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kännedomen af de Skan-

dinaviska arterna

af slägtet

DR ABA
aF

AL. ED. LIIVDBLOM,

noggrant och fullständigt man än tror
känna de \äxter, som tilUiöra Skandinaviens

Ehuru
sig

upptäckas likväl årligen några förut ej
anmärkta, och det icke allenast bland de mindre kryptogamerna, utan till och med bland fanerogamernas högsta, mest utbildade ordningar;
och man kan, utan fruktan för misstag, påstå,
att Skandinavien ännu hyser många hittills öfiåda eller förblandade arter, h vilka förr elV
ler sednare komma att såsom rekryter upptagas
Den del af Skandhiavien, som dock
i dess Flora.
under de sista åren i detta hänseende lemnat de
Inflesta och utmärktaste bidragen, är Norrige.
om detta intressanta land hafva, hufvudsakligen
genom Professor Blytts och den nu mera aflidne Pastor Sommerfelts oförtrutna forskningar, inom några få år blifvit upptäckta: Aspidium crenatunij Gljceria norvegica (bestämdt skild från
Gljc, pendiilina L^st,)^ Agrostis svaveolens , CoTriticum violaceum^ tvenne nja
leantJuis subtilis
Flora,

.

K, V. Jcad, Handl. rSSg,

1

,,

arter af

Carex,

ma

beskrifvas,

li vilka

af Prof.

Blytt snart kom-

Sediun lijbrldunij Hieracium
mscpt.
Arenaria lat eriflor a
cirrhosidnm Fr.
m. il., för att ej nämna de för något längre
sedan der upjitäckta Salijc retusa^ S. norveatt

,

Saxifraga hieracifoUa Campanula barbatUj,
Festuca sjlvaticaj, Carex binervis Sm. m. fl.

gicUj,

j,

den botaniska resa jag 1837 företog i
Norrige lyckades det mig att finna åtskilliga för
Skandinaviens Flora nya arter, h varibland Cerastium latifolium L. och Spergula jdvalis n. sp.
(en egen från Sperg. sagmoides j subulata och
glabra bestämdt skild art), jemte åtskilliga an-

Under

märkningsvärdare varieteter af andra arter, reaf mig blifvit beskrifdan på ett annat ställe
na, äfvensom de af mig funna mossor blifvit
upptagna i 3:dje uppl. af Hartmans Skandinaviska
])en tid af nära 3 månader, som jag
Flora.
nyssnämda år tillbragte på Dovre använde jag''")

—

,

dels

till

växtgeografiska

vnidersökningar ,

dels

till

studera vissa mera egentliga fjäll-genera; bland dessa var Z^ra^<:/-slägtet ett bland de
förnämsta, och som den uppmärksamhet, jag egatt

specielt

nade åt detsamma lemnade mig visshet derom
att de Skandinaviska arterna deraf icke äro till,

räckligt

utredda, så kompletterade jag efter

hem-

komsten de under resan på växterjia i deras lefvande tillstånd gjorda observationer, medelst jemförelser med torra exemplar från olika trakter
dels af samma dels af beslägtade arter; och det
är resultatet af dessa undersökningar, som jag
härmedelst vågar framlemna under form af en
monografi öfver de Skandinaviska arterna af slägtet

*)

Draba,
Se Physiographiska Sällskapets Tidskrift, l;a Bandet.

Lund 1838,

pag. 315

följ.

Förrän jag likväl öfvergur till framställningen af sjelfva arterna, torde det tillåtas mig att,
med särskilt fästadt afseende på de Skandinaviska arterna, förutsända några anmärkningar öfver slägtet i allmänhet och det sätt, h varpå det
behandladt.
synnerhet de species, h vilka utgöra
De Candolles sektion Leucodraba^ icke allenast
sinsemellan äro ganska lika och således lätta att
förblanda, utan derjemte äfven underkastade åtskilliga förändringar, som hos
särskilta species
återkomma i fullkomligt analoga former, h vilka
af några Författare betraktats såsom egna sjelfhittills blifvit

Som

i

ständiga arter,
förenat

flera

under det andra under samma art
dylika

analoga,

skilda arter hörande former

tydlig oreda

uppkommit

i

äro ganska svåra att
torde det vara tillräckligt

arter

Draba

men

till

alldeles

en icke obesynonymien och några
;

så har

,

utreda.
att

som

Exempelvis

anföra

namnen

än till
en än till
Att denna oreda till
någon del föranledts af Li?sné och Haller måste
man väl medgifva, i det att de af dem uppställda till nu ifrågavarande sektion hörande species
äro rent af kollektiva. Sålunda sammanfattade
Linné till en början under sin Draba incana alla till både Leiicodraha och
Holarges DG. hörande arter, h varifrån han likväl derefter under
namnet Di\ hirta afskilde de arter, som hafva
liirta

och stellata,
en annan art.

hänförts

1- eller få-bladig stjelk, från dem, som hafva
mångbladig, för h vilka han bibehöll namnet Dr,
incana. Haller föienade under sin Draba caulibus siibniuUs, foliis tonientosis ovatis Hist. St.
Helv. N:o 497 både Linnés Dr, Jurta och inca-na, Grantz's Dr, aicstriaca och Jacquins Dr.
stellata,
Gaudin , Hoppe men i synnerhet Koch

—

hafva noggrant utredt denna och ofriga Tyska
och Sweitziska arter, hvilka de dock niöjhgtvis
Inom Skandinavien afsplittrat.
alltför mjck et
skilde först Liljeblad Dr, nivdlis och sedermera
Wahlenberg Dr. lapponica eller Wahlenher^ii
från LixNÉs Dr. Jiirta, under h vilken likväl
några sinsemellan ganska olika former,
återstå
hvilka

För

jag

i

det

döma

att

följande

torra

exemplar af några

rit

tillfälle

i

söka

utreda.

—

få arter, hvilka

jag

va-

den mängd Kaukasom under sednare åren

granska, synes

siska och Siberiska arter,

uppstälts,

skall

af diagnoser, beskrifningar och de

tåla

någon

inskränkning.

Och

i

all-

mänhet t} ekes det för att kunna åstadkomma reda i sjnonymien och bestämdhet i arterna, blif,

va

nödvändigt

underkasta hela slägtet en
granskning, h varigenom efter
förmodan icke så få nu så kallade arter skulblifva reducerade till blotta synonymer eller

fullständig
all

le

varieteter.

granskning,

att

kritisk

Men

kunna

företaga en sådan
hafva tillräcklig tillgång

för att

fordras

att

autentika exemplar från
olika
och som detta ej är förhållandet med
mig, har jag för närvarande inskränkt mig till
de arter, som tillliöra Skandinaviens Flora, och
af hvilka jag varit i tillfälle att observera de

på

fullständiga

trakter;

flesta

vigt,

vildt tillstånd

i

period;

en

som

fördel,

man

under

som

är

egentligen

liela

ej

deras lefnads-

mycket större
kan sägas fullstän-

af

så

känna andra växter än dem, h vilkas hela
utveckling man med uppmärksamhet följt i deras
vilda tillstånd; ty äfven de talrikaste, bäst inlagda torra exemplar, meddela allenast en ofullständig bild, och genom att blott observera växdigt

terna

i

odladt

tillstånd,

får

man

icke

så sällan

,

om

deras verkliga väsende och utseende
begrepp.

tigt

Den, som

sysselsätter

af natur-föremål, finner

h varken

och

i

för

sig

med

ett orik-

beskrif vande

snart, att alla karakterer

sig eller relativt äro lika go-

som inom en fautmärkt goda och konstanta, inom en annan äro af vida underordnadt
värde och ofta der alldeles ej kunna begagnas;
utan

da,

milj

han
står

så

hos

äfven

finner

sådana,
att

visa

slägt

eller

i

tvertom

att

att

finna

att

sådana,

sig

svårigheten ingalunda be-

karakterer,

utan

uti

att träffa

som äro konstanta och genomgripande,
de under olika modifikationer återkomma

alla arterna

dertill,

ställda,

att

bör

som

så

af ett vidsträckt slägte.

mänga

till

Orsaken
upp-

haltlösa arter blifvit

en hufvudsaklig del sökas deri

dem,

då
de vidare
reflekterat öfver, huruvida dessa varit af den beskaffenhet att de kunnat
eller
bort
beo^asfnas
inom det slägte eller den familj, som var i fråHäraf kommer det äfven att de, som endast
ga.
efter herbarier och torra exemplar beskrifva växter, i allmäniiet äro benägnare att öka arternas
antal, än de, som undersöka dem i deras lef vande tillstånd.
Ty de förra kunna uppsöka karakterer, men endast de sednare äro i stånd att
prof va karakterernas duglighet och beständighet,
samt undersöka den grad af föränderlighet, som.
h varje klass af karakterer inom en viss familj
eller slägte är underkastad. Man finner derunder icke så sällan, att karakterer, som icke så
särdeles falla i ögonen och i början visa sig föga betydande, äro af genomgripande beskaffenhet och af vida större vigt än andra, som tyckas
Men detta blir en ny
vara mycket eminentare.
att

de,

de

blott

uppställt

funnit

karakterer,

ansett tillräckligt,

utan

att

6
dem, som utan att rådfråga den lefTande naturen, endast hålla sig till den torkade ; ty desse inse ej vigten af den använda kastötesten för

utan tro sig haf va funnit antingen
rakteren ,
karakterer eller ock mellan-former , hvarefter de i förra fallet roa sig med att omstöpa
alla de förut uppställda arterna, och i det sednare

bättre

reducera

att

föga

ta

dem

och förena

närslägtade.

Dock

dem med

andra of-

för djlika så kallade

öfvergångs-former bör man noga
vara; man kan af dem så missledas att
man svårligen åter hittar till rätta. Ganska ofta utgöra de analoga former af olika arter, och ganska ofta
äro de endast skenbara och upphöra att framstå
som mellanformer, så snart man lärt sig inse hvad
som utgör den verkliga konstanta karakteren.
Detta är dock oftast omöjligt att lära af några
få torkade exemplar, h vilka äro liksom stereotyper i jemförelse med den mångfald och rörlighet, men derjemte bestämdhet och beständigsom röjer sig i den lef vande naturen.
het,
Skulle de, h vilka omfatta satsen om mellanformer, konseqvent genomföra den, blefve de ofta
nödsakade att till ett eller få species reducera
stora genera; den fördel, som deraf skulle härMen det är
flyta, är i sanning svår att inse.

mellantaga sig

eller

till

,

—

en omständighet, som man i fråga om dylika mellanformer bör afse; den nemligen: hvar
arten har sitt centrum; der hör den studeras, ty
der framstår den i sin högsta utbildning, mångfald och fullkomlighet; de former, som visa sig
ock

i

periferien

mer

eller

af

dess

utbrednings-krets,

äro ofta

mindre degenererade och förkrympta;

då tvenne närslägtade arter (t. ex. en aloch en inferalpinsk) på detta sätt mötas i
periferien, kan det väl hända att former visa

och

pinsk

kunna synas något tvetydiga; men
bör man clerföre genast förena båda arterutan tvertom följa h vardera till inedelpunkna
dess växtkrets för att finna de verkliga
för
ten
konstanta karaktererna hvarefter man af ven snart
upptäcker de mindre betydliga modifikationer, h vilka dessa möjligen undergått, och blir i tillfälle att
hänföra h varje form till sin hufvudart.
I allmänhet gäller, att man måste vara varsam vid
åberopandet och användandet af mellanformer,
samt att det är bättre i tvetydiga fall skilja
än förena; ty Botanikens Historia lärer, att vida
mindre oreda och villervalla i fråga om arter
uppkommit genom skiljande af former, än derigenom att man, tagande analogi och likhet för
identitet, förenat och under kända namn upptagit former, som i sjelfva verket ej hört dit.
Äfsig,

Inilka

icke
,

,

ven Draba-slägtet äger mera än ett exempel att
härpå anföra.
Då vi på slägtet Draba tillämpa, hvad nu i
allmänhet blifvit yttradt, visar sig nödvändigheten
att noga granska de karakterer, h vilka inom detta slägte erbjuda sig, samt efterse modifikationer,
hvilka dessa äro underkastade, för att finna dem,
som äro konstanta och användbara, samt dem, vid

h vilkas begagnande större försigtighet bÖr äga rum.
Rotens varaktighet lemnar ett vigtigt kännemärke, i det den hos några är enårig, hos andra mångårig; hos dessa sednare utgå från roten
flera

eller

färre

längre

eller

kortare

rotskott

(stolones) och stjelkar (caudices), som äro mer eller mindre tufvade och slutas med en bladrosett,
h varur de blombärande stjelkarne uppstiga; de
enåriga arterna sakna dylika rotskott, och stjelkar och deras bladrosett, som oftast är fåbladigare och glesare, utgår omedelbart från den punkt.

