighet  mot- 
arbetat Rosenblads  befordian,  och  en  vida  jngre 

tjensteman  erhöll  platsen.  Först  19  år  senare, 
d.  31  Åug»  1829,  mottoi^  Rosenblad  detta  rikets 
högsta  embete,  h vilket  han  förvaltade  till  den  6 

Febr.  1840,  då  han  på  begäran  erhöll  afsked, 

sedan  han,  gemensamt  med  Konungens  öfriga  låd- 
gifvare,  ansett  sig  böra  träda  tillbaka  för  den 
oppositionssiorm ,  som  framkallade  förändringar 
ej  blott  i  rådgifvarepersonalen  utan  äfven  i  sättet 
för  dess  veiksamhet. 

Såsom  Justitie  Statsminister  har  Rosenblad 

förväifvat  nja  anspråk  på  fäderneslandets  lack- 
sarahet,  icke  blott  i  allmänhet  genom  den  sam- 

vetsgranhet, h varmed  han  fullgjort  sina  åliggan- 
den ,  utan  äfven  säiskildt  genom  utgifvandet  af 

officiella  årsberättelser,  innehållande  ämnen  för 

en  tillförlitlig  statistik  öfver  brottens  beskaffen- 

het, deras  till-  eller  aflagande,  den  enskilda  väl- 
mågans vexiingar  inom  de  olika  samhällsklasserna 

och  flera  andra  rättsförhållanden. 

Hvad  Rosenblad  såsom  Stats  Sekreterare  och 

ledamot  i  Konungens  Råd  uträttat,  utgör  blott  en 
del  af  hans  vidsträckta  verksanihet.  Han  mottog 

derjenite  talrika  offentliga  uppdrag,  dem  han  alla 
med  insigt  och  drift  utförde»  Af  Gustaf  Adolf 

utsågs  han  år  1796  till  Konungens  ombud  i  Riks- 
gäldskontoret. Vid  1800  års  riksdaij  förde  han 

protokollet  i  hemliga  utskottet  och  uppsatte  riks- 

dagsbeslutet. År  1805  blef  han  ordförande  i  ̂'imi- merlottei  i-direktlon  ,  1813  i  Genei  al-Tullarrende- 
societeten.  Ar  1814  afiiick  han  som  ordförande 

bland  de  Svenska  kommissarier,  h vilka  i  Norge 
rec;lerade  föi  hållandel  mellan  de  båda  förenade 

rikena.     I    de    flesta   Regeringar,  som  efter  1814 
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under  Konungens  sjukdom  eller  resor  lillförord- 
nudes,  dellog  han  som  ledamot.  Under  Aren 
1826  och  1827  föreslod  han  General-Tulldireklörs- 

eniheteL  utan  att  mot  laga  dermed  förenade  inkom- 
ster, hvaraf  en  del  lemnades  till  verketSvpensions- 

inrättning.  Blef  1828  Ordförande  i  Direktion  öf- 
ver  Civilstatens  Pensionskassa,  till  hvars  bestånd 

och  förkofran  han  bidro"  icke  blott  genom  afstå- 

ende  af  det  arfvode,  h vartill  han  var  berättigad, 

ulan  jeraväl  genom  en  betydlig  gåfva  och  medelst 
framkallande  af  liknande  välvilja  hos  andra. 

Under  den  tid  han  förde  ordet  i  Styrelsen  öfver 
hospitalerna ,  bainhusen  och  lazaretteina  i  riket, 

vidtogos  inom  dessa  inrättningar  betydbga  för- 
bättringar. Vid  Serafimeriazai ettet  blef  sjuksän- 

garnes antal  nära  fördubbladt.  För  öfrigt  skulle 

det,  såsom  minnestecknaren  '•'")  vid  hans  graf  an- 
mäiker,  »vara  lättare  att  uppräkna  de  särskilda 
Styrelser,  Beredningar  och  Förvaltningar  af  vigt, 
hvari  han  icke  varit  medlem,  än  dem,  deri  han 

var  den  egentliga  själen,  ledaren  och  arbetaren. « 
En  sådan  veiksamhet,  som  Rosenblads,  äger 

anspråk  på  samtidens  och  efter verldens  aktning 
och  tacksamhet.  Af  de  fyra  Konungar,  under 
b  vilka  han  tjenat  fäderneslandet,  mottog  han  ock 

alla  de  yttre  utmärkelser,  som  af  dem  kunna  gif- 
vas.  Men  dessa  lemnades  ej  förskottsvis,  utan  i 
de  flesta  fall  senare,  än  som  ofta  varit  fallet, 

äfven  i  fråga  om  personer  af  ringare  förtjen- 
ster   än    hans.     Sedan    Rosenblad    af  Konung 

v 

*)  Herr  Hofmarskalken  m.  m.  Friherre  B.  von  Beskow, 
Il  vars  sakrika  teckning  af  Grefve  Rosenblads  lefnad 

och  förtjensler  åtföljes  af  värderika  biiagoi",  liemtade 
till  betydlig  del  ur  den  aflednes  egenhändiga  an- 

teckningar, innehållande  vigtiga  bidrag  äfven  till  fä- 
derneslandets historia. 
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Glist  af  den  Tredje  år  1786  blifvit  näind  till  liärold 
vid  [iongl.  Seridimerordeii,  erhölls  först  8  år 
deiefter,  sedan  han  två  år  varit  Siats  Sekrelerare, 

jNords!  jerneordens  Riddarsl jei  na  d.  24  Nov.  1794. 
Blef  d.  16  Nov»  1799  Kommendör  af  samma 

orden.  Upphöjdes  d.  1  Mars  I8  '5  till  Fiihene 
och  (1.  7  Jan.  1815  till  Grefve.  Utnämdes  d.  29 
Okt.  1810  till  en  af  Rikets  Herrar,  hvilken  ära 

han  dock  undanbad  sig  och  föist  på  Konungens 
entiägna  begäran  mottog.  Blef  d.  25  Nov.  1811 

Riddare  och  Kommendör  af  Kongl.  Maj:Ls  Orden 
^och  d.  28  Jan.  1815  Riddare  af  K.  Carl  XIlLs 

Orden.  Inom  Kongl.  Majrts  Orden  befordrades  han 
efteihand  till  Öfverskaltmästare,  Vice  Kansler  och 

Kansler.  Nyårsdagen  1831  mottog  han  af  Konung 

Carl  Johan  Serafimerordens-lecknet  i  juveler.  Ef- 
ter främmande  utmärkelser  fikade  han  ej.  Vid 

Ryska  Kejsarens  besök  i  Stockholm  1838  mottog 
han  de  förslå  utländska  ordnar,  Kejs.  S:t  Andre^e, 

S:t  Alex.  Newskys  och  S:t  Ann^e-ordens  l:a  klass. 
Äfven  af  enskilda  medborgare  fick  Ro- 

senblad inottaga  hedersbetygelser,  vitnande  om 
aktning,  tacksamhet  och  tillgifvenhet.  Tvenne 
medaljer  blefvo  till  hans  äia  präglade,  den  ena 
1807  af  Svenska  luiringsidkare  »lör  uplyst  nit  at 

genom  hägn  fiån  thronen  l)efrämia  näiingars  för- 
kofran,((  den  andra  1809  af  t jenslemännen  vid 

Inrikes  Civil-expedition  ,  till  minne  al  deras  »lack- 
samhet  f()r  17-årig  vöidad  styrelse.a 

Fäderneslandets  läida  stiftelser  försummade 

ej  att  tillegna  sig  den  utmärkte  Fosterlandsman- 
nen,  son)  vid  laliika  llllfällcn  ådagalagt  sin  kär- 

lek för  vetenskaperna  och  deras  idkare.  Ro- 
senblad blef  1797  ledamot  af  K.  Vetenskaps 

Akademien,    kallades  (re  gånger  lill  dess  Pra^ses 
o(  h 
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i iöcb  slutade  som  dess  senior.    Han  var  äfven  He- 

?yersledaniol  af  K.  Vilterhels,  Historie  och  Anli- 

/quitets  Akademien  (sedan  1805)  af  K.  Landtbruks- 
och   Musikaliska  Akademien,  af  Vetenskapssocie- 
telen   i   Upsala,   Vitterhetssällskapet  i  Göteborg 
m.  fl.     Af  Upsala   universitet  utnämdes  han  år 
1818  till  Juris  utr.  Doktor  honorarius. 

t        Grefve  Rosenblads  författarskap  sammanfaller 
till  största  delen  med  hans  embetsnjannaverksam- 

ihet.    Samma  egenskaper,  som  tillhöra  hans  em- 
betsstil,   klarhet   och  bestämdhet,    vitnande  om 

redig   tankegång   och   fullständig   uppfattning  af 

i^mnet,  utmärka  äfven  hans  öfriga  skrifter.  Sak- 
iiikhet  ersatte  vältalighetens  prydnader,  dem  han 

"försmådde  att  använda.   Med  uteslutande  af  egent- 
liga  statsskrifter,  må  här  blott  nämnas  hans  tal 

^vid  pr^sidii  nedläggande  i  K.  Vetenskaps  Akade- 
mien  (1807)  »om  de  i  sednare  tid  vidtagna  all- 
männa författningar  till  jordbrukets  upphjelpande 

uti   fäderneslandet,((  innehållande  ett  slags  redo- 

visning för  hans  egna  åtgärder  till  nämnda  ända- 
mål, samt  talet  vid  ett  dylikt  tillfälle  1840  »om 

t  juridisk  statistik  och  grunderna  för  lagstiftningen,« 
'äfvensom   åminnelsetalen  öfver  samma  Akademis 

ledamöter,  Presidenten  Friherre  C.  E.  Lagerheim 

•  (1814),  Presidenten,  Frih.  af  Wetterstedt  (1823) 

I  och  Landshöfdingen  O.  W.  W^ibeli  (1824).' 
Grefve   Rosenblad  var  genom  sina  tänkesätt 

och  i  sitt  enskildta  lif  lika  aktningsvärd,  som  i 

'  sin   oft'entlij2;a  verksjjmhet.    Hans  alfvarliga  sinne 
-  var  upphöjdt  öfver  småaktiga  beräkningar  pä  en- 

skild   vinning   och   falsk  ärelystnad.  Egennytta 
var   honom  främmande.    Han  begärde  aldrig  för 

■  sig  sjelf  någon  fördel.  Många  af  de  talrika  uppdrag, 
han  mottog,  besörjdes,  utan  att  uppbära  dermed 

K.  V.  Ahad.  Handl.  1847.  ^ 
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förenade  inkomster.  Mot  anhöriga  och  fattiga  var 
han  hjelpsam.  Han  var  fast  i  sin  vänskap,  utan 
anspråk  på  obetingad  eftergift  för  hans  önskningar. 
Lycksökare,  projektmakai e  och  i  allmänhet  en 

livar,  som  värderade  egna  fördelar  högre  än  fä- 
derneslandets eller  efter  lösa  hugskott  ville  ned- 

bryta den  bestående  ordningen  och  till  sjelfsvåld 

begagna  den  lagbundna  friheten,  voro  hans  na- 
turliga fiender.  Som  make  och  husbonde  var 

han  exemplarisk.  I  hans  gästfiia  hus  förenades 
en  patriarkalisk  enkelhet  med  den  prakt  och  den 

lefnadston,  som  tillhörde  hans  höga  plats  i  sam- 
hället. Hans  rena  seder  och  ädla  tänkesätt  hade 

sin  grund  i  en  vårdad  uppfostran,  i  hans  djupa 

uppfattning  af  christendomens  anda  och  lifliga  kän- 
sla af  de  pligter  den  ålägger.  Han  foidrade  af 

sig  sjelf  och  andra  att  tron  bör  visa  sig  i  hand- 
lingarne.  Kyrkan  besöktes  flitigt,  så  länge  åliler 

och  helsa  det  medgaf;  de  husliga  andaktsstunder- 
na voro  honom  djnbara. 
För  christendomens  utbredande  bland  döpta 

och  odöpta  hedningar  verkade  han  lued  klokhet 
och  nit.  Han  var  en  bland  de  första,  som  med 

väi  ma  uppfattade  Bibelsällskapernas  ändamål.  Des- 
sa stiftelser  slå  till  Rosendlad  i  sl(jra  förbin- 

delser. Han  befrämjade  med  kraft  deras  veik- 
samhet  och  ghuhle  sig  åt  dess  följder.  Äfven  i 

Norge  stiftade  han  ett  sådant  sällskap  och  nt- 
verkarle  dei  lill  en  grundfond.  I  det  Evangeliska 
Sällskapet  var  han  en  nitisk  ledamot  och  det  tal, 

han  år  1813  vid  inträdet  i  detta  sällskap  höll, 

öfversattes  på  Engelska  språket.  Äfven  missions- 
verket  omfattades  af  honom  med  varmt  intresse. 

Rosenblad  blef  den  20  Maj  1790  gift 
med  Charlotta  Maria  Toiti?^,  dotter  af  Gross- 

handlaren i  Stockholm  Charles  Toltin,  af  Fransk 
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reformert  slägt,  och  Catfi.  Maria  Back  af  Hol- 
ländsk börd.  Af  delta  äklenskap,  som  under 

57  år  beredde  Rosenblads  husliga  lycka,  föd-  ̂ 
des  blott  en  dotter,  som  vid  sex  års  ålder 

afled.  Hans  Grefliga  ätt  utgick  derföre,  då  Ro- 
senblad den  4  Sepl.  1847  stilla  afsomnade  på 

sin  gård  Stafsund  i  Ekerö  socken  i  Södermanland, 
der  han  under  somrarne  sökte  hvila  mellan  och 

efter  de  offentliga  bestyren.  Vapnet  krossades  af 
Herr  Friherre  B.  v.  Beskow  vid  begrafningen  i 
Clara  kyrka  den  25  i  samma  månad. 
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Biografi 

öTver 

JAKOB  GRÅBERG  till  Hemsö, 

KONSUL,  RIDDARE  AF  KONGL.  WASA-ORDEN  m.  m. 