8
der

och

rot

grund

stjelk

Denna

radicis).

för

öfverg^å

i

skiljaktighet

slägtets

indelning

h varandra (collum
liar

i

man

sektioner,

lagt

till

h varvid

jag allenast vill anmärka, att sektionen Holar^
som uppgifves haf va blott 1— 2-ärig rot,
ges DC
Åtminstone är
synes mig tillhöra de mångåriga.
Dr. iiwaiia bestämd t mångårig på Do v re, och
på exemplar, som jag från flera trakter, så inom som utom Skandinavien jemfört, har jag nästan alltid nedom sista årets rosula upptäckt spår
Äfven den
efter åe föregående årens rcsuice '•"),
km.,
mig
vara peraureaY
sjnes
Grönländska Dj\
Bladrosetterna förete en olikhet i det
enn.
hänseendet, att de hos några arter äro i början
iråstan klotrunda (hos Dr. trichellcij,
tillskitna,
nivciRs y den Grönländska Dr^arcticaYkiu.., samt,
fast i mindre grad, hos Dr. scarulmai^ica); hos
de öfrige Skandinaviska äro de öppna, utbredda.
Detta synes mig stå i något sammanliang jned arternas högre uppstigande pä fjällen, så att de> som
stiga högre upp, haf va mera slutjia rosetter, h vilka de dock bibehålla, äfven när de stiga djupare
ned, hvaremot på de andra arterna ju högre de
stiga , desto tätare blifva rosetterna och med mera
upprätta ehuru likväl ej tillslutna blad. Af de flesta
fleråriga arterna finner man t venne former: den ena,,
som växer bland mossa o. d. djupare i dalarne
och på fjellsidorna, har långa, mera utbredda i^tjelkar medS glesare rosetter: den andra åter, som
växer bland stenar på liögre skarpare ställen, har
kortare, mera hoppackade stjelkar och mindre rosetter, hvars blad äro kortare, styfvare och mera
upprätta; men ehuru olika dessa former än vid
,

—

Jfr äfven G. A.

Vol

3. p. 82.

Meyer

i

Ledcbours Flora Altaica

2
,

ögonkastet kunna synas, äro \i

första

berättigade

att

ens

anse

dem som

likväl icke

varieteter.

—

allmänbet mer eller mindre
bar dem jembredt-aflånga
mindre
rundadt-trubbiga.
I allmänbet äro de
tandade än stjelkbladen ; Dr. nivalis
TVahlenalpina bafva dem nästan alltid bell^rädbergii
dade; hos de öfriga äro tänderna merendels 1
på bvardera sidan vid eller ofvanför bladens midt,
korta, utstående spetsiga.
Hos Draberna, liksom
hos pluraliteten bland Cruciferce, visar sig en
tvåAddig slags bärighet, nemligen dels ett kortare, tätare, gråaktigt ludd, bestående af stjernlikt delade hår; dels längi^e, glesare, enkla eller
2 3-klufna hår. De flesta arterna bafva blad,
stjelkar, blomskaft och stundom äfven skidorna
större eller mindre grad häraf beklädda; och
i
på beskaffenheten samt när- eller frånvaron af
denna hårighet har man vid artbestämningen
lagt mycken vigt, mera än den förtjenar, ehuru
jag icke vill påstå att den alldeles bör lem nas ur
sigte; deji är i allmänhet underkastad betydlig
förändring, så att man vid de flesta arter egentligen har alt se på deras normala förhållande i
detta hänseende.
De båda olika slag af hårighet
Rosettbladen
spe^siga;

äro

i

Dr. nivaUs

j,

j,

—

—

äro vanligen så fördelade, att den kortare, stjernlika, har sin plats på bladens yta, den längre
deremot hufvudsakligen i kanten; på stjelkarna
förekomma båda slagen blandade.
Hos Dr.
nhvalis är den stjernlika hårigheten på blad, stjelkar och blomskaft så företrädesvis herrskande, att
endast strödda längre kanthår varseblifvas på bladen; den är äfven hos denna art konstantare än
hos de öfriga, så att den aldrig saknas på blad
eller

stjelkar,

slutligen

blir

ehuru

den

mindre

tät;

på dessa sistnämda
och blomskaften har

;

10
funnit glatta allenast hos en påtagligen sjukHos Dr. VTahlenher^ii är åter den
form.
lig
enkla liåriglieten herrskancle , så att strödda stjernlika hår endast varseblif vas på mycket unga blad
stjelkar och blomskaft har jag på denna art alltid funnit glatta och ganska ofta äro äfven sjelfva bladen alldeles glatta med undantag af de
kanthåren.
Den enkla
långa reguliert ställda
hårigheten synes dessutom vara den herrskande
hos Dr. alpina och trichelkij hos hvilka de stjernlika håren nästan endast förekomma på bladen i
deras yngre tillstånd; och i allmänhet synes det
förhållandet äga rum, att den stjernlika hårigheten försvinner förr än den längre enklare, och
på bladens öfra yta förr än på den undra; slutligen synes hårigheten vara konstantare på stjelkBeträffande stjelkens hårigän på rosettbladen.
het, märkes, att denna vanligen är ymnigast mot
basen, så att den upptill icke sällan alldeles försvinner (t. ex. hos
Dr. läxa ^ scandinavica
verna och, ehuru mera sällan, Dr. lurtet); hos
några arter {Dr. iucana ^ alpina och äfven Dr.
trichella) är den deremot tätast upptill; hos en
och samma art varierar den betydligt med hänseende till längden, så att den stundom är längre, stundom kortare än stjelkens diameter; enahanda förhållande äger rum i fråga om håren på
fruktskaften.
Dr. nivalis har dock alltid och
Dr. scandinavica oftast håren kortare än stjelkens och fruktskaftets diameter.
Stjelkens beskaffenhet erbjuder för artbestämningen en ingalunda förkastlig karakter, i det att den normala
är antingen utan blad (scapus) eller bladig (caulis).
Det förra äger rum hos Dr. verna ^ alpina ^
jag

_,

trichella

dimivica

och nivalis ; Dr. Walenbergii och scajihafva oftast enbladig stjeJk, Dr. läxa

11
en- eller få-bladig; de öfriga mångbladig; men
liksom bladens antal bos dessa sista varierar
{Dr. liirta bar stundom blott ett, bögst sällan

Dr. mcana oftast många, stundom
3 blad), så bänder det någon
allenast
gång, att de förstnämda bafva 1 eller 2 blad
på stängeln, men som dessa då nästan alltid bafya en blomma i blad vecket, kunna de betraktas
som bracteer, eller, kanske bättre, blomskaftet
anses som en förkrympt gren, som dock ej så
sällan, särdeles bos Dr. alpbui^ verkligen utväxer.
Hos Dr. Walilenher^ii saknas icke så sällan stängelbladet, b vilket ock någon gång inträffar på
Dr. Scandinavica. Ju fåbladigare stänglarne äro,
desto mindre greniga äro de ock; der före äro
äfven Dr. incana, niuralis ocb nemorosa de enda Skandinaviska arter, som kunna sägas vara
normalt greniga, eburu de äfven ofta träffas utan
Blomklasen, som i allmännågon enda gren.
bet till en början är ganska kort, förlänges hastigt, så att den slutligen, fruktbärande, blir lika
lång som den ofriga delen af stjelken; bos Dr,
IcLxa och liirta är den nästan alltid, bos Dr.
incana ocb alpina ofta i toppen lutande; bos de
Blomfoderbladen eröfriga nästan alltid upprätt.
bjuda nästan inga karakterer, ty de äro bos alla
arterna i det närmaste fullkomligt lika; de variera ofta bos en ocb samma art glatta och håliera

än

6,

2

eller

—

riga.

Blommorna

skilja

sig

hos

olika

arter

till

Färgens olikhet utgör förnämsta karakteren för Decandollska sektionerna Chrysodraha och Leucodraba^ en karakter, b varpå jag
dock anser, att icke så mj^cken vigt bör läggas;
ty dels upptagas i andra afdelningar (t. ex. Drabelke) både hvit- och gul-blommiga arter, dels
blekna de gula blommorna (t. ex. hos Dr, cdpina) ,
färg

och

storlek.

12
de blifva nästan hvita och, om man allenast ser på färgen, svårligen kunna skiljas från
blommorna hos Dr. hirta; dels har slutligen
De Candolle sjelf bland Chrysodrabce upptagit den
hvitblommiga Dr. nivalis Lilj. [Dr, muricella
Waiilenb.). Bland de Skandinaviska arterna hafva Dr. alpina och nemorosa gula. Dr. hirta
så

att

hvita, stötande

gult

(blekt svafvelfärgade). Dr.
och de Öfriga mera mjölkhvita
blommor; dessa sistnämde blifva under vårdslös
torkning ofta något stötande i gult, dock minst
Med hänseende till
Dr. läxa och scandinavica.

incana

i

snöhvita,

blommornas

storlek äger följande progression

rum

från de större till de mindre: Dr. alpina hirta j
verna^ Wahlenherincana^ läxa, scandinavica
j,

_,

muralis och nemorosa.
Särdeles hos den förstnämda varierar storleken
temligen betydligt; i mindre grad hos de öfriga;
men man bör akta sig för att bedömma storleken
efter illa torkade eller alltför mogna exemplar,
emedan kronbladen på dem äro hopskrumpna och
således synas mindre, än de verkligen äro.
Beträffande formen äro de i allmänhet omvändtäggrunda eller aflånga, nedtill utdragna till en
gii,

trichella^,

nivalis

:,

längre klo, i spetsen urnupna, instundom alldeles hela; hos Dr. verna tvåklufna, h vadan man ansett den som typ
för ett eget slägte Erophila. Ståndarne äro 6 utom
hos Dr. muralis ^ der de 2 kortare saknas; de längre
äro vanligen af fodrets längd, stundom längre.
Fruktskaftets riktning lemnar temligen goda och
kortare

eller

tryckta

eller

konstanta karakterer; hos några arter {Dr. laxa^
incana) är det tilltryckt-upprät; hos andra {Dr.

scandinavica

j,

hirta ^ alpina ^ iVahlenvernd) mer eller mindre utstådet med stjelken bildar en spetsig

bergiij, nivalis j,

ende, så

att

trichella^
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yinkel, livars storlek tilltager
arterna äro antecknade;

som
och

nemorosa

är

stående, så att det
rät

vinkel.

Längden

samma
hos

Dr.

stjelken bildar

varierar

ofta

ordning,
muralis
rakt

slutligen

fruktskaftet

med

i

ut-

en nästan

hos

samma

allmänhet äro de nedersta längre än de
öfversta; likaledes variera de mer eller mindre
håriga; hos Dr. Walilenher^ä äro de alltid glatverna; hos Dr. muralis
ta; äfvensom hos Dr,
och nenujrosa har jag oftast funnit de nedersta
fruktskaften på yttre sidan håriga, de öfre alldeles glatta; Dr. läxa och scandinavica hafva
dem ofta glatta, stundom småhåriga; Dr. hirta
öfverallt eller ock på den utåt vända sidan mer
eller mindre långhåriga; styfhåriga hos Dr. trichella; mer eller mindre beklädda med dels
stjernformiga dels enkla hår hos Dr. incanaj alpina; kort och tätt stjernludna hos Dr. nivalis.
Skidornas form erbjuder goda karakterer, men
man måste blott noga taga sig till vara, att man
ej hämtar dem från andra än fullkomligt mogna skidor, emedan de under tillväxten ej obeKorta, särdeles mot batydligt ändra sin form.
sen breda, mer eller mindre närmande sig den
äggrunda formen äro de hos Dr, trichellaj alpina ^ scandinavica; nästan ovala hos Dr. FFahleneller äggrundt-lansettlibergii; äggrund t-a£långa
ka hos Dr. hirta; elliptiska ofta mot spetsen bredare hos Dr. verna j muralis nemorosa; aflånga
hos Dr. incana; lansettlika hos Dr, nivalis och
Det är likväl ej sällsynt att, stundom från
läxa.
samma rot som de normala, träffa andra atypiska skidor, som äro kortare, mera rundade och
mindre; dessa äro ofta åtföljda af ett djupare deladt, nästan tvåklufvet märke, och hafva ej sällan qvarsittande l^lomfoder; och allt visar, att de
art;

i

j,
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oulljildacl form, såsom redan
anmärkt; jag har träffat dylika
hos Dr. alpina^ scandmavica ^ nivaUs ^ hirta^ och

utgöra

C. A.

en sjuklig,

Meyer

-'•")

Skidornas hårighet är föga konstant; af
scandinavica ^ laxcij hirtcCj incana^
neinorosa har jag sett Skandinaviska exemplar
med både glatta och mer eller mindre håriga
skidor; af Dr. nivalis har jag från Grönland sett
Af Dr. TVahen form med småhåriga skidor.
ienbergii har jag endast sett glatta skidor, likaledes af Dr. verna och muralis; af Dr. trichelI fråga om skidornas
la deremot endast håriga.
riktning vill jag allenast anmärka, att de hos
Draba liirta vanligen bilda en vinkel med skaftet.
Skidorna äro vidare vanligtvis plattadt-hoptrjckta; hos Dr. alpina ^ hirta^ ijicaiiaj, scandinavicaj neinorosa
muralis verna oftast mer eller mindre konvexa.
Ganska ofta äro de snedböjda, h varifrån dock Dr. alpina ^ muralis ^ nemorosa och verna tyckas göra undantag; stundom blir denna böjning så betydlig, att de blifva hop vridna, särdeles i deras yngre tillstånd;
hos Dr. incana synes denna skidornas hopvridning vara mera normal; hos Dr. hirta äger den
ofta rum.
Stiftet, som icke hos någon bland de
Skandinaviska arterna är så långt som hos de utländska Dr. aizoides et afFines, Dr. stellata och
aurea, erbjuder dock flera olikheter; än är det
nålformigt trindt, än nästan koniskt; båda formerna förefmnas hos Dr. TVahlenher^ii,
Hos
några arter är det mycket kort, nästan omärkligt
(hos Dr. verna, muralis
neniorosa, trichella
och stundom hos Dr. incana); hos Dr. hirta är
läxa.

Dr. alpmay

_,

j,

j,

*)

Se Ledebour Flora altaica
Vol. 3. p. j4- Jh- äfven Linncea nr Band 1826 ^ p. 22, under Dr. lapponica
_,
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något förlängcU; hos de öfriga kort men tydMärket erbjuder äfven skiljaktigheter, som
ligt.
förbises; en del arter {Dr. alpina^ nivaböra
ej
cl et

det tydligt bredare än stiftet
Jiirta) hafva
(stigma capitatum); de öfriga hafva det smalare eller i det högsta lika breclt (stigma punctiforme).
I allmänhet är det urnupet eller intryckt; hos
lis y

FrÖen äro
är det normalt tvåflikigt.
mindre gulbruna, ovala eller aflånga,
åt båda ändar trubbiga, hängande med mer eller
mindre kort, smal, fri frösträng; hos de Skandinaviska arterna äro de knappast färre än 8 i
hvarje rum, hos några arter mera än 20; hos en,
så vidt jag vet, obesk rifven art, som under namn
af Dr. oligosperma Hook. förvaras i Hornemanns
herbarium och är samlad under Franklins nord-

Dt\

hirta

mer

eller

pols-expedition, finnes

som

frön,

i

hvarje

rum

allenast

3

—4

likväl sällan alla utväxa.

den nu lemnade framställning af de kasom erbjuda sig till bestämmande af
artskilnader inom Draba-slägtet, har jag väl anty dt, h vilka jag anser för de vigtigare och mera
konstanta och på hvilka jag äfven af denna grund
det följande fästat ett mera hufvudsakligt afi
I

rakterer,

,

seende; jag har dock ej velat yttra Jiågot absolut
eller positivt; ty för att kunna det, fordras att
vara i tillfälle att jemföra så många utländska
Det anser jag mig
arter och former som möjligt.
dock böra nämna, att jag funnit min mening
bekräftad hos alla de arter, till hvilka jag haft
tillgång.

Det torde vara
got

om

i

sin

ordning

att

yttra

nå-

arternas uppställning och indelning, h var-

olika författare utgått från olika indelningsLinné antog såsom sådan närvaron elgrunder.
ler frånvaron af blad på stjelken, h vadan arter-

vid

na sönderföllo i tveiine afdeliiiiigar: caule nudo
och caule folioso; en indelning, som begagnades

ända till De Candoi.le, hvilken först frånskiljde
de arter, som liafva tvåklufna kronl^lad under namn
af ErophUa såsom eget slägte från Draba, livars
återstående arter han fördelade i 5 sektioner,
neml.: 1 Aizopsis: perenna arter med bar stän,

styfva hårkantade blad och gula blommor;
Chrysodraba: perenna arter med gula blommor; bladen h varken styfva eller kölade; 3.
Leucodraba: perenna arter med hvita blommor;
bladen icke styfva; 4. Holarges: en- eller tvågel,
2.

åriga

med

arter

kort

stift;

5.

DrabeUa: enåriga

utan stift. Denna indelning har sedan vanligen användts, ehuru med flera eller färre modifikationer.
Sålunda har C. A Meyer i Ledehours Flora Altaica sammanslagit afdelningarne Leiicodraba och Hohirges till en enda, hvilken han sedan underafdelar först i de arter, som
hafva bladlös eller nästan bladig stängel och dem
som hafva bladig stjelk, samt derefter h vardera af
dessa i heterotrlclue och honiotricJice efter härighetens beskaffenhet.
Sprengel deremot indelar
arter

arterna först
ra

efter

JlorcBj,

falla

i

i

scapigerce ocli caule folioso; de för-

blommornas färg i Jlavfflorce och albiaf h vilka de förstnämde derefter sönder2 underafdelningar: neml. 1: stylo fili-

(= Aizopsis DG.) och
moUes (= Chrysodraba DG. till största delen).
De h vitblommiga indelas i 1: petalis indivisis: perennes (= Leu-

formi; foUis
2:

stjlo

rigidls

sidjnullo;

ciliatis

scapigerce

codraba DG.) och 2: petalis bipartitis: annuce
(==Erophila DG.). Arterna med bladig stjelk delas i Perennes och Annuce s. biemies j hvilken
sistnämda afdelning innefattar Holarges och Drabella
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DC

liella

—

Bland dessa olika

iiideluingssätl fin-

ner jag ingendera fidlkoinligt adaequal; dock skulföreträdet åt Meyerska, med
leaiiia
le jag vilja
undantag af hans underafdelningar efter hårighetens heskafFenhet, h varpå jag anser intet afVidare synes mig skilnaden
seende böra fästas.
mellan Chrjsodrabce och Leucodrabce alltför artiliciel och otillräcklig såsom
endast h vilande på
blommornas färg, h vilken sjnes vara underkastad förändringar; ty, utom det att jag sjelf tagit Dr. alpina med så bleka blommor, att des-

knappt kunde skiljas från blommorna på Dr.
och jag från Gröidand under namn af Dr.
ghicialis sett en form (knappt skild från Dr. alpina) med flores albido-sulphurei, så upptager
De Ca^sdotj.e sjelf under den h vitblommiga Dr.
sa

liirtaj

inuriceUa {Dr. nivalis Ltlj.) en var. ccesia floribus sidphureis, h vilken visar en tydlig öfvergångfrån Leitcodrabce till Chrjsodrabce och h vilken

derjemte säkerligen förmått
föra

denna art bland

De Caxdolle

dessa

sistnämde,

att

dit

uppden

alldeles icke hör; slutligen skilja sig
Dr. incana och Dr. anrea dels Dr. murasätt,
lis och nemorosa helt och hållet på samma
utan att det rimlioen kan falla nåoon i sinnet
att ställa dem i olika sektioner.
Det måste dock
medgifvas, att denna afdelning är underlättande
vid arternas examinerande, men i Skandinaviska
Floran, som endast äger en till Chrj^sodrabce hörande art, är den äfven i detta hänseende föga
behöflig.
De ptrenna arterna stå h varannan så
nära och äro på så mångfaldigt sätt sinsemellan
beslägtade, att det är högst svårt att uppgifva
några under-indelningar; stjelkens beskaffeidiet synes väl vid förslå ögonkastet vara den mest pasför öfrigt

dels

K. V. Acad. Handl. /SSp.

^
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men härvid

sande inclelmngsgrunden;

utom

sYårigheter; ty

skilliga

bladlösa

stundom hafva

ett

andra

(t.

äro

stängeln, så

uppstå åtde normalt
eller annat blad på
ex. Dr. TVahlenherdet att

som enbladig stänstadnar
i
ovisshet
till
h vilken
gel,
afdelning de böra hänföras; andra (t. ex. Dr. läxa),
som vanligen hafva enbladig stjelk erbjuda former
med ända till 5 blad på stjelken, och andra (t.
normalt hafva
ex. Dr. hirta och mcand)^, som
flerbladig stjelk, hafva stundom blott 1 eller 2 blad.
Jag skulle hellre vilja begagna skidornas form, då
man erhåller tvenne underafdelninqar, nemlis^en
första med äggrunda eller ovala skidor, och angn)j

som

lika ofta hafva bladlös

h vadan man

,

dra

med

lansettlika

hvad nu
ger

Erophila

på följande

bland

sätt

man

och då

Drabuj,

indelas,

hufvudsakligt

fästadt

Till

aflånga.

eller

blifvit anfördt,

detta

skulle

h varvid

följe

slägte

naturligtvis

afseende på

af

åter uppta-

är

Skandinaviska

arterna.

Sectio

Aizopsis:

1.

lia

Perennes;

rigida ciliata glabra;

nudus; foNulla

scapus
flores

Ila vi.

scandinavica.
Sectio

2.

Drahcea:

Perennes;

sa; flores flavi

a:

siliculis

ovalis

1.

1.

nudus 1.
minus pilo-

scapus

caulis foliosus, folia mollia plus
albi.

ovalibus:

Dr.

alpina^

tri-

chella j scandinavicaj TVahlenhergii.

b: siliculis lanceolatis 1. oblongis: Dr. nivalis
laxttj hirta^ incana.
Sectio 3. Drahella: Ännu as; caulis foliosus; folia
ovata; flores albi 1. flavi: Dr. muralis
nemorosa.
Sectio 4' Erophila: Annuce; scapus nudus; flores
_,

j,

albi; petala bipartita:

Dr. verna.

19
Se vi på arternas fördelning inom Skandinavien, finna vi att här rader sarania förhållande, som i allmänhet ä^er rum inom detta släfrte,
att nemligen de flesta arter tillhöra
Bland de 11 species, som enligt vår

fjälltrakter.

åsigt

finnas

Skandinavien, äro hlott 3, som icke biifvit
funna i fjällen, utan tillhöra lägre trakter; dessa äro Dr, muralis ^ nemorosa och verna^ bland
h vilka den förstnämda hufvudsakligen förekommer i mediers ta och öfra delen af Sverisje samt
alldeles saknas i Norrige; D]\ nemorosa är ännu
i

mera

inskränkt,

såsom

föga betydlig kusttrakt

växande
vid

blott

Bottniska

inom en
hafvet, på

i
Dalarne och äfvenledes på ett enda
Norrige; den gar dock närmare mot fjällen än Dr, muralis.
Bland de öfriga arterna är
Dr, incana den mest spridda; den förekommer
både i fjälltrakter och i kustprovinserna; i de
förra är den dock frodigast, h vilket utvisar att
den der har sitt egentliga hemland; den före-

ett ställe
ställe

i

kommer från Nordkap till Öland mer eller mindre allmän; den tyckes undvika de sydligaste
och vestligaste trakterna af Sverige, men tyckes
deremot finnas i alla trakter af Norrige, utom måhända den sydligaste och sydostligaste delen af
Christiansands Stift.
Af de mera egentliga fjällarterna är Dr. hirta den mest utbredda och s^år
längst ned i den inferalpina regionen; den växer
öfver hela Lappland och är den allmännaste på
Dovre ••'), jag har sett exemplar af den från Ber-

*)

Härvid kan jag ej undgå att anmärka det falska och
oriktiga deri att, såsom skett i ett nyligen af Svensk
författare ntgifvet förtjenstfullt arbete öfver Lappska
insekterna, till den grad utsträcka benämningen Lappland, att derunder inbegripes icke allenast b vad som

,

20
förekommer den iiäslaii
truliiren
Noniges fjälltrakter. Härvid bör jag
dock anmärka, att hvarkeii denna eller någon annan Fjäll-Draba af mig varseblefs i de s^/dvestra
sens

och

Stift

allestädes

i

fjälltrakterna af Christiansands Stift (vanligen kal-

lade Heckfjeld och icke heller i de delar af Romsdalsfjällen kring Molde och Grötten, som jag haft

undersöka; och som h varken Myrin ') för
INorrige antecknat någon annan art än
nnder sin
Dr. incancij, ej heller Sommep^felt
resa i Bergens Stift funnit nåoon annan än åen
han ansett för Dr. rupestris DC. (troligen en form
af Dr. läxa eller måhända Dr, hirtti)^ samt slutlio:en Blytt i
sin förteckninq öfver
växterna i
icke upptager någon art af Draha; så
Voss
synes deima brist på arter af detta slägte med
skäl böra betraktas såsom en bland de karakterer, h varigenom vegetationen i de närmare vetillfälle

vestliga

'••"-••)

*'•-•'••')

Linnés och Wahlenbergs floror så kallats, utan
äfVen hela sträckan till och med Dalarne i Sverig^e
Härigenom
samt ända till Sognefjorden i Norrige.
komma ju att till Lappland hänföras de trakter, som
kanske i hela Skandinavien äro de mildaste och hetaste (Leerdalen etc.) utom det att det tyckes ganska
stötande att betrakta Trondhjem med sitt milda klimat såsom beläget temligen långt in i Lappland.
Man bör ju icke onödigtvis öka de redan förut temligen förvirrade begrepp som utlänningarne hafva om
Skandinavien, dess geografi och klimat.
i

,

*)

**)

Se Dagbok under en botanisk resa
ge l83/^j i Skandia_, 6. te Bandet.

i

vestliga Norri-

Bemccrkninger paa en botanisk Exciirsion till Bergens Stift ; i Magazin for Natur videnskaber na 8:e
og g.e Bind.