Jakob  Gråberg,  andra  barnet  af  Lagmannen  pa 
Gotlland,  Christian  Göransson  GRÅBEf\G,  var  född 

d.  7  Maj  1776  på  Gannarfve  kronoliemman  i 
Hemsö  socken  på  Goltland.  Socknens  namn  blef 
i  en  framtid,  vi  veta  icke  noga  när  eller  af  livad 

anledning,  förenadt  med  personens.  Den  unge 
Gråberg  hade  sin  fader  till  sin  ende  lärare.  Ut- 

rustad med  ett  fLirlräffligt  minne  och  ett  vid- 
sträckt intresse,  lärde  han  sig  mycket,  men  kora 

icke  att  vinna  någon  egentlig  skärpa  och  sjelf- 
ständighet  i  tanke  och  omdöme.  Sådant,  menade 

fadren,  skulle  komma  af  sig  sjelf,  blott  en  god 

del  så  kallade  kunskaper,  och  naturligtvis  "nyt- 

tiga" kunskaper,  språk,  geografi,  historia,  geo- 
metri, naturlära,  m.  m.  blefvo  inhämtade,  Ja- 

kob Gråberg  egnades  åt  sjömansyrket,  för  h vilket 
han,  kanske  såsom  öbo,  hade  benägenhet.  Efter 

ett  par  småresor  pä  Östersjön  skickades  han ,  16 
år  gammal,  till  Stockholm  och  lät  der  förhyra 

sig  på  en  handelsbi  igg,  med  h  vilken  han  i  Juni 
1792  lemnade  fäderneslandet,  det  han  aldrig  mera 

kom  att  återse.  Han  utbytte  snart  den  Sven- 
ska kolFarditjensten  mol  Engelsk  örlogsmanna  t  jenst. 
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Han  tjenade  säsom  IreJjc  och  and  t  e  Sivrman  p:1 
ett  par  af  de  fartyg,  som  åren  1793  och  1794 
deltogo  i  striderna  på  Medelhafvet.  Han  höll  på 
att  blifva  Ollicer  i  Engelska  flottan,  då  han  kom 

1' tvist  med  en  förman,  hvarigenom  han  nödga- 
des alt  lemna  den  Engelska  örlogstjensten  och 

åter  ingå  i  Svensk  kofiarditjenst  (1795).  Denna 
utbyttes  äter  snart  mot  Venetiansk  örlogstjensl , 
hvari  dock  ett  verksamt  deltagande  blef  omöjligt 

genom  en  sjukdom.  Sedan  denna  blifvit  öfver- 
vunnen  i  Genua,  beslöt  Gråberg  att  lemna  sjön, 
gaf  till  en  början  språkundervisning  i  nämnda 

stad,  och  fick  sedan  plats  på  etl  Genuesiskl  han- 
delskontor. År  1796  afled  fadren.  Icke  fullt 

100  r:dr  Han^b.  b:ko  voio  det  enda  arf^  som 

tillföll  den  för  öfrigt  åt  sig  sjelf  leranade  vng- 
lingen.  I  Genua  skötte  denne,  jemte  kontors- 
göromålen,  afven  studier  af  åtskilliga  slag.  Redan 

nu  begynte  han  att  samla  böcker  och  hand- 
skrifter. Han  deltos:  ock  i  de  revolutionära  rö- 

relser,  som  under  åren  1797  och  1798  ägde  rum 

i  Genua,  ingick  i  det  Liguiiska  nationalgardet, 

och  hade  dei-  flera  giadei-,  ända  till  en  Legion- 
adjutants. Ar  18()()  blef  han  igenom  den  i  Ge- 

nua residerande  Svenske  Charge  d^affaires  Lager- 
svärd anställd  vid  Svenska  beskickningen.  Detla 

hindrade  honom  icke  fran  att  såsom  Ollicer  vid 

nationalgardet  dellaga  i  försvaret  af  det  år  1800 
blockerade  Genua.  En  beskrifninsj  öfver  blocka- 
den  var  hans  första  skriftslidlarearbele.  Dut  nt- 

gafs  i  Stockholm  år  1801  geriom  en  broders  för- 
sorg. Sistnämnda  år  ingick  Gråberg  äktenskap  med 

en  Fiansvska,  m:lle  Hugues,  sväi^erska  till  En- 
voyén Lagersvärd;  föieslod,  under  Lagersvärds 

tjensl  ledighet ,  Svenska  missionen  i  Italien;  fort- 
satte   med   if\er  isvnneiiiet  geoi^raiiska  och  stati- 
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sliska  studier;  begynte  utgifvandel  af  Anna  I  i  di 
geografia  e  statislica,  hvilka  dock  snart  afstaiir 
nade;  blef  medai  hetare  i  en  lillerär  journal,  som 
utgaft  i  Florens,  och  åt  h vilken  han  hJand  annat 
lemnade  en  ulförlis:  statistisk  heskilfnin»  öfver 

Japan.  Härmed  hade  Gråberg  inkommit  på  för- 
fattarehanan ,  den  han  sedermera  oförtrutet  fort- 

satte. Han  hörjade  också  nu  alt  emottaga  leda- 
motskap  i  lärda  samfund  och  andra  hedershevis- 
ningar.  Genua  fortfor  att  vara  hans  vistelseort, 
der  nu  hans  yttre  ställning  genom  de  politiska 

h  välfningarne  förändrades.  Någon  Svensk  mis- 
sion fanns  icke  längre  i  Genua.  Kontoret  upp- 

liörde  att  handla.  Gråberg  vann  sitt  lifsuppehälle 

dels  genom  enskildt  undervisande,  dels  genom  bi- 
tiäde  vid  handelsgöromål ,  och  dels  och  förnäm- 

ligast såsom  ekonomisk  fullmäktig  lör  ett  par 

lika  Italienska  familjer.  Sedan  han  en  eller  an- 
nan gång  för  kortare  tid  förestått  Konsulsbefatt- 

ningar, blef  han  i  Februari  1815  förordnad  att 
vara  Svensk  Konsulats-Sekreterare  i  Tanger,  efter 
Kommércerådet  O.  Agrell,  som  hlifvit  General- 

Konsul  i  Marocco.  Enskilda  angelägenheter  hin- 
drade dock  Gråberg  från  alt  forr  än  under  som- 

maren 1816  lemna  Italien.  Med  Vederbörligt  till- 
stånd bevakade  han  i  Tanger  äfven  Saidinska 

angelägenheter.  Efter  sina  egna  uppgifter  skall 
han  hafva  stått  i  de  bästa  förhållanden  till  Sul- 

tanen i  Marocco  och  varit  i  stånd  att  både  för 

Sverige  och  Sardinien  vara  nyttig.  Han  kunde 

det  så  mycket  mera,  som  han  under  General- 
Kousulns  ledighet  äfven  beslridde  dennes  åliggan- 

den. Det  goda  förhållandet  afhröts  af  följande 
anredning.  År  1820  önskade  Sultanen  20  små 
bergskanoner  med  tillbehör.  Gråberg  beställde 

dero  i  Sverige.    Sedan  de  i  Januari  1822anländt, 
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blef  fråga  om  betalning.  Sultanen  trodde  sig 
veta  alt  de  voro  ämnade  honom  såsom  skänk. 

Gråberg  fordrade  [)enningar.  Detta  uppretade 
Sultanen,  som  dessutom  af  förtalare  skall  hafva 

varit  fiendtligt  stämd  mot  Gråberg.  Denne  fick 
befallning  att  oföitöfvadt  lemna  Tanger.  Han 

begaf  sig  till  Gibraltar.  Svenska  regeringen  för- 
sökte att  »enom  en  beskicknins:  ordna  angelä^en- 

heterna ,  hvilket  så  mycket  lättare  lät  sig  göra, 
som  den  Maroccanske  Furstens  ovilja  rörde  blott 
Gråberg,  icke  Sverige,  med  hvilket  han  ville 
vara  i  godt  föistånd.  Gråberg  dröjde  ett  års  tid 

i  Gibraltar,  blef  i  början  af  1823  först  vice  Kon- 
sul och  sedan  Konsul  i  Tripoli,  och  skötte  denna 

befattning  till  1828.  Af  hvad  anledning  han 
derifrån  blef  skild  är  icke  tillförlitligen  kändt. 

Det  omtalas  att  han  skall  hafva  gjort  sig  skvldig 

till  någon  oförsigtighet  i  underhandlingar  angå- 
ende presenler  åt  Bejen.  Han  lemnade  Berberiet 

och  flyttade  med  sin  familj  till  Florens,  dit  han 
ock  förde  sina  betydande  samlingar.  Från  Sverige 

åtnjöt  han  en  pension.  Af  Påfven  fick  han  he- 
dersbenämningen af  Conde  Palalino  (hvilket  gaf 

anledning  att  kalla  honom  Grefve),  samt  af  slor- 
hertigen  i  Tuscana  Kammarherrevärdighet.  Han 
bar  Svenska  Wasa-orden  och  en  Romersk,  en 

Sardinisk  och  en  Belgisk  orden.  Af  omkring 

70  vetenskapliga  och  industriela  Samfund  var 
han  Ledamot.  Till  Samfundens  aibeten  bidro" 

han  gcrna  med  uj)])salser.  I  Franska  Institu- 
tet ingick  han  år  1812  såsom  medlem  af  dess 

3:djc  klass  (Acadeu)ie  des  inscriplions  et  belles 
lettres).  Också  i  en  mängd  Svenska  föreningar 

var  han  Ledamot.  1  Vetenskaps-Akademien  fick 
lian  plals  år  1813.  Som  privatman  och  syssel- 

satt med  studier  och  samlingar  lefde  hnn  i  Florens 



137 

d,  29  November  1847,  då  lians  död  inträffade. 

OjDffi  inköp  till  Upsala  Universitet  af  hans  efter- 
leninade  samlingar  lär  fråga  vara  väckt,  men  ännu 
icke  afgjord. 

Gråbergs  studier  hade  en  mycket  utbredd 

syftning.  De  rörde  sig  kring  historia,  geografi, 
arkeologi,  ethnografi,  statistik,  statshushållning, 
enskild  hushållslära,  agronomi  m.  ra.  I  Berberiet 

vändes  hans  uppmärksamhet  till  Orientalisk  litte- 
ratur. Han  författade  på  flera  språk.  Äfven  Ita- 
lienska vers  äro  af  honom  utgilna.  De  mycket 

talrika  skrifter,  som  af  honom  blifvit  all  män- 

gjorda  dels  i  särskildt  tryck  och  dels  i  samfunds- 
handlingar,  vittna  om  bekantskap  med  många 
ämnen,  liksom  om  kärlek  till  studier;  men  de 

sysselsätta  sig  hellre  med  detaljer  än  med  hufvud- 
ämnen  och  gå  icke  djupt.  Inom  författarekretsen 

är  Gråberg  mera  den  lifligt  intresserade  och  all- 

tid färdige  försökaren,  än  den  grundlige  och  nog- 
granne forskaren.  Hans  Specchio  geografico  e  sta- 

tistico  del  imperio  di  Marocco,  Genua  1834  (i 

sammandrag  öfversatt  på  Tyska,  efter  handskrif- 
ten, af  A.  Beumont,  Stuttg.  1833)  berömmes  af 

kännare.  Hans  La  Scandinavie  vengee  de  Taccu- 
sation  davoir  produit  les  peuples  barbares,  qui 

detruisirent  Tempire  de  Rome,  Lyon  1822,  de- 
dicerad till  g  ref  ve  G.  af  Wetterstedt,  utgör  en 

vidlj^ftig  bevisning  af  redan  förut  kända  förhål- 
landen. Hans  i  Svenska  Vitterhets-  Historie-  och 

Antiqvitets-Akademiens  handlingar,  10:de  delen, 
införda  afhandling:  Sur  larrivée  de  Sigge  Fri- 

DULFSSON,  sous  Ic  uoui  d'Odin ,  dans  la  Scandinavie, 
innehåller  äfven  gamla^  meningar.  Hans  statisti- 

ska arbeten  lära  äga  ett  större  värde.  Både  som 
författare  och  som  menniska  skattade  väl  Grå- 

berg stundom,  i  likhet  med  mången  annan,  till 
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den  menskliga  fåfängligheten;  men  beröm  för  oför- 
trutenhet  i  studier,  för  vänlighet  och  tjenslaktig- 
het  mot  landsmän,  och  för  ifver  att  i  södra 

Europa  utbreda  kunskap  om  nordiska  ängelägen- 
heter och  nordisk  litteratur,  bör  hoDora  icke  för- 

nekas. 



Biografi 

öfver 

CARL  GUSTAF  von  BRINRMAM, 

FRIHERRE,  F.   D.   ENVOYÉ,   KAMMARHERRE,  KOMMENDÖR  MED  STORA 
KORSET  AF  KONGL.  NORDSTJERNE-ORDEN ,   EN  AF  DE 

ADERTON  I  SVENSKA  AKADEMIEN,  M.  M. 

Oen  nyligen  uLslocknade  arleliga  ätlen  von  Brink- 
MAN  inflyttade  först  i  Sverige  under  Konung  Cart. 

XII:s  tid.  Löjtnanten  i  Holslein-Oldenburgisk 
tjenst,  Anton  Henrik  v.  Brinkman,  bief  af  K, 
Carl  XII  antagen  till  Kapten,  år  1712,  bevistade 

fälttågen  i  Tyskland  och  belägringen  af  Fredriks- 
hall,  erhöll  år  1718  Majors  afsked  och  befordra- 

des derefler,  af  K.  Fredrik  I,  till  General-Adjutant 
i  Hessisk  tjenst.  Sonen  Hans  Gustaf  v.  Brinkman 

anställdes  först  vid  drabant-korpsen  och  sedei  rnera 
i  Svea  Hof-rätt,  men  tog  afsked  vid  några  och 
tjugu  års  ålder  och  gifte  sig  med  Grefvinnan 
Beata  Christina  Lejonstedt. 

Af  detta  äktenskap  föddes,  den  24  Febr. 

1764,  på  Nacka  egendom  nära  Stockholm,  till- 
hörig föräldrarne,  sonen  Carl  Gustaf  v.  Brink- 
man. Han  erhöll  från  första  barndomen  en  vår- 

dad uppfostran  och  en  grundlig  undervisning  i 
de  lärda  språken,  af  en  skicklig  lärare,  med 
h  vi  I  ken  han  redan  från  sitt  åttonde  år  bevistade 

Ireniie  terminer  vid  Upsala  Universitet.  Vid  fyllda 
tio  år  sändes  han  till  Niesky,  den  Evangeliska 
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Brödraförsamlingens  Gymnasium  i  Sachsen,  der 
den  tiden  endast  sådana  ynglingar  uppfostrades, 

som  bestämdes  till  församlingens  tjenst.  Grek- 
lands och  Roms  vitterhet  ansågs  i  denna  skola 

såsom  den  säkraste  grundläggning  för  den  lärda 

bildningen  och  studerades  så  uteslutande,  att  yng- 
lingarne icke  ens  under  fritiramarne  ägde  till- 

gång till  någon  Tysk  bok,  för  att  ej  afvändas 
från  den  klassiska  litteraturen.  Platos,  Xeno- 
PHONS,  Epiktets,  Plutarks,  Ciceros  och  Senecas 

filosofiska  afhandlingar  lästes  både  off^entligen  och 
enskilt  af  lärjungarne.  Från  denna  undervisnings- 

anstalt förflyttades  Brinkman,  i  sitt  adeitonde  år 

(1782)  till  Brödraförsamlingens  Högskola  i  Barby, 
lör  att  studera  teologi  och  dogmatik,  under  Seiler, 

och  kyrkohistoria,  med  ledning  af  Mosheim.  Han 
täflade  då  i  dessa  studier  med  den  jemnårige, 
sedan  så  beröuide  tänkaren  Schleiermacher,  h vil- 

ken äfven  tillegnat  BRiNOfAN  sitt  frejdade  veik 
Rederi  uher  die  Religion.  Kärleken  för  leologiska 
forskningar  slocknade  aldrig  hos  Brinkman,  och 

ett  bland  de  flera  bevisen  derpå  är  den  minnes- 
teckning öfver  kyrkofadren  och  orientalisten  Ting- 

STADius,  h varmed  han  tog  sitt  inträde  i  Svenska 
Akademien. 