***)
i

Indberetning

om

i somnieren l833,Bind.

en botanisk Reise

Mag. for Naturvidensk.

i2.'e
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sterhafvet belägna

veslliga

ocli

terna af rsonige ulmärker sig

sydliga

fjälltrak-

de inre och
Beträffande de återstånordligare fjällsträckoinas.
Tiivalis
och
Dr,
alpina ^
ende arterna tyckas
JVahJenher^ii mera tillhöra de högre fjällen, särdeles inom Luleå och Torneå Lappmark samt muts varande trakter i IVorrige, hvarest de, mig veterligen, dessutom endast äro funna på Dovre, hvarest
likväl Dr, Jiivalis är högst sällsynt och endast
funnen på de högre fjälltopparne
granskapet af
de perenna snöfläckarne ett förhållande, som äfveii,
oaktadt Wahlenbergs motsatta påstående, lärer äga
rum i Lappland. ///'. ^/vcAe//a är hittills inom Skandinavien endast tagen på fjäll i Salten i 2Sorrska
jNordlanden.
Dr. läxa och scandinavica synas
mera utbredda; den förra är ej sällsynt på Dovre;
den finnes eidigt Fl. Dan. på Filefjeld; jag har
af ven sett den från Luleå Lappmark; den sedDovre; Thedenius
nare har jag sjelf funnit på
HaplTMAn på gränsen mellan Jerati Herjedalen;
land och Norrige; Sommerfelt i Salten: af UlleLuleå Lappisius är den enligt exemplar samlad
mark och enligt Wahle^berg synes den ej vara
sällsynt i Lappmarkerna; denne sistnämde förfathögre fjällen, men
tare anser den tillhöra de
häremot strider dess förekomst i Herjedalen och
Slutligen bör jag äfven nämna, det
Jemtland.
LxsTADius i bref upplyst, att arterna af Drabasläo;tet svnes vara sällsvntare i Torneå än i Lufrån

i

,

i

leå

Lappmark.
Sedan arternas

vien

i

vara

i

arters

utbredninsf

na

utbredd

af

är

utbredning

inom

Skandina-

korthet blifvit framstäld, torde det äfven
om samma
sin ordninsf att yttra nåoot

utom Skandinavien. Dr, verEuropa med undantag

öfver hela

fjälltrakterna;

enahanda

synes

förhållandet
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i

allniänliet

med Dr.

vara

muralis^

som äfven

nemorosa är
utbredd öfver medlersta delen af Asien från Japan
till Kaukasus, större delen af Ryssland, Ungern,
Karpa terna samt äfven uppgifven för Pyrenéerna
och Norra Amerika.
Dr. incana tyckes i det närmaste hafva samma utbredning, som den nyssnärada, men »år länsfre åt norden och frodas äfven på fjällen. Den är antecknad för Kamtschatka, Altai, Ryssland, Kaukasus, Alperna, Pyrenéerna, England, Skottland, Danmark, Island,
Grönland, Labrador, Unalaschka. Något bestämdt
kan ej sägas om Dr. läxa och scandmavicaj

förekommer

Norra

i

enär dessa blifvit

Afrika.

hittills

Dr.

förblandade

dels

med

Dr. hirta dels med Dr. FFahlenbergii; men om,
såsom jag har mycken anledning att förmoda,
Browns Dr. rupestris är en form af Dr. laoca^
så förekommer den i Skottland; från Grönland
har jag sett exemplar af densamma, äfvensom af
Dr. scandinavica. Dr. nivalis synes vara mycket
allmän i Grönland äfvensom i de flesta trakter af
arktiska Amerika; den förekommer äfven i nordligaste delarne af Siberien, såvida Dr. ccesia Pldkms.,
såsom De Candoixe påstår, tillhör denna art. Ungefär samma utbredningskrets har äfven Dr. JVahleTibergii; ty

det

synes

mig

fullkomligt

säkert,

denna art, h vilken derjemte också förekommer på Alperna och
Dr. liirta
på andra södra Europas fjällsträckor.
att' /^r. lactea

är,

i

Adams, hör

anseende

till

till

utbredningen,

svar

att

be-

stämma; den synes tillhöra de noi-dliga och arktiska regionerna; den bland de under Franklins
expedition
till
nordpols-trakterna funna växter
uppräknade synes bestämdt höra hit; något mera tvifvel underkastad är den under detta namn
i Ledebours Flora
Altcdca upptagna växt.
Dr.
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alpina förekommer på Spetsbergen
flesta trakter af arktiska Amerika.
I

äfvensom

den nu följande framställning af de

i

de

Skan-

dinaviska arterna har jag vid hvarje af dem först
uppställt diagnosen, derefter vigtigare eller upp-

lysande synonymer, samt hänvisning till figurer
och exsiccat-samlino^ar samt utmark tare formförändringar, h vilka jag såsom varieteter uppställt
under egna namn. Beträffande synonymerna anser jag mig böra nämna, att jag aldrig,
såvida
motsatsen ej är uttryckligt anförd, uppgifvit andra än dem jag sjelf jemfört; jag har äfven, för
mera redighets och lättare öfversigts skull, först
uppräknat dem, som särskilt afse Skandinavien,

samt derefter öfriga, på samma sätt som Gaudin
Derefter har jag framställt
i
Flora Helvetica.
en fullständig beskrifning, som vid de flesta arter är hufvudsakligen gjord efter lef vande exemI särskilda anmärkningar har jag upptagit
plar.
de omständigheter, som jag, vare sig med afseende på synonymien eller i andra hänseenden,
ansett mis^ föranlåten framställa.
Slutligen återstår att

frambära

min varma-

Etats-Rådet Hor.nemann
Prof.
El. Fries, Prof. Hornsctiuch, Prof. Wikströ^i, Dr.
Hartman, Prof. Blytt, Kand. Liebman, Prof.
Zetterstedt och andra, hvilka, genom meddelande af växter och upplysningar, satt mig i stånd
Särskilt anatt utarbeta närvarande monosfrafi.
o
Etats-Råser jag mig förpligtad att nämna, det
det HoRNEMANN på dct liberalaste sätt låtit mig
dess rika samling af arter
till låns erhålla hela
af detta slägte, hvarifrån jag hämtat en mängd
högst vigtiga upplysningar.
ste tacksägelse till

,
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Draba
TouRN. Draba. Dillen.
Nov. Gen. in
App. Catal. Qiss. p. 122. Linn. Gen. ed. SchreDER N. ioy6. RicHTER Cocl. Linn. p. 624- Juss.
Ge?i. ed. Usteri p. 266. Liljeblad Nova Acta
Ups. V' 6. p. 52. Gaudin Fl. Helvet. 4- PK och
249. M. K. DeutscJiL FL 4. p. 542.
Sjnops. p. 61. Qi A. Meyer iii Ledeb. Fl. Al-

Alyssi sp

taic.
3.
Wahlenb. Sicec. p. ///2.
6y.
p.
Hartm. Skand. Fl. ed. 3. p. 149Draba et
Eropliila DC. ^S^"^^. regji. Feget. 2. p. 33ij, 356.

—

Prodr.
Char.

p.

i.

i66j /rs.

ovalls, oblonga 1. lanceolata, comtoniin
convexiuscula, integTa,
supra
valvulis dissepimeiUo stylifero paralJelis;
6 plurima, biin
qiioque lociilo 4

SilicLila

pressa

1.

sessilis,

— —

Seniina

immarginata, funiculis
accumbentes; Stylus brevis;

serialia, peiidula,

liberis;

Cotyledones
na edentula.

Stami-

Herbce radice perenni 1. aiiiiua stolones
caudices caspitosos plus minus elongatos diffusosque 1. siiigulos caules proferente.
in
Folia

Descr.
et

apice

lonoa
.

caudicum
ovata

1.
.

mollia (in

1.

ad

coUum

...
rigida)

basi

exteris

simplicibus

radicis

attenuata

plus

obdentata

rosulata

inleora
P

1.

minus

ciliata

et

Scapi
1.
caules glnbri 1. pilis simplicibus furcatisve plus
minus vestiti 1. pube moUi stellato-ramosa velutini simplices 1. ramosi nudi 1. foliosi, foliis
subovatis sessilibus subamplectentibus SDepius dentatis.
Corymbi floiiferi terminales densi breves
mox. elonoati racemosi. Pedicelli filiformes ebracteati erecti 1. patentes
glabri 1. pilosi 1. velutini.
Flores parvi.
Sepala ovalia obtusa scepius olipilis

vaceo-viridia

mox

stellatisve

vestita.

lutescentia anguste

albido-mar-

55
subgibba.
obovala
1.
Peta la flava ocbroleuca lactea ].
erecla
unguiculata
oblonga integra retusa 1. bifida
Glandulce 2
linibo 1. tota pateutia caduca.
1.
Stamina 6
ad basiii filameiitorum breviorura
ginata basi a3qualia

rarius

1.

exLeriorä
iiivea

tetradynama

raiissime

filamentis

4-,

lanceolato-

subulatis basi dilatatis, antheris ellipticis

Racemus

tujidis basi cordatis.

Siliculce ovalce ovaJes ellipticce

eloiigatus.

ceolatae acutce

1.

1.

obtusce compressfe

SLibturgidce plaiiae

lae

1

obliquce

plus niiiiQS piibescentes

tentes.

1.

fiuctiferus

Slyhis

(ia

1.

venulosae

exteris

1.

subrosaepiiis

ian-

1.

coiivexiiiscutortce

ereclce

interdum

glabras
i.

pa-

eloiigatus)

b brevissimus subobsoletiis acicularis 1.
subconoideus.
Stigma capitatiim (stylo latius) 1.
punctifornie (stylo angustius) subemarginatuni raSemina in quoque loculo parius subbilobum.
uciora 1. iiumerosissima (a 6 ad 30; in exteris
rarissime subquaterna) biserialia pendula oblonga 1. ovalia iitrinque obtusa immarginata Itevia
brevis

fusco-lutea

1.

brunnea funiculis

setaceis liberis bre-

Cotyledones subellipticoe accumbentes.
Affin. Genera Cruciferarum Alyssinea intimo affinitatis vincula
inter se sunt conjuncta et vix
\'ibus.

circumscripta, unde singula,
proprio potius quam cbaracteribus absolutis inter se diversa, scepe cegre dignosci possunt.
Draba differt a Cochlearia reticulis
compressis nec ventricosis; a PetricaUide seminibus in quoque loculo numerosis funiculis libe-

adbuc

satis

babitu

quodam

exacte

nec loculis disperniis funiculis totis septo adab Aljsso generibusque ab eo nuperius
disjunctis
staminibus edentulis et immarginatis
nec dentatis et alatis; a Lunaria siliculis augustis sessiHbus nec
la tis
stipite proprio sufFultis;
a Clypeola et Peltaria siliculis deliiscentibus bi-

ris

natis;

26
locularibus

demum

polysperniis
nec subindehiscentlhus
oligospermis; a Camelina

uiiilocularibus

Euclema cotyJedonibus accumbentibus nec iiicumbentibus; a Suhularia eadem nota et silicida
et

e dorso nec e latere compressa.

Generis,

HiST.

vol vente

speciebus

prcesertini

numerosis

saeculo

4 tantum

aucti,

species

jam
in

TourneC. Bauhini Pinace (1623) enumerantur.
FORTius in Institutionibus rei berbarioe earuinque
Corollario (1703) species 7 huc pertinentes sub
Linn^us in prima SpeciAljssi gener e recenset.

erum Plantarum
nus 6

editione

(1753)

species relegavit (inclusa

lide pjrenaiccLy

ad
Dr.

quarum numerum

in

Drabce
1.

ge-

Petrocaledit.

10:a

Systematis JNaturae (1754), ob. Dr. hirtam additam, ad 7 auctum, in edit. 2:a Specierum (1763)
ad 6 iterum reduxit, Dr. nemorosam pro var.
Dr. mur alls habens. In editione Systematis Vegetabilium a Murray (1784) elaborata 9 Drabce
species enumerantur, quae in editione Specierum
Plantarum, quam curavit WmLDENOW^ (1800) ad
16 aucttE sunt, quibus Persoon in Synopsi plantarum (1807) 3 addidit. DeCandollius in Sysle-

mate

regni

vegetabilis

mine

Dr. pjrenawani
proprium genus no-

(1821),

L., a Brovs^nio jam antea ut

propositam, excludens, cetead Drabce genus antea relä tas, per
duo dispertivit genera Drabain nernpe et Erophilam^ quarum illi 50 species certas et 5 minus
Petrocallidis

ras species

species subjunxit, quem numeProdromo Systematis (1824) retinuit, ea
mutatione, quod unicam ex speciebus minus

certas et huic 5

rum
sola

in

ad aliud relegauerit genus. Sprengelius in
sua Systematis Vegetabilium editione (1825) Erophilas cum Drabis iterum connectens, 55 ajQfert
quibusdam Candolleanis, haud semper
species,
certis

27
felicissime, reductis aliisqne novis,
liciter,

adjectis.

—

magis

fe-

cepit hoc

ge-

vix

Eximium, quod

nus, incrementiim diligentiori perscrulationi variarum Regni Rossici regionum prsesertim Caucasi
et Siberioe, inprirais liibuendum est, nec non
expeditionibus Anglorum in permeatum occidenindagandum susceptis.
tali-borealem
Species
,

—

nirais forsan nialtiplicatce,

in

posterum sine

bio castie^andae sunt et reducendce.

ISihilo

dutamen

minus mibi persuasum est, species melioris notoe
in berbariis adbuc indescriptas latere; sic ex. gr.
in collectione Hornemanni 2 1. 3 species GrÖnländicae,

cum

nulla

adbuc,

quantum

scio,

de-

cripta convenientes, adsunt.

Geogr. Genus in regionibus alpinis et arcticis
optime vigens, cujus paucae tantum species annuce,
ad sectiones Drabellce et EropbilcC pertinentes,
Hemispboerio bolocis carapestribus delectantur.
bujus
reaH inprimis proprice videntur
generis
species; in austraU

8 sunt

lect^e,

quam 6

enim vix plures

quarum quasdam

regiones

1.

superio-

res Andium inbabitant, unica ad fretum Magellanicum et unica in terra Van Diemen est detecta.
In orbi veteri multo frequentiores adsunt
quam in sic dicto novo, cujus partes boreales et
arcticas prcecipue incolunt.
In Caucaso terrisque adjacentibus inprimis numerosce videntur,
nec paucae adsunt in Siberia et regione altaica.
Dr. niuralem nec abam ut Africae quoque incolam adnotatam inveni. In Europa (exclusis regionibus Caucasicis) circiter 20 L 25 species adsunt quarum Dr. verna et muralis^ loca alpina
fugientes, per campestria fere omnium tractuum
sunt dispersas.
Dr. nemorosa parti orientali magis

propria videtur, regiones

diens.

Dr.

aizoideS:,

partes

alpinas

baud

boreales

ingre-

effugiens.
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montes

alpesque

dentaliuni oniat.

nu Ila

australiuni

Candolleaim

seclloiie

Europa

boreali

ill

regionmn

E

leg tur

et

species.

i

occi-

Aizopsi
alpi-

Iii

hus Europoe australiorihus aliquaiito iiuinerosiores
sunt species hujus generis quani in borealibus;
paucissiniae utrisque sunt comniunes; altera enim
species alteri quasi substituit.
America vero arctica, Grönlandia, Islandia et Insuloe Spetsbergicag
plures et cum Scandinavia et curn Siberia comSpecieruni Scandinavicaruni dimunes babent.
stributionen! jam supra exposuinius.

Div.

Ob

rationes,

species hujus

supra

jani

generis

nobis

a

expositas,

modo disponandce

sequenti

nobis videntur:
Sect.

Aizopsis

1.

—

Sect.

?.

DC.

rioida

Folia

Perennes.

Extra neas.
Drab/Ea: Perennes.

lis

losa.

B.

lanceolatas

.

Sp. nostrce

I

Sp. nostrae 5

Caulis

fbbosus.

o va ta.

Flores

— 4.

—

8.

Folia
albi

1.

9—10.

Sp. nostros

Erophila DC. Annuce.
Scapus nudus. Flores
albi.

Petala bi par
Sectio

Dr.

pi-

nivei.

Dra BELLA DC. Annuoe.

flavi

Sect. 4.

1.

1.

oblongoe
Sect. 3.

cau-

1.

ova-

1.

......

Siliculre

fiavi.

njinus

Flores fiavi, suipbuiei, lactei

A. Siliculoe ovatae
les

Flores

Scapus nudus

Folia mollia plus

ibliosus.

nudus.

Scapus

olabra.

ciliata

2.

I i

ta

.

Sp. nostra

11.

DRABiEA.

A. SiliciUis övat is I. ovalibiis,
1. Draba alpina L.
rosulis
oblongo-lanceolatis
expansis,
foliis

subaoutis

sparse

pilosis

ciliatis,

scapo

nudo
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pubescente: pedicellls pilosis, sillculis subovalibus, slyjo brevi, stigmate capitelbito.
Dr. alpina L. Fl. Lapp. N:o 2j5. Fl. Suec. ecL
2. N:o 5yo. Qimn.
Norv. N:o 4^5. Liljebl. iii
Nova Act. Ups. 6. p. 53. fValil. Lapp. N:o
3 1 6. Suec. ]V:o yi3. Horn. Phmtel, ecL 3. p.
6g3. Le SS in g Reise p. 2 g 4- Hartm Sk. FL ed.

2y4.

p.

L. Sp. p.

Dr. al})ina

8g6

4^^- ^^' Syst.

3. p.

i6y.

Bljtt in Njtt Mag. for Nat. Vid,

i53.

3. p.

L

Brown Verm.

(ejccl sjn.).

Q.

338.

p.

Schrift

Willd.

Prodr,

sp,

1,

p.

u p.

36gj 499oxjcarpa Soni-

Linncea 1. p. 22. D. alpina et
merfelt in Mag. for Nat. Vid. 11. p. 240.
Fig. Fl. Dan. t. 56. IVahl. Lapp. t. 11.
f. 4- ^^*
Bot. t. yyi. Reichenb. Le. Bot. fig. io36-io38.
Exs. Herb. Norm Fasc. 5. N. ig.
legitima: spithamcea et ultra, scapis sparse
CL.
stellato-pilosis,
ctiferis

obovatis,

petalis

vacemosis,

erecto-patulis

pedicellis

fru-

siliculis

ob-

longo-ovalibus utriiique obtusis glabris.
/3.

hebecarpa: minor pollicaris digitalis, scapis
usque a basi densius longiusque pilosis, petalis magis rotunda tis, pedicellis
fructiferis subpatentibus
subcorynibosis, siliculis la te-o va tis
acutis

praesertini

D. alpina

/3.

niargine

Brown

Y. brachjcarpa:

1.

strictior

pube

c. p.

fere

fructiferis erectis racemosis,

tenui

vestitis.

36g
pedalis,

pedicellis

parvis

rotundato-ovatis glabris, stylo longiori, stigmate
manifeste bilobo, semiuibus paucis (5
6) in
siliculis

—

quoque
^.

loculo.

glabrata:

scapo

pedicellis

siliculisque

ovato-

oblongis obtusis glabris, stylo brevissimo.

Hab. in alpibus

editioribus

et Lulensis nec uoii

in

Lapponios

Do v re passim

Tornensis
frequen-

30
I

ter latera et cactiinlna

prataqne

con-

uliginosa

magis demissis;
ad Drivstuen
ill Dovre frequens (optimain legi
et in Huitdalen prope Kongsvold); j3. summa
cacumina inprimis inhabitat (v. c. in Knudsliö,
JNystuhö, inter Kall v illa sjö et Stölån Kongsvoldeiisiura; rarius in Huitdalen
ipse; in
Lap. Lulensi ab Ullenio lectam dedit Wikström). 'X. pauca tantum specimina jam dellorata in Knudsliö supra Yarslien 25 Juli legi.
^. e Lapp. Lulensi communicauit Wikstr.Öm.
Floret Junio Julio.
decorans;

prcecipue

a.

in

locis

—

—

Descr.
Radix perennis fuscescens subfusiformis
longe descendens deorsuni fibrillosa sursum stolones
nonnullos et caudices edens. CaucUces nu ne paiici
breves dense ccespitosi, nu ne et
1

—2

longi laxi

poll.

numerosi

scepius

inferne

difFusi

reliquiis

fo-

emarcidorum

liorum

albido-subnitentibus dense
obsiti, superne rosulis foliorum annotinorum terminati.
cauFolia stolonuni lanceolata
acuta;
dicum plus minus dense rosulata expansa 1.
oblongo-lanceopatentia
obovato1.
(soepius)
lata

subacuta

nus

attenuata

sine

nitore

1

nervösa

vestita

1.

demuni

demuni

evanescente,

ciliis

reraansis.
fere pedales

et

mi-

plus

prorsus
simplicibus

fere

longioribus

rarius

simplices

vix pollicares, fructiferi saepius

nudi

1.

unico oblongo-lanceolato

scente

utrinque

juniora

margine (et interdum in nervö dorsali)
spithamcei
interdum
Scapi digitales

et bifurcis

elongati,

rarescen te

vero

den te uno
mani-

minus

stellata

et

virentia

loete

interdum

venulosa,

pube brevi simplici

mi-

plus

basi

mollia

versus notata plus

nus ve densa

folio

longa

poll.

1

sessilia

inteoerrima
o

alterove apieem
feste

—

instructi,

teretes

rarissime
sessili

crassiusculi

raniulo

ciliato

et

pube-

inferne

in-
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terclum purpurascentes
saepius erecti et

ctiferi

plus minus laxi
1.
haud raro nutantes, fru-

stricti

et flexuosi, floriferi apice

pilis

stricti,

bi-

Stella tis

furcis et simplicibus apicem versus scepius densioribus et longioribus vestiti; pubescentia in in-

parte

feriori scapi

dimidium

pressa

brevis

1.

(praecipue in var.