Emellertid  började  han,  med  mera  utvidgade 
äsigler  af  lifvel,  att  finna  Brödraförsamlingens 
krets  nog  inskränkt  och  kände  en  oemotståndlig 

längtan  att  se  och  lära  uppfatta  äfven  den  yttre 
verlden.  Förvissad,  att  hans  fader  ogerna  skulle 

tillåta  honom  öfvergifva  den  aiuliiga  banan,  vå- 
gade han  ej  återvända  till  fäderneslandet,  för  att 

söka  inträde  i  Statens  tjenst.  Han  började  der- 
före,  då  han  vid  upphunnen  myndighelålder  (1785) 
lemnade  Barby,  att  genomvandra  några  delar  af 

Tyskland,   förnämligast   for   att  göra  bekantskap 
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niéd  ryktbare  lärde.  Basedow  i  Dessau,  h vilken 

han  försl  besökle,  mottog  honom  visserligen  med 

välvilja;  men  den  kalla,  gäckande  "upplysnings- 
filosofi", h varmed  den  Tyske  tänkaren  stämplade 

såsom  svärmeri  och  föråldrade  villomeningar^  hvad 

ynglingen  betraktade  såsom  upphöjdt  och  heligt, 

föranledde  denne,  att  snart  söka  en  annan  väg- 
ledare i  forskningens  verld.  En  sådan  fann  han 

i  den  fromme  Niemeyer,  hvars  bekantskap  han 

gjorde  i  Magdeburg.  Den  mest  välgörande  in- 
flytelse på  hans  filosofisk  t- re  lig  i  ösa  bildning  utöf- 

yade  likväl  den  ädle  Garve,  som  han  i  Schlesien 

lärde  personligen  känna  och  hvars  Sokratiska ,  lug- 
na, försonande  vishetslära  gaf  den  framtida  rikt- 

ningen åt  ynglingens  forskningar. 

Under  ett  besök  i  Dresden  gjorde  han  be- 
kantskap med  en  af  dervarande  regerings  med- 

lemmar, h vilken  fattade  så  mycket  tycke  för  den 
snillrike  främlingen,  att  han  erbjöd  honom  en 

anställning  i  Sachsisk  tjenst.  Hufvudsakligen  upp- 
fostrad i  Tyskland,  hvars  språk  nu  var  för  honom 

modersmål,  fann  Brinkman  detta  anbud  högeligen 
lockande.  Han  kunde  dock  ej  försona  sig  med 
tanken,  att  för  alltid  öfvergifva  det  land,  som 
sett  honom  födas  och  åt  hvilket  han  ansåg  sig 

pligtig  att  först  erbjuda  sin  tjenst.  Han  åter- 
vände derför  till  Sverige  (1786).  Hans  fader 

hade  ej  ännu  öfvergifvit  förhoppningen,  att  få 
sin  son  anställd  i  Brödraförsamlingens  tjenst  och 
yttrade  derför  sin  önskan,  att  sonen  tills  vidare 

måtte  fortsätta  sina  studier  vid  Tysklands  Uni- 
versiteler.  Vistandet  i  fäderneslandet  inskränktes 

derföre  till  ett  år,  h vilken  tid  Brinkman  uteslu- 
tande använde  att  studera  den  Svenska  litteratu- 

ren, hvilken  dittills  varit  för  honom  lika  främ- 

mande, som  för  hvarje  annan  utländning.  Hans 
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håg  att  knyta  litterära  förbindelser  förde  honom 
äfven  till  personlig  bekantskap  med  flera  af  den 
tidens  berömde  män,  hvaribland  Kellgren,  Leo- 

pold, häfclalecknaren  Lågerbrixg  och  den  mång- 
kunnige Gjörvell.  Ännu  närmare  blef  han,  genont 

sympathierna  för  den  Tyska  vitterheten,  förbun- 
den ined  Thohild  och  grefve  Fredr.  Bogislaus 

v.  ScHWERiN,  h vilkas  förtroliga  vänskap  han  bibe- 
höll ända  till  desse  mäns  frånfälle. 

Vid  återkomsten  till  Tyskland  (1787)  valde 

han  till  sin  första  vistelseort  Halle,  h vilken  hög- 
skola den  tiden  var  särdeles  berömd,  så  väl  i 

anseende  till  dess  utmärkta  lärare,  som  till  den 

der  herrskande  flit  och  sedlighet  bland  de  stude- 
rande. De  tvenne  år,  som  Brinkman  tiilbragte 

vid  detta  lärosäte,  räknade  han  bland  de  lyckli- 

gaste och  angenämasle  i  sin  lefnad.  Här  åter- 
fann han,  bland  äldre  skol vänner,  äfven  Schleier- 

MACHER,  hvars  öfverlägsenhet  i  filosofi  och  filologi 
blefvo  för  honom  ett  värderikt  stöd  under  de 

lärda  forskningarne.  Utom  statsrätt,  diplomatik 
och  den  nyare  historien,  h vilka  vetenskaper  han 

ansåg  såsom  oumbärliga  för  den  framlida  bestäm- 
melse, som  han  då  redan  hade  i  sigte,  studerade 

han  den  Leibnilzska  filosofien  under  Eberhard 

och  den  Kantiska  under  Jacob.  Hans  ungdom- 
liga förkärlek  för  den  Grekiska  och  Romerska 

villerheten  erhöll  ny  näring  genom  den  berömde 
WoLFS  klassiska  föreläsningar,  dels  öfver  Homer, 
dels  öfver  arkeologien  i  allmänhet.  Äfven  sina 
teologiska  undersökningar  fortsatte  Brinrman  i  Halle 

med  så  mvcket  större  lärgirighel,  som  han  der- 
till  uppmuntrades  och  vägleddes  af  Semler  och 
NössELT.  Hos  nyssnäuidc  lärde,  äfvensom  hos 
Eberhard,  Sprengel,  Niemeyer  och  Forster  d.  ä., 

hade   han    tillfälle  att   dagligen,  såsom  gästvän, 
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deltaga  i  lärorika  och  förtroliga  samtal.  Bland 

yngre  vilterhetsidkare,  med  h vilka  han  knöl  ett 
närmare  vänskapsband,  befann  sig  äfven  den  sedan 
så  allmänt  bekante  romanförfattaren  Lafontaine. 

Omgifven  endast  af  författare,  kunde  han  ej 

längre  motstå  sin  böjelse,  att  sjelf  uppträda  i 

samma  ej^enskap.  Redan  på  gymnasium  hade  han 
flitigare,  än  de  flesta,  skrifvit  latinska  vers.  Han 

ulgaf  nu,  kort  före  sin  af  resa  från  Ha  I  le,  en  sam- 
ling poetiska  försök  under  titel  Gedichte  von  Sel- 

mar  (1789).  Några  af  dessa  sånger  hade  förut 

rönt  den  utmärkelsen,  att  upptagas  i  Wielands 
Deutscher  Mercur.  Sanjlingen  fastade  KlopstocivS 

och  Adelungs  uppmärksamhet,  i  anseende  till  språ- 
kets och  versbj^ggnadens  förtjenstfulla  behandling. 

^■1  Ännu  ansåg  Brinkman  dock  icke  sin  akade- 
»liska  bildning  fulländad.  Efter  slutade  studier 
i  Haile,  besökte  han  WillenbeTg,  Jena,  Leipzig 
och  Weimar,  dels  för  att  jemlöra  de  särskildta 
undervisningsgrunderna  vid  Tysklands  förnämsta 

högskolor,  dels  för  att  öka  sina  litterära  förbin- 
delser. Dessa  sednare  vidgades  äfven  betydligt 

genom  den  personliga  bekantskapen  med  sådana 
tänkare  och  lärde,  som  Reinfiold,  Zollikofer, 
PrATNER,  ScHRÖKH,  Griesbach  ,  SciiuTZ,  Döderlein; 
sådana  skalder,  som  Wieland,  Schili-er  och  Gleiivi. 

Efter  denna  rund  i  lärdoms verlden ,  åter- 
vände han  ännu  en  gång  till  Halle,  och  hade 

äfven  af  detta  besök  en  fördel,  som  ej  blef  utan 

gynnsamt  inflytande  på  hans  framtid.  Dåvarande 

IJni  versitets-Kansiern  von  Hoffman  upptog  honom 
med  faderlig  välvilja  och  erbjöd  honom  icke  blott 

fri  resa  till  Berlin,  utan  äfven  att  der  få  qvar- 
stanna  i  Hoffmans  hus  så  länge  han  behagade. 
Under  detta  beskydd  hade  Brinkman  således  den 
lyckan,   att   fa   göra  sitt  första  inträde  i  den  så 
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kallade  stora  veilden,  och  alt  fä  l^ra  känna  dess 

för  honom  dittills  främmande  sällskapsförhallan- 
den:  en  föi  mån,  som  blef  för  honom  af  väsendtlig 
nytta,  då  han  sednare  fastades  såsom  diplomat  i 
Preussens  hufvudstad.  J  den  lärda  och  vittra 

verlden  sökte  och  vann  han  äfven  här  medborgare- 
rätt och  knöt  vänskapsförbindelser  med  den  ädle 

patriarken  Spalding  och  hans  son  (den  seder- 
mera berömde  filologen),  med  bröderna  Humboldt, 

Gentz,  NicoLAT,  Gedh^e,  Engel,  Zöllner,  Biester; 
samt   med  skalderna   Ramler,  Stolberg  och  v. 

GÖCKING.  '  ̂mtiti 
Ifrån  Berlin  återvände  Brinkman,  efter  ett 

inalles  sextonårigt  vistande  i  Tyskland ,  till  Sverige 

(1791).  Han  var  nu  27  år  gammal,  väl  under- 
bygd i  vetenskaper,  språk  och  humaniora;  men 

hans  önskan  att  få  inträda  i  statens  tjenst  mötte 

likväl  svårigheter,  som  tycktes  till  och  med  be- 
röfva  honom  alla  utsigler  till  befordran.  Hans 

fader  hade  blifvit  invecklad  i  politiska  forhållan- 
den, som  personligen  ådragit  honom  Konungens 

onåd.  Ett  par  högie  embetsmän,  hos  h vilka  den 
unge  Brinkman  anmälle  sig,  afstj^kte  honom  att 

söka  inträde  i  kansliet.  Han  föll  då  på  den  tan- 
ken, att  vända  sig  direkte  till  Konungen,  och 

skref  till  Monarken  ett  Fransyskt  skaldebref.  Stör- 

sta svårigheten  vai*,  att  få  delsamma  påeltläuip- 
ligt  sätt  framlenuKidt.  Detta  åtog  sig  Scuröder- 

HEiM.  "Eders  iVlajrl  kan  ej  gissa,  fran  h vilken 
detta  brel  är",  sade  denne  en  afton  till  Konun- 

gen: "det  är  från  unga  Brinkman."  Kommgens 

uppsyn  mörknade,  i  det  han  sade:  "Jag  visste 
ej,  att  jag  hade  den  äran  att  vara  i  korrespon- 
dans  med  honom.  Låt  se  emellertid,  hvad  han 

skrifver.''  —   Efter  läsningen:    "Hm  —  hm  — 
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a^^|>  i||ä,  pä  min  ära.    Jag  vill  se  honom  i  morgon 
"'ytiltida."  Efter  en  limmas  enskilt  samtal  med  Ko- 
-  hungen    var    Brinkmaks   framlidsbana  försäkrad. 
Han  utnämdes  den  17  Maj  1791  till  e.  o.  Kanslist 
i  ScHRÖDERHEiMS  expcdition  och  två  dagar  derefter, 

'eller  den  19  Maj,  till  andre  Sekreterare  i  Kabi- 
nettet för  utrikes  brefvexl ingen,  der  han  fick  ar- 

beta under  Konungens  egna  ögon. 

Följande   året  erhöll  han  befallning,  att  åt- 
följa Landshöfd ingen  grefve  Cronstedt  till  Pom- 

mern, i  afseende  på  en  revision  af  drätselverket, 

jjOch  var  frånvarande  under  den  sorgliga  händelse, 

^^,som   beröfvade  honom  hans  konungslige  beskyd- 
^.äare.    Resan  gick  öfver  Hamburg,  der  Brinkman 

^jiade  den  länge  efterlängtade  glädjen,  alt  få  göra 

3>Klopstocks  personliga  bekantskap,  hvaraf  ett  vän- 
skapsförhållande uppstod,  som  sedan  genom  bref- 

vexling  underhölls   ända  till  den  vördnadsvärde 
skaldefadrens  död. 

Hemkommen  till  Sverige,  befordrades  Brink- 
MAN  af  Hertigen  Regenten  till  Legations-Sekreterare 
i  Berlin,  under  den  utmärkte  Envoyén  v.  Carisien. 

'  Denna  anställning  var  i  dåvarande  ögonblick  den 
lyckligaste,   han  kunde  önska  sig.    Han  återfann 

alla  sina  politiska  och  vittra  vänner,  hvilkas  för- 
troliga  krets  snart  ökades  af  statsmannen  Grefve 

Christ.  Bernsdorff,  samt  Skalderna  Ludvig  Tieck 
och    Fredrhc   Schlegel.    Efter  Carisiens  timade 

"frånfälle   (1794)    förestod    Brinkman    ensam  be- 
^skickningen  under  tvenne  år,  eller  intilldess  En- 

^'Voyén  friherre  ScHULZ  v.  Ascfieraden  anlände  (1796), 
*Tinder  hvilken  han  Ijenstgjorde  ett  år  såsoni  Le- 
^'gations-Sekreterare,  h varefter  han  sändes,  i  egen- 

skap af  Ambassad-Sekreterare,  till  Paris  (1797). 
K.  v.  Akad.  Handl.  78 4y.  10 
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^  ägeii  U»gs  ofver  ̂ ^eimar,  i  hvars  snillrika 
hulkiels  den  uiii^e  diplomaten  fann  på  en  gini^ 
il€ii  6d9  och  den  vittra  verldens  högskola.  Här 
lefde  han  i  dai:!i£:t  umoänoe  med  Goethe,  ie- 

i,A^"D,  ScTiiLT  ER  och  Herder,  Samt  författarinnorna 
Amalia  v.  Lmhoff  och  h  u  v,  Wot.t  zoge>'.  Med 

alla  dessa  underliöll  han  sedan  hiefvexling.  "På 
han-  Iiil.lnini:,  sa-jui  tankaie  och  skald,  utöfvade 
i  s\niieihet:  Herder  en  åtgörande  inflytelse. 

De  inånga  foi  jhinJelser , '  som  Brixkma>^  öf- 
vetaili  N>kie  k  ny  la,  alsägo  icke  blott  litterära 

nieddelaiidt^o ,  men  voro  iifven  af"  vis^l  (or  hans 
ställning  säsuiii  (i!plon:jat.  genom  ilen  bekantskap, 

som  derigen'an  I  cieddes  honom  med  de.  mest 

bildade  kretsar  i  h  varje  hufvndstad,  dei-  han  lat- 
last  lärde  känna  de  ledcinite  personerna  och  deras 
tänkesätt.  Pä  den  (i  !en  kanske  mera,  än  nu, 

böi'de  ilet  lill  foulrini^ai  ne ,  att  i  bofvels  och 

stalsniäonens  saloner  se  hvarje  lands  yppersta  snil- 
len ,  och  den,  som  var  med  dem  förbunden,  var 

följaktligeji  en  sjelfskrit ven  gäst  ätven  i  kretsar, 

inom  h vilka  han  eljest  med  svårighet  vunnit  in- 
träde. Genom  bröderna  Humboldt  och  andra  äl- 

ilre  vännei  ,  s-  in  han  återfann  vid  sin  ankomst 
till  Paris,  blef  Brinkma.x  innan  kort  bekant  med 

tle  förnämsta  af  den  tidens  olYentliga  personer, 
hvaribland  Lucien  och  Josef  Bonaparte,  Talijiy- 

RAND,  Benjamin  Constant,  Sieyés,  Garat,  Roe- 
derer,  Dlpont  de  ̂ Nemours,  m.  ti.  I  Humboldts 

salon  träilaile  han  äfven  de  egentligen  lärde,  så- 

som ^o^^"EY,  MniiN,  Chémfr,  de  Gerando,  de 
I.A  RocHETTE,  BiTAUBÉ  och  ViLToisoN,  bvilkens  in- 
teressanta  föreläsninsjar  öfver  Pindarus  han  aldris; 

försummade.  ?s'apoieon,  då  ännu  General,  blef 
han  föreställd  på  en  af  institutets  sammankom- 

ster.    1    Ambassadören    Friherre   v.  SxAiéi^  hus. 
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hMi^rs  yppersta  prydnad  var  Corinnes  förfaUariniia, 
iigåe  han  jemväl  el  t  osökt  tillfälle,  alt  lära  känna 

de  utmärktasle  personligheter  inom  den  politiska 
och  vittra  verlden.  Under  det  bullrande  verlds- 

och  salon-lifvet  fann  han  likväl  stunder  alt  egna 
åt  sångmön  och  utgaf  ett  vackert  diklhäfte  under 

titel  Elegien.  Ahdruck  fur  Freunde ,  tryckt  i  Pa- 
ris, 1799. 