1.

sublloccosa

diametrum haud

scapi

subbor izontali ter paténs

/3.)

dimidium

crispula densior siniplicior longior

diametrum cequans

pi

me

brevis 3
lati

demum

(in ^)

— 15

1.

superans;

toti glabri.

florus.

breve pedicellati.

scapi

1.

sca-

rarissi-

Corymbus Jloriferus

Flores conferti subumbelSepala ovalia obtusa pa-

tula obscure-viridia intus et
scentia,

ad-

fere

attingens,

apicem versus

pilis

dis sepala excedentibus

extus

maroine
o
sparsis

albido-luteerectis

vestita

albi-

unde calyx

ante explicationem apice albido-barbatus apparet.
Petala a urea flava interdum fere ochroleuca, fcecundatione peracta pallescentia fere albicantia siliculam baud raro obvol ventia, obovata 1. (in /3)
rotundato-obovata breviter unguiculata apice re1
tusa limbo
patente, nervösa
2| lin. longa
lin lata
sepalis
subduplo
(interdum
fere
\\
I
triplo) longiora et latiora.
Stamma subulata basi paulo dilatata caljcem aequantia
paulo su1.
perantia.
Germen su bovatum. Racemus fructi-

—

—

ferus
sus,

p) subcorymbomaximis elongatus 3-polinfirmis remotis siliculas duplo

saepius brevis (praecipue in

exemplaribus

in

licaris pedicellis

superantibus.
plantae

partes

simplicibus
in

^.

pedicellos

2i

—3

1.

glabri.

lin.

titudo in

quam

Pedicelli erecto-patuli,

cetei^ae

pilis
longiusque
villosi
furcatis diametrum subaequantibus;

densius

SilicuJce

subcequantes,

long«
media

1.

lin.

silicula

turgidae

baud

variant
latae

(ita

obliquas

ovali-oblongoe

ut

dimidiam

maxima

la-

lonsfitudineni
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utrinque obtusae,

vix ?equet)
longoe

plusquam

supra basin

1.

lin. lalce (ila

1

siiiculce

duas

(in

ut

/3)

ovalaeSlIii.

maxima

Jatitudo

sallini tertias lungitudinis

partes cequet) basi obtusae, apice acutce,

1.
(in y)
rotunda to-ovatoe iineam longiE vix vero latce (i ta
ut latitudo longitudinem fere aequet) utrinque obglaberriuice 1. (in /3) margine
lusae;
prcesertim
hispiduke.
Stjlus brevis, in r. magis eJongatus,
Stigma capita tum emarginain ^. bresissinius.
tum, in r. manifeste bilobum.
Semina ovalia,
fusco-brunnea, in quoque loculo 5
10.
Obs. 1. Pulchra species, quoad omiies partes baud
parum varians, ad quani species qucedam nuperius distinctte forsan sunt reducendas.
In locis

—

inter muscos pronascens, omagis elougatas offert, stolones
longiores, caudices numerosos laxe procumbentes,

ubginosis

mnes

demissis

fere partes

saepe latiora, petala vero angustiora; altius
vero et locis durioribus in lateribus et cacuminibiis alpium cresceus magis abbreviata evadit, stolones fere nullos edit caudicesque paucos. breves
densius congestos foliis brevioribus et soepius angusLioribus deusioribusque terminatos; petala vero babet magis rotundata.
Folia quoque quoad
forma m et pubescentiara baud parum variant; scequidem sunt oblongo-lanceolata; baud
pissime
raro obovato-lanceolata, rarius vero auguste sub-

folia

lineari-lanceolala

LENBERGu
(in

Fl.

Figuram

vidi.

Lapp,

ma lam

Comment. ad Cent.

saltim

judice,

calvescunt

apicem,

el

Jiunierosiores

pube brevi

pilos

tantum

29)

8, p.

Folia

asserit.

soepe canescentia e

esse

sparsos,

offerunl;

inprimis

per

folii

in

Wah-

Reichenbachius

baud

juste,

me

juvenilia

utrinque

stellala,

adultiora

prciesertiin

interdum
paginam

versus

vero

pilos

infeiiorem

relinent;
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longiora simpliciora in marglne
neivo aulem rarias tantuin adsunt.
]\ervus folioium dorsalis semper aclest, quamvis
retinent;

seiiiper,

cilla

in

plus minus coiispicuus; saepius vero basin versus
valde manifestus est et validus. Pubescentia scaporum rarissiuie quidem deest et vix nisi in planlis adultis; si vero piloruui respicias indoleni et
varialioni est subjecta; saepius eniui
simplicibus et e stellatis inter se mixtis
constat; interduni vero hi 1. illi fere prorsus desunt, ut omiies vel sallim plurlmi pili unius
ejusdemqiie indolis sint; eosdem longiores 1. breviores, horizonlaliler patentes 1. plus minus adpressos variaie, jam e descriptione elucet,
Flo-

direcLioneni

et

,

e

les quoad colorem et magnitudinem variare jani
quoque supia monuimus; baud raro fere duplo

majores sunt, quaui qui in fig. cit. Sv. Bot. reproesentanlur; fiores seroliui miuores saepius sunt
Siliculce
sed inlensius aurei quam pra^cociores.

oblonga ad late ovatam conlinua serie
transeunt; easque interdum et longiores et latiores vidi, quam quas figuree supra citatse repr^esentant, ut vix perspiciam senlentiam So3imerFELTii siliculas parvas ("smaa skulper") ut cba-

e forma

Dr. alpincB 1. c. statuentis. Di\
oxjcarpcun So3if. liuic speciei subjungendam esse,
mihi persuasissimum babeo (cfr quoque Blytt 1.
Diligentissime enim alpes Dovrenses circa
c).
Kongsvold perquirens, nullam vidi formam a
Dr, alpina juste sejungendam. Ad hane quoque
speciem sine dubio pertinet
Dr. paudjiora
BRO^YN {Fl. Dis. Mel vill ei^ Ver in. Schr. i. p.
36g); et vix satis dis ti ne ta videtur Dr, algida
Adams. (^DC. Sjst. 2. p. 33y). Dr. vero glacialis Adams., sal tim qualis in collectione Horne^
Ä'. v. Acnd. Handl.
7889.

racteristicum
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MANNIT, ''ex /tinere Fra?ikli?u: Hooker" insciipta
asservatur, ciim descriptione Candoixii [Sjst. 2,
p, 338) oplime con veniens, nielius clistincLa vi-

delur habilu quodani proprio,
ceolatis

aciitis,

piibescentia

AXvå

longioribus.

stolonibus

foliis

anguste lan-

fascicLdato-stellata,

vero

vidi

specimi-

na hoc nomine designata, et Giönlandica (cum
descriptione Dr. ghicialis a Sommerfeltio 1. c. data bene congiuenlia), et ex itinere Frånklini (ut
varr. Y, ^. in Herb. Hornemannii asservala) et ex
Insula Melviilei a Tievelvan sine non)ine cum
qiise Dr. alpinas niH0R.NEMANN10 communicata
mis affinia sunt et vix nisi floiibus dilulioribus
sulpbureis, nota, ut supra nionui, niinoris niomen ti,
Observandum quoque est Dr. ^lacialem
diveisa.
nec in Floi ula Insulce Melviilei nec inter plantas
expeditionis Franktjni in Browns f^ermischte
Schrlften ennmeiari. Dr. vero Sauteri Hoppe
[Flora 18 3 p. 4^^ Sturm DeutschL Fl. H. 60
^^- ^^- Deutschl.
Reich. /c. Bot, fi^. 564— 565
FL 4' P' 547 j KocH Sy 71. p. 62.) j quam ad Z>/\
o/pinam relerre vult Traunsteiner [FL i835 p,
,

'2

j>

_,

rnibi videtnr species secundum
authentica et in collect. Hornemannii
et a BiYTT accepta; ob folia rigida glabra setis
rigidis ciliala et habitum, quas omnia eam
Dr,
a/pina sejungunt, ad sectionem Aizopsin referen-

604)

distincta

j,

speciraina

i\

da videtur.
Oes.

tibus

Varietatem

2.

baud

lenbebgii

verba

demum

in

rarani
Fl.

Lii.jebladii

/3

in borealibus Suecite par-

esse,

Lapp.
1.

c.

docent
"siliculoe

et

verba

Wah-

subpilosae", et

"silicula subbirsuta", et

specimina in Lapponia Lulensi lecta;
quae quidem specimina siliculas babent magis
oblongas, quam quas soepius offerunt exemplaiia
hujus varietalis Dovrensia; sed etjam inter haec
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adsnnt

silicalis

alia

sed

ovalibus,

culis

—

prorsus late-ovatis, alia silisemper aculioribus quani in

Quaedani varietalis p in locis editissimis
a.
supra SLölån in confinio alpis maximas Snöhältau
legi specimina nana vix pollicaria, scapo eljam
fruclifero folia param excedenle foliisque pilis
vix ullis steilatis sed omnibus simplicibus eL bivestilis,

furcis

petalis

—3

quoque scapo 2

ocbroleucis,

silicnlis

in

subovalis; ceteruin vero cum
specim. spitbaniEeis et ultra siliciilas late ovatas
gerentibus ad Kongsvold lectis prorsus conveni-

—

entia.

qn£e

ovatas,
potias

Var. y. habet siliculas multo breviores
quam et, nec raro obliqiie

angusliores

fere

et

babitum morbosum

quam norraalem

et

deformatum

prse se ferunt; vacuae. ve-

non sunt, quamvis semina prorsus matura
baud prassto fuerunt; prorsus analogas formas
aliarum Drabarum legi, et buc sine dubio referenda
ro

niibi

forma
kin

illa

microcarpa,

Blytt

legit

iiieis

speciminibus

folio

saepe

in Geder^^ggen ad Jer-

b

Scapi in
p. 275).
stellato-pubescentes et

stricti,

instructi.

unicum tantum

quam

(cfr.

vidi

stylo brevissimo fere

—

c,

Var.

^.

glabrata

scapum euriique

^

cujus

fructiferura,

insculpto et glabritie scapi

pedicellorumque prascipue diöert. Scapum babet
digitum minimum longura, siliculas ejusdem fere
forraae ac in a, sed minores magisque rotundatas seminibus paucioribus.
2.

Dr

Draba TRicHELLA

Fr. in

rosulis conglobato-clausis,

Ii It.

fobis lingulato-ob-

subnudis pedicelrotunda to-ovatis

longis

ciliatis

pilosis, scapis

lisque

erectis

setosis, siliculis

pilosis, stylo abbreviato, stigmate puncliformi.
Dr. tricbella Fries in litt.

36
Hae.

regione

in

lectani

alpis Solvåglind in SalNorvegice, niide ab Ångström

nivali

Nordlandias

ten

communicavit Unnc.

Cel. Fries.

Radix perennis

fnscescens longiuscula
deorsum ramosa sursum emiltens caudices breves
dense caespilosos infernereliquiisfolior.emoi tuorum

Descr.

oblectos, snperne siislinenLes rosulas foliorum aniiolinorum inilio clausas conglobatas. i^o//<2 ros ularum deniLim palentia crassiusctda lingulato-oblonga
oblusa inlegenimal.rariusdente nnicominuloutiinque notata nervö dorsali deraum sid^carinata, pilis
furcatis 1. raris slellatis brevisimplicibus 1. 2—3
ulrinque veslita, demiim
juniora
prEeserlim
bus
proesertim subtus calvescenlia, maigine pilis sim-

—

plicibus furcalisve longioribus rigidulis persisten-

tibus

ciliala.

Scapi
nudi

1

—2

pollicares plus

minus

unico ovato 1. ovaLolanceolalo acuto piloso cilialo florem scepius fulcrante ornali, pilis seloso-iigidis simplicibus furcalisve horizonlaliler palenlibus 1. in superiore
scapi parte et racbide subadpressis diametrum
scapi sequanlibus praeserlim in scapo juniori dencrassi simplices

1.

folio

Corjmbus Jlorifems brevis flominus densis et numeiosis (sae^pius
interdum vero usque ad 18 in unico

sissimis vesliti.

pbjs

ribus

paucis,

scapo inferne fructifero numeravi). i^/orei" parvi
Sepala ovalia obtusa olivaceo-viridia anpaluli.
guste albido-marginata mox obscure-lulescenlia
extus pilis simplicibus et furcatis veslita. Petala
laclea incaule exsiccata in luteum vergenlia obovata emarginata basi unguiculata nervösa lineani
longa caljcem vix duplo superantia.
Stamina
subulata basi parum dilatata calyceni subiequantia.

gatus

Gennen ovalum. Bacemus fructiferus elonpoUicaris
parum ultra; pedicelli sube1.

recti breves, pilis rigidulis

setosis simplicibus

1.
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furcalis snbpalenlibus

dique
ti.

latere

1.

diamelnim aequanlibus unplus minus dense vesti-

exleriori

Siliculce erecLc€

rolundato-ovatce oblusoe tur-

giJce obiiquae sesquilineam vix longae lineam lalae

subaequanles

pedicellus

furcalisve

siniplicibus

demum
sis.

prossertim

,

brevibus

scepe fere

quoque

locido

6

—

Species

1.

ctissima,

cujus, a

venos.-^.

obsoletus.

Seniina

anguslius.
Obs.

pilis

vestitae

calvescentes pilis aliquot margiiie reraan-

ValvLilag crassiuscaice

simus

jiiniores

undiqae

oblonga

Stylus brevis-

Stigma

stylo

pauUo

fLisco-lutescenLia

in

8.

ab omnibiis mibi notis distinme vivte baud visce, specimi-

Rosulis inilio clausis
na aiTiicitice Friesii debeo.
subglobosis nec pateiitibus, pibs scapi pedicellorumque longis simplicibus setosis el siliculis rotundato-ovatis piimo intuilu sese diversissimam
ostendit. Quoad rosulas Dr. nivali et Grönlandicae Dr, arcticce proxime accedere videtur; de celero
ab utraque optime dislincta. Dr, alpince multo
mihi videtur; babitu euiai, pubescentia
alFiiiior
et siliculis cum formis ejus minoribus quodammodo con venit; floribus vero albis multo minoribus, stigraate punctiformi et rosulis egregie
distincta.

i\.