De  politiska  förhållandena  emellan  Svenska 
hofvel  och  den  Franska  republiken  voro  under 
hela  denna  tid  högst  vacklande.  Frih.  v.  Stael 

återkallades  redan  i  början  af  år  1798  och  Brink- 
iviAN  erhöll  uppdrag,  att  såsom  Charge  daflfaires 
bevaka  de  Svenska  angelägenheterna  under  de 

tvenne  följande  åren.  Under  de  många,  ofta  föga 

behagliga,  underhandlingai-,  som  under  liden  fö- 
reföllo,  hade  han  åtminstone  den  förmån,  att  på 
nära  håil  lära  känna  Talleyrand,  dess  öfverlägsna 

snille  och  "kameleontiska  statskonst",  såsom  Brinkl- 
MAN  kallade  den.  Med  dåvarande  direktorium  blef 

en  bry f ning  slutligen  oundviklig  och  Brinkman 
erhöll,  i  Februari  1800,  Konungens  befallning 
alt  återvända  till  fäderneslandet.  Emellertid  in- 

träffade den  18  Brumaire,  som  t^xktes  Öppna  n3^a 
ntsigter  för  en  bemedling  af  tvistigheterna ,  och 
Brvnkman,  hvars  egenskap  af  oificieit  ombud  redan 

upphöit,  men  som  dock  önskade  att  före  sin  af- 
resa  lem  na  en  utväg  öppen  till  framtida  försoning 
emellan  de  båda  makterna,  vände  sig  omedelbart 
till  förste  Konsuln  med  en  enskilt  skrifvelse,  hvar- 

uli  han  lika  klart  som  öfvertygande  ådagalade, 

att  Svenska  regeringen  aldrig  gjort  anspråk ,  h var- 
till den  ej  genom  ömsesidiga  förbindelser  va- 

rit berättigad.  Denna  skrifvelse  mottogs  så  väl, 
att,  på  förste  Konsulns  befallning,  elt  försonligt 
svar  aflcmnades,  med  tillkännagifven  önskan  från 
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Franska  Regei  ingen all  Brinkman  måtte  qvar- 
sLanua  Siisuni  sänciebud  och  afvakla  sin  regerings 

vidare  befallningar.  Beklagligen  vågade  ban  ej 

delLa,  b  varigenom  eljest  mÖjb'glvis  mycket  miss- lörständ  kunnat  förekommas  och  den  fiendtliga 

släniningen  emellan  Svenska  bofvet  och  den  blif- 
vande  Kejsaren  kanske  kunnat  efterband  utplånas, 
b  vilket  skulle  varit  en  stor  lycka  för  Sveriges 
utrikes  politik. 

På  bemresan  insjuknade  BRi>'KMA>f  så  failigt 
i  Hamburg,  att  föga  bopp  var  om  hans  veder- 

fående. Tillfrisknandet  fordrade  längre  bvila  och 

lugn,  bvarlör  ban  iifven  erböll  sin  Regerings  til- 
låtelse, att  tills  vidare  qvarslanna  i  den  gamla 

Hanse-staden.  Mer,  än  allt  annat,  bidrog  till 
hans  vede!  fående  den  faderliga  välvilja,  b  varmed 
ban  omfattades  af  Klopstock,  som,  bland  annat, 
för  att  lörströ  sin  giistvän,  genomgick  för  bonom 

den  nya  upplagan  af  ̂ Iessias,  b  vilket  gaf  anled- 
ning till  de  läiorikaste  betraktelser  öfver  poesi 

och  metrik,  sedda  ur  denna  slora  skalds  egen- 
dondiga  synpunkt.  Viil  afresan  från  skaldefadi en  , 
inbjöds  Brinrman  till  den  ver Ids vise  Jacubi,  med 
b  vi  I  ken  ban  redan  förut  stått  i  brefvexling,  och 
i  b  va  IS  landlliga  lugn  ban  nu  tillbringade  tvenne 
månader,  i  sällskap  med  skalderna  Stolberg ,  Voss 
ocb  flera  lärde.  Af  dessa,  och  särdeles  af  Jacobi 

sjelf,  uppmuntrades  Brinkman  att  utgifva  sina  filo- 
sofiska åsigter,  bvaitill  ban  ytterligare  uppma- 

nades af  filosofen  Beinhot.d,  med  b  vilken  ban 

blef  närmare  förbunden  under  vislandet  i  Kiel, 

på  hemresan.  Han  lydde  denna  vink  ocb  ut- 
gaf  sina  Philosophische  AiisicJiten ,  lillegnade  Ja- 

cobi. Tvenne  nya  skalde  vänner ,  som  ban  på 
denna  resa  forvärfvade,  under  vistandet  i  Kö- 

penhamn,  voro   Oehlenschi  EGER   ocb  Baggesex, 
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med  h vilka  han  sedan  (uiLsalle  en  viller  bref- 

V  ex  lin  g. 

,  Hemkommen  till  fadeineslandet,  i  slutet  af 

1800,  erhöll  han  befallning,  all  genast  i  Februari 

följande  året  afgå  såsom  Ambassad-Seki  eterarelill 
Madrid,  med  Envoyén  Frihene  EhrensvÄrd.  M§tl 
afseende  å  hans  försvagade  helsa  tillät  Konungen 

honom  likväl,  att  utbyta  denna  plats  emot  Lega- 
tions-Sekreterare-beställningen  i  Berlin,  under  Hof- 
kansleren  v.  Engeström.  Här  lefde  han  A  ler  upp 
i  den  vänska[)skrets  af  snillen,  inom  h vilken  han 
redan  ägde  ett  bekant  rum,  och  h vilken  han  nu 
fann  förökad  metl  Johannes  v.  Muller,  Fichte, 
AuG.  WiLH.  Schlegel  och  Adam  Muller.  Han 

gjorde  äfven  närmare  bekantskap  med  den  dä 

särdeles  ryktbare  professor  Gall,  hvars  föreläs- 
ningar öfver  kranohjgien  han  med  uppmärksam- 

het följde.  Bland  de  statsmän,  med  h vilka  han 
knöt  närmare  förbindelser,  har  i  synnerhet  en 

sedermera  ådragit  sig  Europas  allmänna  uppmärk- 
samhet. Om  denne  yttrar  Brinkman  i  en  efter- 

lemnad  anteckning:  "Bland  de  politiska  gjmnare 
och  vänner,  som  jag  under  denna  tidpunkt  hade 

den  lyckan  att  förvärfva,  har  minnet  af  dåva- 
rande Österrikiske  Ministern,  Grefve  (sedermera 

Först)  Metternich  hos  mig  alltid  förblifvit  dyrbart 

och  outplånligt.  Med  denna  ädla,  sälls^mta  stats- 
man förenade  mig  ej  blott  likstämmiga  grund- 

satser och  tänkesätt  i  anseende  till  Europas  då- 
varande ställning,  utan  äfven  ett  hos  bej^ge  lika 

brinnande  nit  för  sann  upplysning,  vetenskaper 
och  konster.  Jag  skall  alltid  bevara  den  lifligaste 
tacksamhet  för  den  sammanlefnad,  som  föi  unnades 

^iiig  inom  hans  älskvärda,  husliga  krets. 
Uiider    detta    Brinkivians  sednaste  vistande  i 

Tyskl^i)^   var   han    äfven    i    litterärt  hänseende 
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verlisainmast.  Han  utgaf  nu  en  saniliog  nya 
skaldesl veken,  under  titel:  Gedichte  voii  Q,  G. 
v.  Briiskman,  hvaruli  han  i  anseende  till  den 

metriska  versen  iakttog  ännu  strängare  grund- 
satser, än  sjelfva  Yoss,  men  h vilka  fullkomliot 

gillades  af  denna  slora  verskonslnär.  Denna  dikt- 
samling är  tillegnad  Goethe.  Dessutom  lemnade 

han  prosaiska  uppsatser  i  Eberhards  Philosophisches 
Magazin ,  i  Zöll:sers  Unterhaltungen ,  i  Berlinische 

Monatschrift,  samt  poetiska  bidrag  till  Yoss'  Mu- 
sen-Almanach ,  Schillers  Musen- Almanack  och.  Hören , 
Jacobis  Taschenhiicher,  m.  fl.  De  flesta  af  hans  ano- 

nyma bidrag  äro  undertecknade  med  R.  Klar- 
het, välljud  och  den  yppersta  formfulländning, 

äro  de  egenskaper,  som  egentligen  utmärka  honom 

såsom  skald.  1  det  efter  antiken  bildade  epi- 
grammet ställes  han  bland  klassiska  .  författare , 

vid  sidan  af  Goethe,  Schiller  och  Herder 
Såsom  vitter  konstdomare  var  hans  anseende  så 

stort,  att  sjelfva  skaldekonuni^en  Goethe  under- 
ställde hans  bedömmande  åtskilli<^a  af  sina  styc- 

ken, innan  de  utgåfvos  af  trycket.  Så  skrifver 

Goethe  t.  e.  en  i^Ang  till  Schu^ler:  "Ich  wiil  mui 
aucJi  Freund  Hu.mbot.dt  anticorten  und  ihn  hesojukrs 

ersuchen  mit  BRiykMXx  einen  prosod  ischen  Con- 
gress  iiher  //eä.v.i.v.v  und  Dorothea  halten,  so 

ivie  ich  ihnen  noch  meJir  d  er  gl  eichen  Fr  a  gen 

%m  all  g  em  einen  vorzulegen  gede  nke\  ̂ '''^') 

Se  All^enieine  Deutsche  Rcal-Encyclopcdic j  Leipzig j 
181  g  ̂   Artikeln  Classischj  Classiker. 

*)  Brief-Wcchscl  zwischen  Schiller  und  Goethe j  4 
Band  p.  17!2.  UpplvsmUgsx  is  ina  nämnas,  att  den 
pseiidonyina  skriften  Mcnioiren  des  Herrn  v.  S — a, 
som  ii)an  nägon  tid  ville  tillräkna  v.  Bri5Rmas,  icke 
är  af  honom,  ulan  af  Hanse-städernas  d.  v.  Resident 
i  Berlin,  historieskrifvciren  Woltmav.  h vilken  dock. 
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B/n  J^eati^poiiliska  synkreLsen  mörknade  emellerf 
iiä  allt  iner  och  mer.  Envoyén  v.  ENGESTRÖi\i 
ålerkallacles  i  September  1803  och  Brinkman  hade 
det  obehag,  att  såsom  Svensk  diplomat  i  Berlin 
öfvervara  återsändandet  af  svai  ta  örns  oiden,  h vari- 

genom Gustaf  Adolf  på  ett  högst  förolämpande 
sätt  bröt  med  Konungen  af  Preussen.  Oaktad  t 

Brinkmans  offentliga  ställning  härigenom  blef  yt- 
terst svår  och  oangenäm,  åtnjöt  han  dock  för  sia 

personliga  karakter  och  sina  utmärkta  egenskaper 

fortfarande  allmän  högaklnin^,^  I  Maj  1805  lem- 
nade  han  Berlin  och  erhöll  Konungens  befallning, 

att  qvatstanna  i  Norra  Tyskland  för  att  under- 
hålla en  politisk  brefvexling  rörande  Tysklands 

angelägenheter.  Följande  året  kallades  han  till 
Konungens  högqvarter  i  Greifsvald,  utnämdes  till 

Regerings-råd  och  begagnadesdels  vid  landtdags- 
göromålen,  dels  såsom  biträde  i  General-guvernö- 

ren Grefve  v.  Essens  kansli,  under  kriget  i  Pom- 
mern. Han  erhöll  först  nu  den  tern  ligen  sena 

utmärkelsen  af  nordstjerne-ordens  riddarkors.  Af 
särskild  t  intresse  för  Brinkman  var  detta  vistande 

i  Greifswald  derigenom,  alt  han  under  sex  må- 

nader nästan  dagligen  njöt  sin  vän  Thorilds  um- 
gänge och  kunde,  långt  in  på  nätterna,  med  ho- 

nom afhandla  fdnsofi  och  estetik. 

Sedan  misshäll igheterua  med  Preussen  omsi- 
der blifvit  bilagda,  livartill  Brinkman  ifrigt  med- 

verkat, sändes  han,  i  Maj  1807,  såsom  Envoyé 

åter  till  Preussiska  hofvet.  Denna  beskickning  för- 

vandlades, under  det  olyckliga  kriget  med  Frank- 
rike,  till   en   nästan  oafbruten  flykt.  Brinkman 

samlalsvis,  uppliämtat  åtskilliga  af  Brinrmapjs  poli- 
tiska åsigler  ocii  ylliaiiden,  hvaiäf  gissniugarne  föll 

på  den  sisloänide  såsom  författare. 
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i  Tilsil,  öfverallt  det  Preussiska  högqvarteret  och 
vistades  sedan  med  Konungafamiljen,  ömsom  i 
Memel,  ömsom  i  Königsberg.  Under  denna  tid 
betraktades  han  af  Konungahuset  mera  som  en 

förtrogen  vän,  än  såsom  ett  främmande  sände- 
bi^^,;  Efter  slutade  göromål  för  dagen,  läste  han 

historia  och  språk  med  tvenne  af  de  äldsta  bar- 
nen, —  nuvarande  Konungen  af  Pieussen  och 

nuvarande  Kejsarinnan  af  Ryssland.  De  fortforo 

äfven,  att  i  alla  skiften  visa  honom  en  uppriktig 
vänskap,  bevitlnad  af  en  förtrolig  brefvexling, 
soiaf,  först  med  Brinkmans  död  upphörde.  Den 

förslnämde  bland  de  höge  lärjungarne  inbjöd  ho- 
nom äfven,  att  bosätta  sig  i  Berlin  eller  Pots- 

dam,  der  il'f||^f  redan  voro  för  honom  beredde, 
och  författaren  af  dessa  rader  erhöll,  vid  ett  besök  å 

sistnämde  ställe,  jemväl  uppdrag,  att  söka  öfver- 
tala  Brinkman  att  sluta  sina  dagar  i  omgifniugen 
af  sina  gamla  vänner,  Tieck  och  Humboldt,  hos 

samma  konungslige  beskyddare,  hvilket  anbud  dock 
af  Brinrmans^  fosterlandskärlek  afböjdes. 