Dr, scandinavica ^ quacum rosulis

quodam

respectu Gonvenit, removent folia crassiuscula, pubescentia e pilis longis selosis nec brevibus stellalis constans et siliculce magis rotunCum ceteris scaodinavicis vix
datae fere rugosce.
comparari potest. Inter exteras species Dr, corjmbosa Brown (Verm, Schr. i. p, 34i- ^^»
Sfst. 2. p. 343. Prodr,
speciei proxima videtur.

Candolleana
ticae,

nostra

4

lin.

sunt

inprimis

1,

p. 16g)

huic nos t ras

In descriptione vero
repugnant siliculce "eilip-

sesquilineara latas", quae in
rotundato-ovatse vix sesquilineam

longag

38
longae lineain lalée, el nonnulla alia. A Brownio
qnoqiie Dr. rupestri Br. proximam esse diciLur;
noslra veio ab hac specle, saltim qualis in
Eugl. Bot. t, i338 si t depicta valde distat; ut
de idenLitate Dr. corjmboscu Br. et Dr. tricheUcG
niaxiraam dubitandi ansam habeainus. Quae vero
de siia Dr. coryinhosa afFert Sommerfelt ( F/orw/.
Spetsb. in Mag. for Nat. Vid. 11. p. 24^) c'^™
nostra bene coiigruunt.
k. Drciba oblongata Br.
(cfr 11. cc.) removent et quas uuper atlidimus
notas et pubescenlia scapi "iiioUis breviuscula stel-

[DC

lato-floccosa"

Sjst.

i.

p. 342).

densis saepissime
maluritateui appropinquantes baud
raro calvescunt, iiec dubito formaiii sdiculis seniper glabenimis adesse, quamvis baud adbuc sit
detecta,
Siliculas proisus maturas baud vidi.
3. Draba scandinavica n. sp.
Dr. rosulis initio subclausis, foilis oblongo-Janceolalis scapiscpie monopbjdlis pnbe stellala plus
minus dense vestitis, siliculis subovatis pedicellisque eiectis, stylo brevissiuio, sliguiate puncliformi.
Dr. birta j3. alpicola TValiL Lapp. N:o 3ig ^.
Obs.

Siiiculae

2.

jiiniores

pilis

ad

vestitae,

Sriec. N. yio ^. (exel. svn. Fl. Dan,).
Haxtm. Sk. FL ed. 3. p. i53 (excl, syn.). Horn.
Phmtel. ed 3. 1. p. 6g6. Bljtt IS. Mag. f,
Nat. Vid. 1. p. 2y5. Dr. birta Hartni. in Vet.
Jk. Handl. 1818. p. i38 et i5g (Secundum

(excl. syn.).

specini. in berb.

Dr. birta

u

p.

/3

alpicola.

llartmani).

DC.

Sjst.

2.

p.

343. Prodr.

16g.

FiG. TVahl Lapp. t. 11 /. /.
legitima: strictior magis
ci,

superne glabrescenle,
culisque glabiis.

scapo
brevibus sili-

coiulensata,

peclicellis

39
p.

Jiebecarpa: laxior magis elongala, scapis pedicellisque pubcsceiilia slellala et simplici dia-

metrum subceqnanLe

vestitis,

silicalis

stellalo-

pilosis.

y, distigniatica: slulonibiis rosullscjue

magis

laxis,

glabrescentibus cilialis, sligmale bilobo
subca])itaLo. Dr. hiita X. distigmalica Hartm. I. c.
foliis

Hab.

in

locis

Du v re

si

E

saxosis

editioribiis

alpium:

a.

iii

Gederyggen ad lerkin fincliferam 27

legi: ipse.; ex alpe supra Tofte florentem
frucliferam dedit Blytt. In La})p. Lulenfructiieram legil Ullexius, dedit WirstrÖ3i.
Lapponia, ubi sec. Wahlexberg baud rara

Juli
eL

in

i

videlur, vidi quoque exenif)laria a L^stadio
Domine Dr. lapponica^ communicala. p. ex al-

pe rsjammals ad Quickjock Lapp. Liilensis; et
in ipso limite inler Jemliam et Snaasen Norveg.:
Herb» Hartni.; in Heijedalia passim:
Thedenius.

y.

in

Salten

jNordlandiae

Sommerfelt, qiii
(ex eodem loco vidi exempi.
et Hartmaxi).
gicae

Descr.

legit

Radix perennis

crassiuscLila

inferne

Norve-

specimina dedit
in

coliect. Fpjesii

fiisco-lutesccns fusiformis

lamosa

et fibiillosa

sursum

paacos breves dense congestos subpulvinalos, rai'ius magis
nnmerosos et elongatos laxioresqiie, reliquiis fol.

di visa in stolones et caiuUces sa^pius

emortuoium inferne persistentibus,rosalasfol.annotinorum densas initio fere clausas superneproferenFolia slolonum lineari-ianceoJata acuta basi
longe attenuata; caudicum erecta 1. apice contes.

dense congesta brevia oblongo-sublinoblongo-ianceolata rarius prorsus laaceolata obtusa 1. acutiuscula basi sac^pius pariim
atlenuata integerrima 1. dentibus 1
2 parvis
acutis utrinque supra medium rarius notata, nervergentia

gulata

1.

—
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vo doisali plus minus perspicuo, utiinque

mum

1.

cle-

sublus niargineque vesLita pube
bievi stel lata canescenle soepe deiisa inlerdum
fere evanesceiile, pilis longioiibus simplicibus et
Scapi ex eadein rahifurcis iiiargine iiiuriixlis.
(lice saepius pauci digitales spitbamsei erecti praelantuni

IVuctiferi rigidi

sertini

et stiicti rarius laxiusculi,

— —

2
pliylli, pube perbievi stellaLosimplices 1
ramosa adpressa pr^esertim inferne* 1. (in /3) loti
pube siniplici 1. lamosa diametrum scapi saepe
öequante, vestiti, toti I. basin veisus demum rubicundi.
Folium scapi ovatum I. obloiigum ses-

—

subamplectens iiUegeriimum L ulrinque 2
denlatum eodem modo ac losularum subtus et
margine pilosuni supra saepius glaberiimurn. Co-

siie

—

12rjmbits Jlorlferus brevis densus vix nutans 5
florus. Sepala erecta ovalia obtusa olivaceo-viridia
anguste albido-niaiginata demum lutesceiitia glaberriuia 1. setis raiioribus albidis conspersa oblactea
solete
nervösa.
Petala
ereclo-palentia
obovala emarginata breve unguiculata Iriplinervia lineam paruni superantia calyce subdupio
longiora.
Stamitia subulata basi paruin dilalala
superanlia.
Germen oblongo-ovaluin.
Raceinits fructiferus brevis |
2 pollicaris rarius digilalis.
Pedicelli erecli b erecto-patuli breves ghsberriivii 1. j)ilis plus minus densis diametrum oequantil>us L brevioribus adspersi. SilicuIce
ovalae 1. ovales basi L saepe utrinque rotundato-obtusoe (semimaturae saepe oblongo-lanceolalöe
ulrinque subacutae) sublurgidae obliquae rarius
2i liu. lou^ae |
fere tortae breves Ii
1 lin.

calycem

— —

—

—

lalae,

dum

eos aequantes

rimoe

que

pedicellis saepius

1.

(in

vestilae.

/3)

1.

longiores

rarius

iis

1.

infimae inler-

breviores, glaber-

pube brevi stellato-ramosa undi-

Stylus brevissimus

1.

(in

/3)

pauUo

,
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Stigma

longior.

obsolete
et

exincle

que

locLili

1'uniculo

lalius

scepius

slvlo

eniaiginatum
fere

subocto

paium anguslius

(in y.) prorsus bilubmn
capilatuiii.
Seinina cujus1.

fusco-luLea obovalo-obloiiga

brevi.

Obs. 1. Diu baesitavi, an forma jam exposita ut
propria species esset proponenda, an ut varietas
ad Dr, laxain referenda, cui, si pubescenliani
et flores respicias, proxinia ouinino esL; differt
vero scapis Scepius brevioribiis paucioribus magis
strictis submonopbjliis, siliculis brevioribus ovatis 1. ovalibus utrinqiie 1. saUim basi rotuiidatooblusis, rosulis ob folia conni ventia subclansis
lotoque babita stricliori et fere magis condensaLo
(praesertim var. cc), ut non possim non eam a
Dr. läxa secundum principia, quce in speciebus
hujus generis dislinguendis jam valent, disjungere; praeserlim cum specimina e diversis locis
quoad majoris momenti cbaracteres inter se prorsus congrenlia vidi; nec dubito cbaracteres eminentes et prorsus (ut ta dicam) absobitos esse
indagandos in planta viva per oranes evolutionis
Ipse eam tantum fructifeiam
status observala.
vivam observavi. Dr. Wahlenbergii j cum qua
nostra species interdum commutatur, facile dignoscitur glabritie, petalis magis rotundatis subhorizontalibus, pedicellis patulis et cet.
Pubescentise indoles et silicularum forma distinguunt
Dr. ni/valem. Dr. hirtaj quacum antea fult conjuncta, parum tantum atiinis mibi videtur; a
nostra enim mox dignoscitur scapo 2
polj^pbyllo
crasso longioii prccsertim fruclifero elongaLo, floribus plus- duplo majoribus in luteum vergentibus, pedicellis elongatis patén libus, siliculis multo
majoribus ovato-lanceolatis, stigmate capitato et
toto habitu.
Inter species extraneas vix ulla
i

—
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aillnior

1825

videtur

qaam Dr. fri^ida

p. 7/. secju.j

M. K. DeiUschl.

Saut.

FL

[Flora
//.yo.

55/.

Kock Syn. p. 63. Pieich. Icon. Bot. f. 35g.
Stunn Deutschl. Fl. H, 60) j ciii qaoque syiionymon e A¥ahlenb. Fl. Lapp. subnectiLur; quae
vero, et secundum iiguias et secandmn speciiiiina
HoR^scHUcii et Fries benigne co ni 111 un ca ta,
pedicellis pätentibus, siliculis oblungis basi
magis aiigustatis babituque laxiore proprio;
nnde eas disLingnendas censeo, picesertim cum CeL
ab

i

dilfert

HoRNscHUCH, qui plantas Germaniae alpinas vivas
nostram ei transmissam ut a Dr.
agnovit; in planlis demum,
diversam
friglda
quas vivas exaininandi et conferendi nobis baud
oblata fuerit occasio, conjungendis semper quaui
cautissimi esse debemus; contusio enim, quce e
plantis inepte vel nimis promte conjunctis exorta est, longe major et teediosior est, quam ea,
observavit,

quam

afferre poLest

disjunctio forraarum.

Cujus

exeraplum ba;c ipsa species afFert. Cel. enim
Wahlexberg Dr. stellatam Jacqu., jam e figura
in Fl. Austr. t. 4^2. baud parum disciepantem,
in nostra specie qu^esivit, quare illam ut sjnonjnion Dr. hirtcn p. alpicohu in Fl. Lapp. adjunxit.
Dein vero in Flora Helvct. p. i23 Dr.
liirta^ ob "pubescenliam pedicelloium diametro
breviorera et babitum diversum constantem," diDr. stellatcej ut propriam
stinxit et, nomine
speciem proposuit; quam distinctionem in Fl,
Svec. baud letinuit, Drabam nostram ut varietatem Dr. hirice iterum subjungens, excluso vero
synonymo Jacquiniano. Vera demum Dr. stellata Jacqu. in Dr. saxatili Koch. recognita et a
Saeter restituta, Dr. stellatam
km., celerorumque ut propriam speciem novo nomine Dr. J riSed b£ec,utsupra
gidce proposuit ideui Sauter.
rei

i\

W
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jani

monuiinus,

a nostra

scandinavica

disLincla

nuHo modo idenlica, qiiamvis ei
allinis;
qvod quidem agnovisse videntur Cel.
KocH et Reicfienbach, sjnionymon e Wablenb. Fl.
Lapp. ad Di\ frigidam haud aflerenles. Figiiia
videtur

et

Wahlenbergii, cum nostra varietate et.
optime con veniens, a liguris, descriptionibus et
speci minibus Dr. frlgidcv baud parum abborret.
Obs. 2. Fl. Dan. t. i43. [Dr. an pjrenaica)^ buc

quoqiie

Wahlexbergio

et Hart^iazso citata, fobis suis
cuneiformi-obovatis grosse denLatis Dr.
hirtce propius accedere videtur, floribus veio parvis Dr. laxm \. Dr. scandijiavicas similior; silicidas quodanimodo intermedic^ sunt in ter ilhis
Dr. hirtoi j scandinavicce et läxas ^ cum iUis vero Dr. laxm forsan maxime congruce,
quare
baud dubito figuram cilatam buic subneclere speciei, piDsseitim quia legi quaedam bujus speciei
exemplaria prorsus ejusmodi fobis ornata ac in
tabu hl reprassentantur
qucdia numquam in Dr,
Dr. norvegica Gunn.
scandinavica observavi.
Norv. N:o 846. Vol 2. p. 106, ilH superstructa
est fignras nec ullo respeclu
melioris indolis;
prresertim me oiTendunt "folia caulina lanceolata
petiolata' j qualia in nulla Drabae specie iiraquani
vidi; et valde suspicor Guiuierum siliculas in fig.
citata Fl. Dan. delineatas pro foliis babuisse et
descripsisse; alio enim modo vix explicanda sunt
a

elongatis

,

foba
Dr.

illa

"petiolata."