Efter  freden  i  Tilsit  upphörde  Sveriges  för- 
bindelse med  Preussen,  liksom  med  alla  makter 

på  fasta  landet.  Brinkman  erhöll  Konungens  be- 
fallning alt  återsända  till  fäderneslandet  och  kal- 

lades till  Konungens  hög(|varter  på  Åland.  Sverige 
var  nu,  under  striden  med  Frankrike,  Ryssland 
och  Danmark,  öfvergifvet  af  alla  bundsförvandter, 

med  undantag  af  England.  Förbindelsen  n)ed 
denna  makt  ansågs  ilei  för  såsom  det  sista  stödet. 

Brinkman  ulnämdes,  i  Seplember  1808,  till  En- 
voyé Extraordinaire  och  Ministre  Plenipotentiaire 

vid  Storbrittanniska  hofvet  och  medtog,  såsom 

Legations-Sekreterare,  de  sedan  så  fört jenstfullt  be- 
kante diplomaterna  DOhsson  och  Buandel.  Sällan 
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I  harjfen  Svensk  beskickning  vai il  bättre  vald,  oeli 
ora  bvaiken  de  fördelar,  som  af  förbundet  med 

^  England  kunnat  upphämtas,  eller  bemedlingen  af 
i  eii  fred  mellan  Sverige  och  Frankrike  samt  dess 

förbunds-makter,  livartill  Engelska  kabinettet  sjelf  ;^ 

ville  medverka,  lyckades,  så  var  felet  visserligen  ' 
icke  den  Svenska  beskickningens.  Det  vackraste 

Ijksom  mest  ojäfviga  vitsord  om  Brinkmans  för- 
tjenst,  1  underhandlingarne  vid  denna  kritiska 

tidpunkt,  lemnade  sjelfva  Frankrikes  dåvarande 
sändebud  i  Stockholm,  Bourgoing,  i  sina  anteck- 

ningar. Den  Svenska  ministern  i  London  erhöll, 

intill  Gustaf  Adolfs  fall,  af  sin  Konung  medde- 
landen, som  både  till  innehåll  och  form  omöjli- 

gen kunde  offentliggöras,  och  då,  efter  thron- 
förändringen,  Sverige  slöt  sig  till  Frankrike,  hvaraf 

en  brytning  med  England  blef  en  nödvändig  följd, 

var  hans  ställning  lika  brydsam.  Emellertid  för- 
blef  Brinkmans  personliga  anseende  inom  den  di- 

plomatiska korpsen  oförminskadt,  eller  rättare  till- 
växte i  den  mån  han  visste,  så  långt  den  enskildta 

talangen  och  en  aktningsbjudande  karakter  kunde 

sträcka  sitt  inflytande,  upprätthålla  sitt  lands  och 
sitt  eget  anseende.  Hans  hus  var  fortfarande  en 
mötesplats  för  allt  hVad  London  ägde  utmärktast 
i  snille,  bildning  och  konst,  och  hans  litterära 
aftonkrets  skattades  högre,  än  andras  mest  lysande 
fester.  Den  personliga  vänskap,  som  förenade 
honom  med  Canning,  fortfor  äfven  sedan  deras 

politiska  förbindelser  upphört. 

Sedan  Napoleon  förelagt  Svenska  Regeringen,  ' 
att  bryta  de  vänskapliga  förhållandena  med  Eng- 

land, eller,  i  motsatt  fall,  att  vänta  en  ny  brytr 
ning  med   Frankrike  och   dess  bundsför vand  ter 

(h varpå   äfven  snart  Sveriges  aftvungna  krigsför-  ̂  

klaring  emot  England  följde),  återkallades  Brinrman  ^ 
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från  sin  beskickning  (1810)  och  infann  ̂ 451^  ̂f4cl 
riksdagen  i  Örebro,  der  han  blef  vald  li! I  ledamot 
i  konstitutions-utskottet.  Kort  derefter  inträffade 

thronföljare-valet ,  och  Brinkman  erhöll  Konung 
Carl  Xllirs  befallning,  att  åtfölja  h.  e.  Grefve 
v.  Essen  på  dess  resa  till  Helsingborg,  för  att 
emottaga  den  nyvalde  Th ronföl jaren  Carl  Johan, 
samt  utnämdes  för  detta  ändamål  till  Kammar- 

herre. År  1811,  den  3  Juni,  förordnades  han, 
att  under  en  d.  v.  Hofkansleren  Friherre  af  Wet- 

TERSTEDT  bcviljad  tjenstledighet  förvalta  hofkans- 
lers-embetet,  med  säte  ocli  stämma  i  Regeringen. 

Utnämdes  år  1812  till  ledamot  af  uppfostrings- 
kommitten.  Förestod  å  nyo  hofkanslers-embetet , 
från  den  20  Maj  1813  till  den  13  December 
1814,  under  hvilken  tid  Friherre  af  Wetterstedt 

var  Kronprinsen  föl  jäktig,  under  kriget  i  Tysk- 

land. Utnämdes  den  12  Aug.  1815  till  Kommen- 
dör af  kongl.  nordstjerne-orden  och  förordnades 

å  nyo  att,  under  Friherre  af  Wetterstedts  från- 
varo i  Norge,  förvalta  hofkanslers-embetet,  ifrån 

den  16  Augusti  till  den  16  November  samma  år. 
Utnämdes  den  30  Juni  1813  till  ledamot  af  Ri- 

kets allmänna  ärendens  beredning,  hvilken  befatt- 
ning han  innehade  ända  till  nämde  Verks  upp- 

lösning år  1840,  och  hvarmed  hans  embetsmanna- 
bana  slutade.  Dessförinnan  hade  han  äfven  haft 

uppdrag  af  K.  Carl  Johan,  alt,  tillika  med  Stats- 
sekreteraren SivOG!>tAN,  år  1818  resa  till  Göte- 

borg, för  regleringen  af  några  ruLinciella  angelä- 

genheter. 
Den  ledighet,  som  lemnades  honom  af  em- 

])etS£:öromål ,  e^nade  han  oafbrutet  åt  litterära 

sysselsättningar.  Redan  i  början  af  år  1814  val- 
des han  till  arbetande  ledamot  i  Kongl.  Yitter- 

hets-   Jlistorie-   och   Antiqvilcts-Akadeniien,  tler 
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han  tog  sitt  inträde  med  ett  tal  Oin  den  historiska 

mtenskapens  fortskridande  utbildning  hos  äldre  och 
nyare  författare.  Såsom  en  bland  grundläggarne 

af  Samfundet  för  utgifvande  af  handskrifter  rö- 
rande Skandinaviens  historia,  tillhörde  han  det- 

samma från  år  1816.  Sedan  han  länge  räknats 
bland  klassiska  författare  i  Tyskland,  och  med 
framgång  diktat  på  Engelska,  Fransyska  och  Latin, 
började  han  älven  att,  såsom  skald,  behandla  sitt 
Svenska  modei  smål,  och  det  är  anmärkningsvärdt, 
att  ehuru  han  så  sent  med  allvar  egnade  sig  åt 
den  Svenska  skaldekonsten,  —  han  var  då  öfver 

femtio  år  —  uppnådde  han  äfven  der,  i  hvad 
som  rörer  språk  och  versbehandling,  en  klassisk 
renhet,  så  afgjord,  att  han  i  de  efter  antiken 
bildade  versslag  lemnat  ingen  framom  sig.  Med 
ungdomlig  liflighet  beträdde  han  täflingsbanan  och 
eröfrade,  närmare  60  år  gammal,  genom  sin  dikt 

Snillets  Verld,  Svenska  Akademiens  stora  pris.  Ef- 
ter ännu  ett  skaldeförsök.  Diktens  Öar,  som  belö- 

nades  med  andra  priset,  invaldes  han,  den  11 
Februari  1828,  till  nämde  Akademis  ledamot  och 

tog  sitt  inträde,  den  3  Nov.  samma  är,  med  ett 

minnestal  öfver  sin  företrädare,  Tingstadius,  hvil- 

ket,  enligt  Wallins  yttrande,  "ensamt  kunde  styr- 
ka hans  fulla  rätt  till  det  rum ,  han  intog/'  Samma 

år  valdes  han  till  Hedersledamot  af  Kongl.  Ve- 

tenskaps-Sucieteten  i  Upsala.  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien,  som  år  1836  kallat  honom  till  le- 

damot, valde  honom  år  1843  till  Ordförande, 

h vilken  befattning  han  följande  året  nedlade  med 
ett  tal  om  Historiens  vetenskapliga  behandling. 

iiijj'i3  "Uj^jgj,  ̂ \Qy^  anspråkslösa  titeln  Vitterhets- Försök 
(2  délar,  1842  —  1843)  utgaf  Brinkman  det  väsendt- 
ligasle  af  sitt  Svenska  skaldskap,  hvars  utmärkande 
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drag  utgöres,  liksom  i  hans  Tyska  dikter, t rat^n 

ren  och  mild  anda,  samt  en  omsorgsfull  formi- 
fulländning.  I  den  diktart,  som  han  kallar  TariÅe- 
hilder,  kan  han  anses  hos  oss  oöfverträffad.  Ån- 
märkas  må  äfven,  att  Brinkman,  i  sina  metriska 

försök  pa  Svenska,  iakttog  qvantitet  och  tonvigt, 

efter  de  af  Voss  uppställda  grunder,  långt  tidi- 
gare än  Adlereeth,  och  således  kan  anses  såsom 

den  främste  hland  våra  författare,  som  infört  dem, 
ehuru  de  först  i  sednare  tider  blifvit  mera  all- 

mänt antagne.  I  nämde  samling  förekommer  ett 
skaldebref  till  Thorh.d,  förfatladt  år  1790,  der 

de  af  x\dlerbeth  omkring  tjuge  år  sednare  yrkade 
grunder  för  metrik  redan  äro  följda.  Såsom  prof 

på  Brinkmans  förmåga  att  behandla  Roms  och  Al- 
bions  språk,  förekommer  äfven  ett  skaldebref  Ad 
Ludomcum  Principem  Borussioe  och  trenne  elegier  ad 

Tranerum,  samt  ett  Engelskt  skaldestycke  TAe  P/ii- 
losophy  of  the  hearth. 

Men  Brinkman  öfvade  ett  författarskap,  som, 
ehuru  ej  sällan  af  samtiden  förbised  t,  ofta  intager  ett 
rum  hos  efterverlden,  när  många  för  dagen  llrade 
skrifter  äro  glömda.  Bref,  sådana  som  Brinkmans, 
fylla  icke  blott  mången  lucka  i  litterärhistorien, 
men  lemna  äfven  de  sannaste  tidsbilder  af  både 

händelser  och  personer,  då  de,  såsom  här,  äro 
sedda  från  en  uppböjd,  slundoin  både  fdosofisk 
och  kritisk,  ståndpunkt,  och  författaren  befunnit 
sig  tillräckligt  nära  föremålet,  för  att  noggrant 
urskilja  dagrar  och  skuggor,  men  äfven  nog  aflägse, 

för  att  ej  under  inflytelsen  af  de  verkande  kraf- 
terna förlora  den  väsendtliga  egenskapen  af  opar- 

tiskhet. Det  är  redan  nämdt,  att  Brinkman,  un- 
der ett  hälft  århundrade,  stod  i  brefvexling  med 

liera  af  de  berömdaste  män  i  främmande  länder. 

Under  sitt  scdnaste  vistande  i  Sverige  trädde  han 
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f^^aWi ma  förhållande  till  våra  förnämsla  snillen, 
ä(^tensom  till  flera  bildade  fruntimmer.  De,  som 

löottogo  dylika  skrifvelser,  stundom  af  betydlig 

omfattning  (förf.  af  , dessa  rader  har  sett  ell  så-^ 
dant  bref  på  114  q  vartsidor),  insågo  lätt,  att 
brefFormen  endast  var  vald,  för  att  deri  nedlägga 
tankar  för  framtiden,  hvilka,  sagda  till  vänner, 
söm  kunde  såsom  samtida  till  händelserna  vits- 

orda deras  sanning,  ägde  för  efterkommande  mera 
tillförlitlighet,  än  om  författaren  meddelat  dem  i 
éfterlemnade  anteckningar,  dem  ingen  medlefvande 
kontrollerat.  Antalet  af  Brinkmans  bref,  skrifna 

för  att  förvaras,  är  otroligt.  Ensamt  de,  som 

tillegnades  Pseudonymen  Stella,  utgöra  öfver  1000. 
Af  den  omsorg,  med  h  vilken  han  författade  äfven 

den  minsta  biljett,  hvari  han  alltid  nedlade  nå- 
got drag  som  förtjenade  bevaras,  tycker  man  sig 

se,  att  han  ständigt  liksom  anade  möjligheten  af 
en  framtida  tryckning.  En  med  kritik  ordnad 
samling  af  Brinkmans  bref  skulle  bli f va  för  våra 

efterkommande  en  värderik  källa  för  politiska, 

litterära  och  sällskapliga  upplysningar,  samt  skän- 
ka brefskrifvaren  sjelf  ett  utmärkt  rum  bland 

författare  i  den  skrifart,  hvars  mönster  äro  Pli- 
Nius  och  Sevigné.  Det  fordrades  en  förening  af 
sä  olika  egenskaper,  som  Brinkmans,  för  att  egna 

en  så  stor  del  af  sitt  lif  åt  ett  dylikt  författar- 
skap. Han  var  lärd,  tänkare,  statsman,  skald, 

samlare,  sällskapsman;  med  tankedjup,  skarpsin- 
nighet, ordningssinne  och  inbilJningsgåfva,  var  han 

finkänslig  som  en  qvinna  och  njöt  som  ett  barn 

af  det  nyaste  för  dagen.  Det  fanns  intet  före- 
mål, som  han  ej  med  liflighet  omfattade;  intryc- 
ken jagade  hvarandra  och  gåfvo  honom  sällan 

rådrum  till  arbeten,  som  kräfde  uthållighet.  Hans 

begär  att  läsa   allt  i  litteraturens   alla  grenar, 
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(h vilket  gaf  en  af  lians  vänner  anledning  att 

kalla  honom  "Riks-läsaren"),  lemnade  honom  ej 
tid  till  mer  än  korta  anteckningar,  —  originella, 
sinnrika,  q  vicka,  målande,  —  h  vilka  han  sedan 

nedlade  i  sina  bi  el",  och  de  äro  der,  som  vi  hop- 
pas, ej  för  alltid  begrafne--').  En  ständig  vexling 

mellan  de  mest  olika  föremal  för  uppmärksamhe- 
ten var  lios  Brinkman  ett  utmärkande  diag.  Efter 

ett  samtal  om  Plato  och  själens  odödlighet,  eller 
i  ett  politiskt  högmål,  såg  man  honom  leka  med 

ett  barn,  eller  med  en  j-nglings  eld  nedlägga  sin 
hyllning  för  en  ung  skönhet.  Djlika  motsägelser 
förekommo  besynnerliga;  men  hans  förkärlek  för 
det  barnsliga  och  naiva  var  ej  blott  sympatetisk, 
den  hade  älven  en  psykologisk  grund.  Han  var 
menniskokännare  och  visste,  att  man  af  qvinnor 
och  barn  kan  lära  lika  mycket,  som  af  böcker. 
Under  sin  diplomatiska  bana,  liksom  sedan,  hade 

han  ofta  genom  de  unga  i  huset  kommit  i  de  äl- 

dres förtrolighet,  och  han  kände  gerna  tempera- 
turen i  en  statsmans  eller  en  lärds  omgilning, 

innan  han  inträd  t  der  för  första  gången.  Deraf 
kom  äfven,  att  han  i  de  flesta  hus,  der  han  um- 

gicks, ansågs  liksom  tillhöra  slägten.  Främmande 
personer  tyckte  sig,  vid  första  anblicken,  iiima 

hos  honom  något  ytligt  och  fladdrande.  Der  un- 
der lås[o  dock  tvenne  fasta  kai  aktersdrai^ :  tack- 

samhet  mot  välgörare  och  trofasthet  mot  vänner. 
Det  var  vackert  att,  under  nya  förhållanden,  som 
han  obrottsligt  vAitlade,  höia  honom  ofta  tala  om 

sin    vördnadslulla    eikänsla  mot  de   Konungar  af 

*)  BniNK>jAN  testatnfiUeraJe  sin  l)ict-,  manuskript-  och 
autograf-samling  (hvilken  sednaie  ar  den  rikaste  i 
Sverigo),  till  on  mångårig  gynnare  ocli  vän,  H.  E. 
llcvv  Grcfve  Trollk  Wachtmeistkr, 
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Wasa-huset,  som  han  tjenat,  under  det  att  man- 
gen, af  dem  mera  gynnad,  ej  sparade  skuggor  åt 

deras  minne*).  Väuskapen  åter  var  för  Brinkman, 
som  hos  de  gamle,  en  gudomlighet.  Han  hade 

,am  detta  slags  förening  emellan  likstämmiga  sjä- 
lar samma  föreställning,  som  uppenbarats  i  det 

sköna  foslbrödra-förbundet  emellan  Bonstetten, 
Matthison  och  Johannes  von  Muller.  Om  han  ej 
dessmindre  hade  ovänner,  så  var  grunden  dertill 
att  söka  i  den  omständighet,  att  han  ej  kunde, 

åtei  hålla  infallen,  h vilka  ofta  träffade  iniljtelse- 
rika  personer;  ty  någon  tadelvärd  handling  har 
man,  så  vidl  vi  känne,  ej  lagt  honom  till  last. 
Af  hans  h vassa  svar  må  ett  exempel  anföras.  Då 
en  bekant  skämtade  med  honom  öfver  hans  be- 

hof,  att  vara  ständigt  i  sällskap,  svarade  Brink- 

man: "Man  skulle  ju  eljest  upphöra  att  vara 
raenniska.  Om  jag  skulle  vistas  på  en  obebodd 
ö   med   Exellensen  så   blefve  jag  snart  en 

vilde".  Han  umgicks  gerna  lika  förtroligt  med 
personer  af  de  mest  motsatta  politiska  och  litte- 
räia   åsigter   och   var  den  ena  dagen  till  middag 

*)  Ett  drag  niå  här  anföras.  Bbinkman  adlades  af  Gu- 
staf IV  Anor.F  år  18*')8,  men  diplomet  bief  ej  iitfär- 

dadt  förrän  af  Carl  XIII,  i  slutet  af  ar  1809.  Man 
undvek,  på  denna  lid  allt,  som  kunde  erinra  om 
den  landsflyktiga  Konungafamiljen,  och  Brinkman 
erhöll  en  vink,  att  han  kunde  välja  andra  attributer 
i  sitt  vapen,  än  tvenne  fanor  med  Gustaf  I V:s  namn- 

chiffer, som  han  låtit  der  anbringa,  men  han  sva- 
rade, att  han  hellre  afstod  från  adelskapet,  än  han 

lät  borttaga  dessa  minnen  af  sin  tacksamhet.  —  Han 
gjorde  äfven  rättvisa  åt  den  så  allmänt  tadlade  Keu- 
lERHOLM,  och  påstod,  att  utan  dennes  stränghet  i 
dämpandet  af  de  politiska  rörelserna  (hvarvid  dock 
Brlnkmans  vän  Thorild  äfven  blef  ett  offer),  hade 
Sverige  nödgats  undergå  ett  allmänt  bloddop,  i  lik- 

het med  det  Franska  på  1790-talet. 
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hos  ledamöter  af  oppositionen,  den  andra  på  kam- 
marspisning hos  Konung  Carl  XIV.  Brinkmax 

ansåg  detta  sjelf  såsom  äkta  frisinnighet ,  men  af 
andra  khindrades  det  såsom  ett  vacklande  i  tän- 

kesätt. Detta  var  dock  icke  fallet.  Han  förblef 

ständigt  i  de  strängt  rojalistiska  grundsatserna, 
såsom  man  kunde  vänta  af  en  embetsman  från 
Gustaf  II [:s  och  Gustaf  IV  Adolfs  tid.  Då  1840 

års  radikala  representatioDS-förslag  förekom,  såg 
man  honom  på  RiJdarhuset,  från  kl.  9  på  mor- 

gon till  sent  på  qvälleD,  för  att  afgifva  srn  röst 
emot  detsamma.  Vid  samma  tid  lemnade  lian 

äfven  några,  ur  konservativ  syopunkt,  förträfHigt 
skrifna  artiklar  i  tidningen  Svensku  Minerva  ̂   hos 

hvars   utgifvare,   Askelöf,   han  ofta  var  gästvän. 
Efterverlden  skulle  af  den  förärin?,  som  Brlnk- 

MAN  gjort  till  Upsala  '  lärosäte  utaf  sin  dyrbara 

boksamling  (20,000  band',  jenUe  konstskatter,  gra- 
vvrer,  mynt,  m.  m.  —  den  största  sjafva,  som 
Akademien  mottagit,  näst  Gustaf  II  Adolfs  do- 

nation —  kunna  föreställa  sig,  att  gifvaren  varit 
rik.  Sådant  var  dock  ej  föi hållandet.  Utan  arf, 
hade  Brixrman  aldrig  haft  andra  inkomster,  än  sin 
lön,  samt,  efter  dess  upphörande  med  återkallandet 
från  beskickningen  i  Lundon ,  KXX)  R:dr  i  pension 
och  enahanda  belopp  såsom  ledamot  i  Beredningen. 
Att  med  sådana  inkomster,  under  det  han  alltid 

hade  en  utmärkt  vacker,  af  konstskatter  förskönad 

bostad,  kunna  göra  dvlika  samlingar,  svnes  otro- 
ligt. Men  med  ordning  i  det  hela  och  sparsamhet 

för  sin  peison,  lyckades  han  deri.  Mvntsamlin- 
gen  t.  e. ,  af  tlera  tusen  riksdalers  värde,  uppkom 
på  tlet  sätt,  att  hvar  gång  han  var  bortbjuden 
till  middag  (och  det  var  han  nilstan  alltid^  lade 
han    1   Riksdaler  i  en  sparbössa,  h vilken,  tillika 

med 
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mer]  de  Akademiska  jelLoneiiia,  hvilka  han  aldrig 

försummade,  utgjorde  hans  s.  k.  '^silfvei  fo  id'*, 
som  på  30  år  blef  rätt  belydlig.  De  flesta  af 
lians  praktverk  voro  vängåfvor,  följden  af  hans 
många  litterära  förbindelser.  Hans  föräring  till 
Upsala  Lärosäte  erkändes  af  Konung  Carl  XIV 
Johan,  medelst  ett  särdeles  föibindligt  handbref, 

ålföljdt  af  elL  Friliene-diplom ,  samt  af  Upsala 
Universitet  genom  kallelsen  till  Heders-Magister, 
i  h vilken  egenskap  Brinkmain  lagerkröntes  på  par- 

nassen i  Upsala  domkyrka,  den  15  Juni  1839, — 
den  första  hedersbevisning  af  denna  ai  t,  som  vid 

nämde  Lärosäte  ägt  rum.  Promotor,  skalden  At- 
TERi}0>i,  helsade  honom  dervid  med  en  vacker 

poetisk  hyllning. 

Brinkman  var  af  en  liten  och  spenslig  kropps- 
byggnad, med  stora,  lifliga,  talande  anletsdrag. 

Det  i  Upsala  Konsistorii-sal  förvarade  porträtt, 
måladt  af  Sandberg,  är  honom  fullkomligt  likt. 

Erkebiskop  Lindbi  03is  yttrande  om  honom:  "den 
der  själen,  som  flyger  omkring  i  staden,  utan 

kropp",  målar  både  hans  rörlighet  och  andens 
välde  öfver  det  materiella  i  hans  väsen.  Byg- 

gande på  förnufiskraflen,  ansåg  han,  lika  med 
Stoikerna,  att  man  kunde  beheri  ska  sjelfva  plågan , 
och  han  lyckades  sjelf  deri,  under  månader  af  en 
smärtsam  sjukdom,  som  hvarken  tillät  honom  att 

sitta  eller  ligga,  och  då  han,  åttifyra-årig ,  lill- 
bragte  nätterna  med  poetiska  skapelser,  måhända 
de  vackraste  han  diktat  och  hvilka  han  kallade 

Sömnlösa  Nätter  (enligt  Youngs  förebild).  Han  njöt 

äfven,  under  denna  belägenhet ,  så  fullkomligt  tän- 
karens sköna  lif,  att  han  plägade  skämtandesäga: 

''Det  vore  dock  synd,  om  man  skulle  dö  så  här, 
i  sina  bästa  år."    Få  timmar  före  sin  död,  skref 

K.  v.  Jkad.  Hand/.  1847.  1  1 
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liaii  ännu  nägra  täcka  verser  lill  ett  par  unga 
skönheter.  Till  egenheterna  af  hans  lif  kan  räk- 

nas, alt  man  ej  besläm(Jt  vet,  när  hans  jordiska 
tillvaro  uppliörde.  Han  låg  sällan  afklädd,  icke 
ens  som  sjuk,  ulan  slumrade  vanligen  sittande  i 
en  stol.  Nätterna  voro  i  alhnänhet  hans  bästa 

arbetstid  och  han  kunde,  oaktadt  sin  höga  ålder, 
under  den  niörkaste  årstiden,  läsa  och  skrifva, 

utan  glasögon,  vid  ljus,  ifrån  kl.  3  på  eftermid- 
dagen, då  det  mörknade,  till  kl.  9  på  morgonen , 

då  det  blef  dager,  således  omkring  18  timmar  ä 

rad.  Han  njöt  då  på  förmiddagen  en  kort  slum- 
mer af  högst  3  timmar,  h varefter  han  mottog 

besök,  helst  af  det  vackra  könet.  Julafton  1847 

sände  han  sin  betjent  med  de  ofvannämde  ver- 
serna och  läste  sin  dörr,  med  lillsäoelse,  som 

vanligt,  att  ingen  fick  komma  in  till  honom, 

förrän  han  ringde.  Det  dröjde  längre  på  morgo- 
nen än  eljest,  och  då  betjeningen,  orolig  öfver 

den  långa  tyslnailen,  slutligen  uppbröt  dörren, 

fanns  han  liggande  död  på  golfvet.  Man  vet  så- 
ledes icke,  om  hans  lif  slocknat  julaftonen  på 

qvällcn,  eller  juldagen  på  morgonen,  men  man 
förmodar  det  sednare. 

Brinkman  jordades,  enligt  sin  önskan,  på 

Nacka  kyrkoi^ård,  och  hvilar  i  skuggan  af  de  lin- 
dar, under  h vilka  han  lekt  som  bain. 
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Grffvk  MAGNUS  BJÖRNSTJERN  A  , 

EN  AF  RIKETS    HERRAR,    GENERAL   ÄF  INFANTERIET,   RIDDARE  OCH 
KOMMENDÖR   AF  KONGL.   MAJ:TS  ORDEN,  RIDDARE  AF  SVÄRDS- 

ORDENS   STORA   KORS  2:DRA  KLASS   m.  m. 

Gr  I  ef  ve  Mag.nus  Björnstjerna  ledde  sin  härkomst 

(Vån  en  i  Helsingland  länge  bosalt  odalmanna- 

slägt.  En  af  den:  Olof  Björn,  Ijenade  som  Offi- 
cer vid  Helsinge  Regemente  på  1630-lalet  och 

sårades  i  shiget  vid  Liitzen.  Dess  son  blef  Prest 

vid  samma  Regemente  och  bevistade  fälttågen  i 

Polen  undei'  Konung  Carl  X:de.  Dennes  son  var 
Erke biskopen  Magnus  Beronius,  fader  till  Envojen 
Magnus  Olof  Björnstjerna,  gifl  med  Frihei  rinnan 
Wilhelmina  v.  Hagen  af  Sachsisk  härkomst.  De- 

ras son:  Magnus  Björnstjerna,  föddes  på  mor- 
fadrens  egendom  Krumliennersdorjf  nnra  Dresden 
den  It)  Oktober  1779;  upphöjdes  i  Fiiherrligt 
stånd  den  28  Januari  1815;  samt  i  Grefligt  den 
3  Maj  1826. 

Konung  Gustaf  llPdje  hade  vid  sin  resa 
genom  Diesden  lofvat  fadren,  att  laga  sonen  i 

beskydd  och  nämnde  honom  till  Officer  vid  Gar- 
det. Tretton  år  gammal  öfverreste  Magnus  Björn- 

stjerna till  fäderneslandet.  Hertigen  af  Söder- 
manland, som  blef  hans  beskyddare  i  sin  aflidne 
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Konungslige  bioders  slälle,  iilnämnde  honoiii  1793 

till  OOicer  vid  Lll-Regemenls-Brigadens  lätta  värf- 
vade  Infiinteri-Balaljon  (sedermeia  Finska  ,  nii 
2:dia  Lif  Gardet),  som  stod  under  Hertigens  eget 

befäl,  såg  honom  ofta  i  sitt  hof,  och  gaf  den  lif- 
lige  ynglingen  första  rigtningen  på  den  bana  han 
sedan  ärofullt  tillrv^oalade. 

De  första  15  åren  af  BJÖRNSTJER^■As  tjensle- 
tid  delades  mellan  trägen  tjenslgöring  vid  en  i 

vajDenfärdighet  utmärkt  Corps,  studier  samt  resoi' 
i  främmande  länder.  Hafis  utmärkta  språkkun- 

skap, i  förening  med  den  omständighet  att  fadren 
varit  Diplomat,  införde  honom  i  de  härvarande 
utländska  Sändebudens  sällskapskrets,  h varigenom 

haii  tidigt  inleddes,  atl  ,  jemte  de  kunskaper  som 
tillhörde  hans  egentliga  yrke,  äfven  vinnlägga 
sig  om  sådana  som  tillhöra  det  diplomatiska. 

Vid  krigets  utbrott  med  Ryssland  1808,  var 

han  Stabs-Kapiien ,  aktad  af  förmän  och  kamra- 
ter för  sine,  då  för  tiden,  sällsynta  kunskaper,  sitt 

upplysta  nit  för  befordrandet  af  piaktisk  duglig- 
het hos  den  trupp  han  kommenderade,  samt  en 

sann  krigare-anda. 
Så  Ibrberedd,  anställdes  lian  till  tjenslgöiing 

son^  Stabs-Acl (iilant  hos  konum-ndeiande  Geneia- 
len  for  Finska  armcen,  och  böljade  den  verk- 

samnia krigaiebaua,  han  sedan  med  ständigt  sti- 
gande utmärkelse  tillryggalade. 

Man  deltog  i  träffningarne  vid  Haislila,  Py- 

häjoki,  Sijkajoki,  Revolax,  Ny-Carleby,  Lappo, 
Kimito,  Kourtane  och  Orawais,  samt  underhand- 

lade Kon v«:'nlionen  i  OlJxijoki,  h varigenom  aiineen 
vann  tid  att  återförena  sig. 

Elter  den  ärorika  träilningen  vid  Sijkajoki 
nämndes  han  till  Riddare  af  Svärds-orden  och 

(lid)hades    ft  andor    Armcens  IVonI ;  efler  dt*n  vid 
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Lappo,  befordrades  han  Ii  Ii  Major  svmi  erhöll  af 
Konungen  en  hederssabeJ. 

Efter  krigels  slut  begagnades  och  belönades 

hans  under  kriget  ådagalagde  förtjenster  och  skick- 
lighet. Inom  3:ne  år  befordrades  han  till  Major 

på  stat  vid  Westmanlands  Regemente;  till  Öf- 
verste-Löjtnant  och  Flygel-Adjutant;  till  Öfver- 
ste-Löjtnanl  på  stat  vid  Calmare  Regemente, 
samt  Öfverste  i  Arnieen.  Tjenstgjorde  som  Leda- 

mot i  Krigs-Kollegium  och  förordnades  till  Chef 
för  Fältmarskalken  von  Essens  General-Stab  vid 

den  1812  mot  Norige  sammandragne  Armé-corps, 
samt  utförde  1809  en  beskickning  till  Kejsar  Na- 

poleon, och  1812  en  till  England. 

Vid  Tyska  krigels  utbrott  1813  anförde  han 
Calmare  Regemente,  och  deltog  i  undsättningen 

af  staden  Hamburg;  bevistade  balaljerne  vid  Gross- 
Beeren  och  Dennewitz;  gick  med  en  rekognosce- 
rings-corps  före  Norra  Tyska  Armeen,  öfver  El- 

ben; öfverrumplade  och  tog  liendtliga  detache- 
menter;  uppfyllde  med  mod  och  skicklighet  sitt 
svåra  uppdrag,  samt  belönades  med  Preussiska 
orden:  Pom-  le  merite. 

Förordnades  den  2  Oktober  till  Chef  för 

General-Staben  vid  Svenska  Armeen,  som  kom- 
menderades af  Fältmarskalken  von  Stedingk;  be- 

vistade bataljen  vid  Leipzig  den  18:de  och  19:de 
i  samma  månad  samt  derunder  stormningen  och 

intagandet  af  Schönfeldt;  reglerade,  i  egenskap  af 
Chef  för  General-Staben,  marchen  från  Sachsen 
genom  Hannover  till  Holstein ;  underhandlade  och 

afslutade  kapitulationen  af  Liibeck;  underhandlade 

i  Rensburg  vapenstillestånd  med  en  Dansk  Armee- 
corps  under  Prinsen  af  Hessen;  öfver  var  anfallet 

å  Fredriksorts  fästning,  som  kapitulerade;  följde 
Svenska  Arinéens  marche  från  Holstein  till  Rhen- 
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strömmen;  Anneens  öfveroåns^  aT  denna  ilocl  ocli 
blokaderne  af  fäslningarne  Julich  och  Maasti icbl ; 
undciliundJade  med  Ftanska  Genera lerne  Merli.n 

och  Carbonier,  som  fönle  befälet  i  sistnämnde 

fästning,  om  Bourbonska  fanans  uppsättande  på 

tVistningen,  som  äfven  skedde;  bev«?örjde  Armeens 
Alei  marche  till  Mecklenburg  och  Pomern  dess 
öfverfart  till  Sverige,  samt  vidare  marche  mot 
Norska  gränsen.  Utnämndes  den  19  Januari  1814 

till  General-Major;  sumt,  för  sine  under  fälttåget 
i  Tyskland,  Holstein  och  Brabant  ådagalagde  för- 
tjenster,  den  26:te  Juli  san) ma  år  till  Riddare  af 
Svärds-ordens  stora  kors  i  2:dra  klassen. 

Efter  hemkomsten  till  fäderneslandet  förord- 

narles  han,  att,  under  fälttåget  mot  Norige,  vara 

General-Adjutant  för  yttre  äiendeina  hos  H.  K.  H. 

K i'0!iprinsen;  utmärkte  sig,  såsom  vanligt,  äfven 
under  detta  korta  fä  Ii  låg  genom  mod  och  rådig 
verksamhet;  undej  handlade  och  afslöt  den  14  Au- 
ijusti    med   Prins   Christian  Fredrik  af  Danmark o 
samt  Norska  Stats-Rådet  Konventionen  i  Moss, 

genom  hvilken  föreningen  mellan  Sverige  och 

Norge  grundlades;  samt  var  under  stillestånds- 
liden  Svensk  Kommissarie  hos  Norska  Rederi n- 

gen,  intilldess  Storlbinget  började.  Den  28  Ja- 
nuari 1815  upphöjdes  h.ni,  med  anledning  af 

Konventionen  i  Moss,  i  Priherrligt  stånd;  erhöll 

af  Konungen  en  hedersvärja  med  dess  höga  namn- 

chiffer, samt  orden:  SijkajoJx' i  och  Lappo:  utnämn- 
des   den   12   Aujiusti  I  i  II  Kommendör  af  Svärds- o 

orden;  samt  i  September  till  Riddare  af  Kejser- 
liga Rvska  S:t  Georgs-ordens  4:de  klass. 
Den  25  Januaii  samma  år  n( nämndes  han 

till  Konungens  t jenstgöi ande  Generad- Vdjutiint  lö» 
Armcen  och  löj-edi ägande  i  konnuiindumål;  biel 
1816.    i    denna   euonskap.    Chvi    lör  Konungons 
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General-Slab;  ulnjiiuncles  1817  till  Komaiendör 
med  stora  korset  af  Svards-orden ;  1821  till  General- 

inspektör för  A^rtiilerlel;  erliöll  General  Löjtnants 
namn,  heder  odi  värdighet  och  afgick  samma  år  på 

beskickning  till  England  för  att  lyckönska  Konun- 
gen till  dess  upphöjande  på  thronen;  utsågs  1822 

till  Ledamot  i  en  Finance-KommitteS,  i  Direktio- 
nen öfver  Carl  Gustafs  Gevärsfaktori  och  Eskils- 

tuna fristad,  samt  i  en  under  H.  K.  H.  Kron- 

prinsens ordförande  nedsatt  Kommitté  till  öfver- 
seende  af  Rikets  Allmänna  Uppfostringsverk ;  be- 

fordrades samma  år  till  General-Löjtnant  i  Arméen; 
förordnades  1826  att  föra  Öfverstyrelsen  vid  Stu- 

terierna i  Riket,  och  uppgjorde  planen  för  dessas 
förändring;  utarbetade  en  omfattande  plan  till 

reglerande  af  indelta  Arméens  löner;  samt  upp- 
höjdes den  3  Maj  samma  år  i  Grefligt  stånd. 

I  13  år  hade  han  omsorgsfullt  förvaltat  det 

vigtiga  General-Adjutants-Embetet  för  Arméen; 
då  han  genom  utnämningen  den  12  Januari  1828 

till  Kongl.  Maj:ts  Envoyé  Extraorclinaire  och  Mi- 
nister Plenipotenliaire  hos  Hans  Maj:t  Konungen 

af  Stora  J3rittannien ,  inträdde  på  en  ny  verk- 
samhetsbana, till  nya  pligter  och  skörd  af  nya 

utmärkelser. 
Han  underhandlade  1829  en  handelstraktat 

med  Sändebuden  från  Republikerna  Mexico  och 
Columbia;  var  1831  Legat  vid  Konungens  af 
England  Wilhelm  IV  kröning;  underhandlade  och 
afslöt  1837  en  handelstraktat  med  Konungariket 
Hannover;  valdes  af  Engelska  Regeringen  och  af 
Republiken  Rio  de  la  Platå  att  vara  Arbitrator 

(Umpire)  i  en  fråga  dem  emellan  rörande  ett  an- 
tal Engelska  skepp,  uppbringade  af  Republikens 

kapare;  afslutade  1841  en  underhandling  meil 

Konungariket    Danmark,   till    regleraiide  af  Öre- 



168 

sundska  tullen,  hvarigenom  denne  blef  betydligt 
förminskad;  underhandlade  med  Sardinska  och 

Neapolilanska  Minislrarne  i  London  om  tillstånd 
för  JosEPH  BoNAPARTE  att  få  vistas  i  Italien,  som 

beviljades;  samt  utverkade  1844  Engelska  Rege- 
ringens mellankomst  till  afskaffande  af  tributen 

till  Maroceo. 
Han  utnämndes  den  28  Januari  1838  till 

Riddare  och  Kommendör  af  Kongl.  Maj:ts  Orden ; 
den  30  Juni  1841,  i  följd  af  Danska  traktaten, 
till  En  af  Rikets  Herrar;  1843  till  General  af 

Infanteriet;  samt  begåfvades  på  Jubeldagen  den  6 

Februari  samma  år  af  Konungen  med  en  brillan- 
terad  Serafimer-krachan. 

I  följd  af  tilltagande  betänklig  sjuklighet  er- 
höll han,  på  begäran,  nådigt  afsked  från  \iinister- 

beställningen  vid  Engelska  hofvet,  h vilken  han  i 
18  år  förvaltat  till  de  förenade  Rikenas  gagn  och 
heder.  \  id  hemresan  från  England  1846  erhöll 

han  i  Hamburg  Hanseatiska  medaljen  för  1813 

och  1814  års  fälttåg  och  utnämndes  till  Heders- 
ledamot af  Hanseatiska  Föreningen,  till  erkänsla 

för  den  verksamma  del  han  tagit  i  Hamburgs 

försvar  under  kriget;  uppvaktades  af  Kommen- 
danten och  stadens  Ollicers-corpser ;  tackades  of- 

fentligen vid  en  tillställd  fest  på  årsdagen  af  sla- 
get vid  Leipzig  och  eskorteiades  vid  al  resan  af 

0/Iicerare  till  häst. 
Han  kallades  1807  till  arbetande  Ledamot 

och  1817  till  arbetande  Heders-ledamot  af  Krigs- 

Vetenskaps-Akademien  ;  var  Heders-ledamot  af 
Landtbruks-Sällskaperna  i  Upland,  Södermaidand 
och  Jemtland;  valdes  till  Ledamot  af  det  Asia- 

tiska Sällska])et  i  London;  till  Ledamot  af  Kongl. 

Vetenskaps-Akademien  1834;  till  Heders-ledamot 
af  Örlogsmamia-Sällskapet   1843;   var  Ordförande 
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i  Kiigs-I3efälel  vid  Kongl.  M^ijrls  hö^a  kröning 
1844;  valdes  samma  år  af  Tyska  församlint^en  i 
Stockholm  att  vara  dess  Ob&r  Kirchen  Rath;  samt 

1845  af  Ridderskapet  till  Ortlförande  i  Banko- 
Utskottet. 

År  1847  den  23  Juli  b!ef  han  i  nåder  kal- 
lad och  förordnad  till  Ordförande  för  Armeens 

Fullmäktige;  deltog  verksamt  i  deias  förberedande 
arbeten,  ådagaläggande,  då  som  alltid,  sitt  varma 
nit  för  Armeens  bästa:  men  krafterna  sveko  vil- 

jan; döden,  som  skonat  honom  under  krigens 

talrika  farliga  skiften,  uppsökte  honom  i  fredens 

lugn;  men  Föj synen  tillstadde  honom  den  slut- 
liga äian,  att  dö  i  skötet  af  Fullmäktige  För  den 

Armée,  hvars  faror  han  delat,  hvars  tacksamma 
minne  han  vunnit  ocli  bevarat.  Han  afled  den 

6  Oktober  1847,  i  sitt  68:de  år,  efter  54  års  tro- 

gen, ärofull  och  ärad  verksamhet  i  fäderneslan- 
dets tjenst. 
Den  hädangångne  var,  sedan  den  10  Oktober 

1815,  gift  med  Friherrinnan  Elisabeth  Char- 
lotta VON  Stedingk,  dotter  af  Fältmaiskalken , 

Riddaren  och  Kommendören  af  Kongl.  Maj:ts  Or- 
den m.  m,  Grefve  Curt  von  Stedingk  och  dess 

Husfru  Ulrica  Fredrika  Ekström,  samt  eflerlem- 
nade  maka  och  4  barn,,3:ne  söner  och  en  dotter. 

Han  var  god  Kristen,  trogen  undersåte,  red- 
lig medborgare,  öm  make  och  fader,  allvarsam 

förman,  god  kamrat,  tapper  krigare;  fränVmande 
Generaler,  som  med  honom  bevistat  krigen,  sade  om 

honom,  att  han  var  "friand  de  coups  de  fusils". 

Utgifne  Skrifter  af  Grefve  Magnus  Björnstjeriya. 

1  :o  "Om  den  fördelaktigaste  ställning  för  In- 
fanteriet är  på  2  eller  3  led".  Tryckt  i  Krigs- 

Vetenskaps-Akademiens  handlingar  1805, 
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2:o  "Taiikai-  rörande  Kongl.  Krigs-Akademiens 
organisation  jemte  befordrinf^^ssätlel  till  forsla  OJli- 

cers-graden".    StockhoUn  1820. 
3:o  "Anförande  till  Finance-Koninjilteen". 

Stockholm  1823.    Anflra  upplaj^an  1823. 

4:o  "Syslem  för  Sveriges  häslknltur".  Stock- holm 1828. 

5:o  "Om  tillämpningen  af  fond-  eller  stock- 
systemet  på  Sverige,  samt  om  nödvändigheten 
deraf  för  realisationens  bestand,  landets  förkofran 

och  landets  försvar".  Stockholm  1829.  2:dra 
upplagan  tryckt  1842  [)å  bekostnad  af  ett  sällskap. 

6:o  *'The  pnblic  debt  in  a  different  point  of 
view  from  Sir  Henry  Parnell".  London  1831. 

Öfversalt  på  Svenska  under  tilel  "Ent;elska  Siats- 
skulden,  dess  inflytande  och  förvallning,  betrak- 

tad ur  en  olika  synpunkt  med  Sir  Henry  Parnell 

i  hans  arbete  om  tinance-reform".  Stockholm  1833. 

7:o  "Om  beskattningens  grunder".  Stockholm 

1832.    Andra  upplagan  'l833. 
8:o  "Svar  pä  Herr  Wolrath  Thams  anmärk- 

ningar vid  Grefve  Björnstjernas  afhandling  om 

Svenska    jordens    beskattning".    Stockholm  1833. 
9:o  "On  ihe  influence  of  the  public  debt". London  1834. 

10:o  "Grunder  för  Represental ionens  möjliga 

ombyggnad  och  förenkling''.  Stockholm  1835.  2:dra 
upplagan  1839. 

IJro  "Förslag  lill  Jury  i  tryckfrihetsmål". 
Stockholm  1835.    2:(ha  upplagan  1835. 

12:o  "Det  Brittiska  Riket  i  Ostindien".  Stock- 
holm 1839. 

13:o  "On  the  moral  slate  and  pulitical  union 
of  Sweden  Norwav  in  answer  to  lM:r  S.  Lain^rs 

statement".  London  1840.  Ofversatt  på  Svenska 
med  titel:    "Om  det  seilliga  tillståndet  i  Sverige 



ocli  Nor^e  och  dessa  bada  länders  politiska  lore- 

nino^.  Ett  svai-  på  Mr  Laings  uppgift  i  delta 
ämne".    Stockholm  1840. 

l4-:o  "Tankar  i  Reprcsentalionsfråuaii".  Lon- 

don 1841.    2:dra  upplagan  Stockholm  1841.^ 
15:o  "Om  Hindnernes  Theogoni,  Filcjsofi  och 

Kosmogoni".    Sfockliolm  1843. 
l6:o  "Förslag  till  en  förändrad  Nationa I-re- 

presentation enligt  de  hutvudgrunder  som  trenne 
Riksstånd,  jemte  en  del  af  det  fjerde,  antagit  vid 

sistförflutne  Riksdag".  Stockholm  1844.  2:dra 
upplagan  1844. 

t7;o  "Om  fond-  eller  stock-systemets  tillämp- 

ning på  Sverige".    Stockholm  1844. 
18:o  ̂ 'Meraoires  poslhumes  de  Feld-marechal 

Comte  DE  Stedingk".  l:a  och  2:a  delarne  Paris 
1845.    3:e  och  sista  delen  Paris  1847. 

19:o  "Anföranden  på  Riddarhuset  under 

1844—1845  årens  Biksdag".    Stockholm  1846. 
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B  i  o  g  r  a  f  i 

öfver 

JOHAN  BE  RON  I  US, 

BERGMÄSTARE  OCH    RIDDARE  AF  K.  W.  ORDEN,   GESCHWORNER  VID 
DANNEMORA  GRUFVOR,  Hl.  Dl. 

Johan  Beronius  föddes  d.28  Okt.  1779  på  Ingelslorp 
i  Skärfs  socken  af  Skaraborgs  Liin.  Fadien,  Peter 

Beronius,  var  Collega  i  Lidköpings  Slads  Skola 
och  utnämnd  Kyrkoherde  i  Norrunga  församling 
af  Skara  Slift;  modren,  Brita  Catharina  Flygare. 

Bfroinius  förlorade  vid  2  års  ålder  sin  fader 

och  upptogs  då,  jenite  2:ne  äldre  syskon,  såsom 
eget  barn  af  farbrodren  Bernhard,  Pastor  i  Båda 

församling  af  Skara  Ssifi.  Han  genomgick  Tri vial- 
skolan  och  Gvmnasiuni  i  Skara,  inskrefs  1798  till 

Student  i  Upsala,  tog  Holiälts-examen  1799,  blef 
1800  antagen  till  elev  hos  den  ryktbare  Eric 

NoRDEWATx,  gjorde  1802  en  hedrande  Bergs- exa- 
men och  inskrefs  samma  år  i  Bergs-Collegiura , 

men  återtog  genast  hos  Nlrdewali.  sitt  älsklings- 
studium, redan  från  barnaåren  antydt  genom  fal- 

lenhet för  mekanik  och  händighet  i  tälja,  snic- 
keri, inläggningar  o.  d.,  h varmed  hvilostunderna 

lektes  borl.  Nordewall  insåg  snart  elevens  an- 
vändbarhet, och  då  han  vid  Skultuna  skulle  bygga 

bruksdammar  och  vattensumpar  af  huggen  sten, 
valde    han  Beronius  att  utföia  delta,   i  Sverige 
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ovan!i"a  rörelaof.  FörUoenJet  ral Ha ilades  och 
NoRDEWALL  förordade  1805  Beronius  tiii  KonsU 
mästare  vid  Daniieinora. 

Efler  den  olyckshändelse,  som  1796  höll  j)a 

all  dränka  dessa  ryktbara  grufvor,  hade  \\  ai.l- 

MAN  och  SwAB  blifvit  rådfrågade  {'öv  uLskärnin- 
geiis  dämpande  och  kostsamnja  ilammar  skulle 

uppföras  af  huggen  sten  efter  Nordewali  s  plan; 
men  vid  utförandet  af  dessa  sednare  användes 

Beronius.  Vid  slörre  arbeten,  förenade  med  kin- 

kiga och  farliga  omständigheter,  beior  en  lycklig 

ulgång  ej  allenast  pa  planens  riktighet,  utan  ock 
på  fyndighet,  rådighet  och  kraft  hos  den  som 
verkställer;  och  ofla  ser  vandraren,  som  besöker 
dessa,  det  menskliga  snillets  minnesvårdar,  blott 

ringa  spår  efter  den  veiksamhet  Sf)m  i  tysthet 

erbjuder  fi  ukterna  åt  kommande  okända  släglen!  — 

Man  tillerkänner  Beronius  en  stoi"  del  af  förtjen- 
steii  att  hafva  rädtlat  Sveii^es  mest  värderade 
orufvefält  från  en  öfverhänoande  fara.  Emellertid 

voro  mellanfäkets  grufvor  mer  än  till  halfva  dju- 
pet fyllda  med  vatten,  som  sedan  till  stor  del 

öfver^att  till  is,  emedan  då  varande  konst  blott 

kunde  förekouinia  vattnets  stigande.  En  större 

ångmachin  togs  från  England,  och  \id  dess  upp- 
sättande började  O^YENS  veiksamhet  i  Sverige.  — 

För  att  få  grufv^edriften  i  bättre  skick,  rådfråga- 
des AVatj.>ian  (då  Geschworner  vid  St.  Koppar- 

berget), som  äfven  infann  sig  och  ansåg  Danne- 
mora  vaia  långt  efter  sin  tid.  Bolaget  erbjövl 

Wallman  att  stanna  qvar,  som  åter  föreslog  Be- 
R0^nJS,  b  vilken  han  då  läi  t  känna  och  värdera. 

Med  den  natuiliga  blygsamhet  som  utmäikle  Be- 
ronius, var  denne  svår  att  ()fvertala  ,  emedan  beigs- 

mekaniken,  icke  grufvors  brytning  m.  m.,  lekte 
med  hans  hå".     I  detta  falli"a  land  är  dock,  för 
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den  nietleilösr,  god  t  tilt  liafva  mer  än  ett  yrke. 

Beropsius  log  vid,  erhöll  1806  K.  J3ergs-Kollegii 
fullmakt  på  Krono-Grufvefogde-tjenslen  vid  Dan- 
neniora  och  befordrades  1807  till  Geschwornei- 

sysslan  derslädes.  Nu  omskapades  hela  grufve- 
driften  med  beting,  ai  betssätt,  redskap  o,  d.,  hvar- 
förutan  den  stora  dammbyggnaden  fortsattes  vid 

Stor-rymningen ,  så  att  Grufsjön  afstängdes.  ]Nu 
väcker  detta  ai  bete  icke  säideles  uppseende,  eme- 

dan största  delen  går  under  grufvebacken ,  som 

m.åsle  planeras.  När  grufvan  var  tömd  genom 
ångkraften,  lämpades  den  äfveii  till  u[)pfordring 
medelst  ändamålsenligt  konstruerade  linkorgar. 

Då  nytt  konsthjul  med  stånggång  skulle  byg- 
gas vid  Dannemora  (1820),  hade  väl  uppfinningen 

af  infalls-hjulen  blifvit  vid  Nordiuarks  grufvor 

utförd  i  stort  af  Kalt.stenius  (1818j  •''),  men  Be- 
RONius  följde  vid  hjulets  sammansättning  och  vatt- 

nets inledande  sin  egen  plan.  Lika  effekt,  som 
förr,  vanns  med  hall  vattenmängd.  Han  beredde 

äfven  en  tjeuligare  lokal  för  konsten  uli  Mellan- 
fället.  1  machiugrufvan ,  hvarest  en  växande  is- 

massa föranledde  mycket  bekymmer,  uppfann 

Beronius  en  sinnrik  vädervexlings-anstalt  och  isen 
försvann.  Vid  konsl  ledningars  konstruktion  fa- 

stade BERomus  uppnjärksamheten  vid  den  spän- 
ning, som  vid  hvarjt;  slag  uppkom  derigtnom  alt 

korgstangen  icke  kan  röras  parallelt  med  sig  sjelf ; 

en  svårighet,  som  man  dii tills  \etal  athjelj)a  en- 
dast medelst  ett  stort  glapprum.    Beronius  inulvek 

*)  Jern-Konloiets  Annaler  III,  1819,  p.  40,  89.  — 
Uti  Nekrologen  dersfädes  6'fvei  Bebonius,  se  Ny  St  rie 
1848,  andra  li.  p.  127,  liar  i  detta  hänseende  det 
misstag  inflnlit,  som  hade  Bfroisius  varit  den  förste 
byggaren  af  infalls-h  ju  i. 



fien  genoni  eii  ledgAn^.  ̂   De  förbäU ringar  han 
infört  i  byggnadssällel  af  konstreglar  äio  af  vigt; 

nästan  hvarje  clel  har  uncleigålt  någon  oinskap- 
ning,  så  att  det  hela  går  med  mindre  kraft- 

förlust, större  bestånd  och  lättare  underhall.  De 

hafva  derföre  bliivit  efterföi  jrla.  Vid  Harviks 

qvarn,  fler  vattenhöjden  varierar  nästan  alla  år 

mellan  4|  och  2  alnar,  byggde  han  ett  infalls- 
lijul,  på  h vilket  skoflarnes  3:ne  planer  ställdes 
så,  alt  när  ett  borltogs,  hjidet  kunde  nyttjas  för 

undevfall.  Tvenne  infalls-stup  lågo  öfver  hvar- 
andra,  och  då  valtenhöjden  i  dammen  icke  mera 

medgaf  deras  begagnande,  förvandlades  hjulet  till 
linderfall  och  vattnet  styrdes  på  dess  utsida,  som 

vanligt.  —  Hans  spannemåls-våg  är  ganska  ända- 
målsenlig, men  lärer  vara  föga  använd.  Mången 

Svensk  npj^jnnning  huv  rönt  sam!)^a  öde;  den  ar- 
betar blott  för  3  millioner  menniskor  i  ett  fat- 

tigt land. 

Hos  Beronius  funnos  kunskaperna  och  erfa- 
renheten i  en  lycklig  förening.  För  de  arbetande 

och  för  dem,  som  han  ägde  alt  svsselsätta  och 

befdia,  var  han  icke  allenast  en  god  och  aktad 
förman,  utan  han  gjorde  sig  äfven  älskad  genom 
vn  nästan  fadeiliq;  um vårdnad.  —  Han  invaldes 

1814  till  arbetande  Ledam<^t  i  IJpsala  Läns  K. 

Hushrdlnings-Sällskaj).  År  I8l8  erhöll  han  Kongl. 
Majrts  fullmakt  på  I3eigmäslare  namn  och  heder; 
blef  1819  i  Nåder  ulnäUind  till  Riddare  af  K. 

Wasa-orden;  1821  invaldes  han  till  Ledamot  al 
denna  K.  Akademi;  1830  blef  han  Bergsfogde  i 

Uplands  och  Roslags  l)ergsf(\i;(lei  i ,  s.tmt  lemuade 

1839  sin  befallning  såsom  Geschworner  och  flyt- 
tade till  Kullbohl;  samt  alled  den  18  November 

1847.  "Utom  Danneinora  utförde  Beronius  bygg- nader 
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^jpiilef^t^pådåfcskilliga  bruk  inom  Bergslagen,  af  iiam- 
riitarj  sågar,  q  varnar  m.  m.,  oeh  vid  Österby  In  u  k 
té^iiMclnade  han  såsom  Öf verbj^ggmästare  alla  me- 

^l^iniskal' byggnader,  och  konstruerade  alla  vatlen- 
Itbjnl  i  enlighet  med  nutidens  theorier.  Få  äro  de 
,5verk  inom  Dannemora  Bergslag,  som  ej  lemna 
iiliågot  vackert  och  erkänsamt  minne  af  Beronii 

CÄekaniska  snille  och  skicklighet" 

v^é'  Beronius  ingick  1810  äktenskap  med  Caro- 
-fiiNA  Wilhelmina.  Bergwall,  som  gaf  honom  6 
söner  och  en  dotter.  De  öfverlefva  honom  och 

äldsta  sonen  Carl  emottog  Geschworner-sysslan , 
l^å  fadren  leninade  den. 
%od  ̂ iBeronu  af  trycket  utgifna  arbeten  äro: 

.fiiJ?)f'Om  Dannemora  grufvor;  tr.  1818. 
Beskrifning  öfver  n^^a  Konsthjulet  och  der- 

iiwed   förenade   nya   Stånggängen  vid  Dannemora 
grufvor.  i82J. 

Vattenhjul  med  föränderlig  skofling  för  bröst- 
4cill  och  underf^dl.  1826. 

iif      De  finnas  införda  i  Jern-Kontorels  Annaler. 

*)  Jernk.  Ann.  ny  Serie,  1848  pag.  128. 

12 
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INNEHÅLL. 

Försök   att   grundlägga  ett   nytt  Ton- 
system;  af  P.  S.  Munck  af  Rosenschöld.  sid.  L 

Nya   Svenska    Homoptera;    beskrifiia  af 
Carl  H.  Boheman    ........  23. 

Uppgift  på  nya  vattenmärken  uti  Nykö- 
pings Skär  gärd,  in  hugg  ne  och  af  vägde 

sommaren  18475  af  Aug.  Olivekrona   »  69. 

Bidrag  till  theorien  o  ni  EUiptiska  functio- 
ner ;  af  C.  J.  Malmsten  »  TI. 

Öfver  de  Capska  arterna  af  slägtet  I  ridas  a; 
af  L  G.  Agardh  »81. 

Biografi  öfver  Prof  essoren  Carl  Wilh. 

Henrik  Ronander  »  9'9. 
—  Professoren  m.  m.  Johan  Henrik 

Gistrén  ))  103. 

—  Biskopen  och  Kommendören  Frans 
MicHAÉL  Franzén  »  107. 

—  H,  Ex  c.  m.  m.  Herr  Gr  ef  ve  Ma- 
THiAs  Rosenblad  »113. 

—  Konsuln  och  Riddaren  Jacob  Grå- 
berg till  Hemsö  »133. 

—  Kammarherren  och  Kommendören 
Friherre  Carl  Gustaf  v.  Brink- 
MAN  »  139. 

—  H,  Exc,  m.  m.  Herr  Grefve  Mag- 
nus Björnstjerna  »  163. 

—  Bergmästaren  och  Riddaren  Johan 
Beronius  »  173. 
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FÖRTECKNING 

pä  Författarne    till   cle  i   i847  ̂ ^'^  Hand- 

lingar införde  Afhandlingar. 

Agardh,  i.  g.;  öTver  de  Capska  arterna  af  släglet 

Iridaea  .'  sid.  81. 
BoHEMAN,  G.  H.;  Nya  Svenska  Homoptera     ...»  23. 

Malmsten,  C.  J.;  Bidrag  till  theorien   om  Ellipti- 
ska  functioner  »  71. 

Olivekrona,  Aug.;  uppgift  på  nya  Vattenmärken 

uti  Nyköpings  Skäj'gärd,  inhuggne  och  af- 
vägde  sommaren  1847   »69. 

RosENSGHÖLD,  S.  MuNCK  af;  försök  att  grundlägga 

ett  nytt  Tonsystem   .  »  j. 
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