Etiam

laxam referendam

banc

credo;

plantam ad

quam

cfr. speciem.
Obs. 3. Yarietas /3, cujus specimina tantum fructifera sicca e coUectionibus Hart3iaxi et Fr.iesii
vidi, difFert foliis candicinis laxius dispositis, scapis saepius longioribus, siliculis pubc brevi stellato-ramosa sparsa vestilis et stylo paullo longi-
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ore.

Foima veio

siliculaiiim

scapis filiformlhus

,

bene congruit.
specimina nomine
Dr. hirtce alpicolce conimnnicata v di, de quibus
seepissime enini
nullain fene volo senleiUiam
fuemnt lantuminodo fragmenla, i. e. singuli causLricliusculis

Plurinia

in

et

cuiu

habilu

Lapponia

ol

lecta

i

;

dices eL scapi

tloriferi

1.

silicidis

semiinaUiiis in-

Lam negligenter exsiccaLi, ut nec characleres nec babitum
tolins planlre proderent.
Flores parvi Knctei ea a Dr. hirta quidem lemoverunl; an vero ad Dr. hiXiim an ad Dr. scandinavicam sint lefeienda, deficienlibus siliculis
slrucLi

et

matuiis et exenjplai ibus prorsus completis, dijudicari

non

potest.

Obs. 4. Vaiietatem V. seorsim baud exposuissem,
nisi ab amic. Hartman ut varietas Dr. hirtcB jani
esset; adnumeranda enim est in giege illo
formarum atypicarum stigmate bilobo donatarum,
quas jam supra commemoiavi. Siliculae in spe-

allata

ciminibus a me examina tis paucissima babuerunt
semina peifecta, plurima enim abortiunt et ips£e
;

siliculge

in

eodem racemo quoad formam baud

parum

variant, statum atypicum mox prodentes,
aeque ac sepala diu persisientia.
Obs. 5. JNostram speciem jam expositam nil esse

nisi vaiietatem abus cujusdam speciei, in alpium
cacuminibus magis editis ventosis enatam pUires
forsan, praeeunte CeL Wahlenbergio in Fl. Lapp.
^t Suec, autumabunt, cui vero sententiae assentire
non possum. Eam enim refutat proven tus bujus
,

speciei

in

alpinis

Herjedaliae

et Jemtiae,

inter

alpium Scandinavicarum editiores nullo
modo numerandis nec terminum vere nivalem
attingentibus.
In alpibus Dovrensibus Dr. scan-dinavica vix inbabitat loca editiora, quam Dr.
läxa et hirta ^ quae, in lateribus et cacuminibus
Iractus
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alpium venlis exposills supra lerminum fruticuloruin pronasceiiles, habilom suum et characleres
bene servant iiec ullos ofFerunt transitus; quare
noslram speciein ab uliaque oninino d iversam
credimus, a?que ac Di\ frigidam a Dr. hirta_,
contra Cel. TrxAi-NSTEiNER in Flora 1 8 35 p. 6o3.
4.

Draba Wahlenbergii Harlin.

Dr. rosulis patulis,
losis

cilialis,

foliis

scapis

lanceolatis glabris

1.

pi-

submonopbyllis glaberri-

mis, siliculis ovalibus pedicellisque palidis glaberrimis, slylo brevissimo, stigniate capilellato.

Dr.

Wablenbergii

Hartm.

SkaficL

Fl.

ed.

/.

p.

Horn. PlanteL ed.
Dr. androsacea JVahl. Lapp. N.
3. 1. p. 6g4.
3iy.
Dr. lapponica Wahl. Suec. N. 7/2. Les-

24g

ed.

[1820) j

3.

p,

i53.

Reise p. iq8.
Bljtt in Njtt Mag. f,
Nat. Fid. 1. p. 2^6.
homotricha: foliis subpeclinalo-cilialis, ulrin-

si7ig

hL.

que

pilosis

1.

glabris,

pilis

omnibas

simpli-

cibus.

Jacqu. Miscell. 1. p,
345. Prodr. 1. p. 16 g.
Spreng. Sjst. 2. p. 8y4- (excl. syn.). M. K.
Deutsclil. FL 4- P- ^^^' Koch Sjn. p. 64'
Reich. exc. ]S:o ^4^7*
Dr. ciliaris TVahl.
Helv. N. 6yu (excl. syn. Lin.) Dr. belvetica
DC, Sy st. 2. p. 345. Prodr. 1. p. 16g. Koch
in Flora 1823 p. 43g' Di', scleropbylla Gaiidin
Helv. 4' P' ^55. Dr. lactea Adams. DC. Sjst.
Prodr. 1. p. 170. C. A. Mejer in
2. p. 347'
Ledeb. FL Jltaic. 3. p. 73.
FiG. Dv. fladnizensis fVicIf. in Jacq. Misc. 1. t.
1.
(non oplima).
Sturni DeutschL FL
17.
f.
H. 65. Reich. Icon. Bot. 1016 1018. Reich,
Tet rad. t. i3. N. 4-^7' Dr. androsacea JVahL
Dr. fladnizensis
i4-7'

TVuJf.

DC. Sy st.

2.

in

p.

—

-
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Lapp,
yyo

Ii.

t.

fg.

(excl.

t.

Dan.

hiita Fl.

Dr. Walilenbergii

5.

fig.
t,

6V j&o/.

huc vix pertinenle). Dr.
14^2 (1. ad hane 1. ad sequ.)
g.

var., referenda).

Exs. Dr. lapponica Herb. norm. Fasc. 5. iV. //.
heterotricha: foliis ciliatis, utrincfiie pilosis I.

p.

glabresceiiLibus, pilis

aliis

simj)ricibus longioii-

bus aliis slellatis brevioribus.
Dr. lapponica DC. Syst. 2. p. 344^ Prodr. 1. p,
Koch
16g. M. K. Deuischl. Fl. 4. p. 555.
Syn, p. 64' Reich. exc. IS. 4-4^^- Brown
LinFl. Melvill. in Venn. Schr. 1. p. 36g.
naui 1826. p. 22.
Dr. AYahlenbergii Spreng.
Sjst. 2. p. 8y4'
^^' fladnilzensis Gaiul. Helv.
Dr. nivalis DC. Syst. 2. p. 3444' P' ^53.
(pro opt. parle). Prodr. 1. p. i6q. P^eich. Eocc.

N.
Fig.:

4-238.

Dr.

1022.

lapponica

Picich.

Deutsclil.

Fl.

Pieich.

Tetrand.

t.

H. 65. Dr.

io45~io4y?

Icon.

Bot. f,

i4 N.

4'^4^^'

101

g—

Stunn

nivalis Reich. Icon.

Tet rad. t. i3. N:o
f.
4238? ? (Utraque dubia ob silictdas valde
polyspermas; de cetero bene congruunL).
Y. glabrata: foliis undiqne glaberririiis.
Dr. lag viga la Hoppe.
Koch. Flora 1823. p. 44^M. Ii. Deutsclil. Fl. 4- p- 356. Koch. Sjn. p.
64' Pieich. Exc. N. 4^^9'
Fig.: Svensk Bot. t. 770.^'. J. Di*. Icevigata i?(?/c/z.
Icon, Bot, f. 5y'0j, 5yi, Tet rad. t, i3. iV.
Bot.

?

423g.
Hab.: frequens in lateribus alpium prseruptis usque
ad ni veta perennantia progrediens; per Lapponiam Tornensem (ZETTERSTEDT),Lulensem,Pit,ei^sem
(Wahlenb. et LiESTADius), Nordlandiam norvegicam ut in ReinebriginLofodeii(LESsiNG),Lyngentind (Wahlenberg), Dovre valde frequens {ipsé).
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Lomseggen GutlbrandsdalicC {^Schubert
cJienb.)^

ap. Rei-

Valclers et Tellemarken (sec.

Home-

inann) ; var. /3. in Lapponia haacl rara videtur;
in Dovre rarissime tantum obvia; r. in aJpe
Kåbdcspakte Lapp. Pilens. {^Lcest. in Sveiisk
Bot.).

—

In Dovre

medio

floret

et fine Junii.

Descr. Radix perennis flavo-fuscescens fusiforniis
plus minus longe descendens inlerduni tenuior et
brevior, deorsum ramosa et fibrillosa, sursuni

protrudens caudices Scepius numerosos

minus

~

—2

poll.

interduni
dense congestos, inferne reliquiis foliorum emortuorum obtectos, superne rosulas foliorum annotinorum edentes. Folia rosularum plus minus
densa palenlia 1. erecto-palentia lanceolata acuta
1.
lanceolato-oblonga obtusa basi attenuata, integerriraa 1. rarissime dente unico minulo utrinque
notata leuuia 1. crassiuscula subnitida venulosa
longos,

nervö

plus

dorsali

laxos

validiore,

et

a

rigidulis albidis simplicibus,

interdum immixtis, pulcbie

diffusos

basi
1.

ad apicem

pilis

rarioiibus bifurcis

fere peclinato-ciliala,

simplicibus 1. (in /3) furcatis sLellalisque immixtis adpressis utrinque sparse vestita, pra^cique

])ilis

supra scepe prorsus calvescentia; rarissime

undique glabherrima

ciliis

(in r.)

quoque evanidis. Scapi

erecti adscendentes 1. diliusi, digitales 1. spithamtei rarius pollicares toti glaberrimi nitidi inferne Scepe olivaceo-purpurascentes, simplices 1. raniulo 1 rarius 2 instrucli nudi 1. s^pius paucifolii,
proesertim
fructiferi rigidi.
Folia scapi
1
3 oblonga 1. ovata (baud raro basi latissime
ovata) acuta 1. obtusa sessilia subamplectentia integerrima 1. (latissima) denticulo uno alterove
utrinque notata, albido-ciliata glaberrima 1. rarius pilis aliquot simplicibus albidis subtus adspersa.

—

Folia rarius plura,

suprema

in bracteas oblongas

,
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obtusas

aculas

1.

Corjmbus

Iransformala.

ferus brevis plus minus

Jlori-

quam

clensus magis

ce-

lerarum specierum panciflorus inleiduni suhraceFlores parvi quaai iii celeiis Diabis
mosus.
scandinavicis palentiores sepalis pelalisque saepius
subborizontalibus.
Sepahi subrolunclo-ovalia obtusa olivaceo-viiidia, albido-maiginata demum lota viridi-Iutescentia \. apice purpiirascentia, gla-

berrima

paucis albidis adpressis dorso subPetala obovalo-rolundata breviler unguiculala apice reUisa vix bnea longiora
semilineam laLa sepalis sesquilongiora lactea 1.
1.

pilis

conspersa.

inde

,

negligenter exsiccata pallide-lutescenlia, cum sepalis baud raro diu persistenlia. Stamma albida

subulala

basi

vix

calycem subaequanLiji.

dilatata

Rucemus fructlferus

1

—2

soepius

policaris

rigi-

PediceUi

dus

et

dae

jiiniores fere olivaceae,

glaberrimi pleruinque patenles subborizontales inleidum eiectopatentes.
Silicuhe ovales 1. ovali-lanceolaLse acutce utrinque allenuat^e glabenima^ marginem versus subverruculoso-scabriusculae su])venulosa^ niliflexuosus.

lalne pedicellos
1.

subcequanles

H—3
1.

rarius (superiores) longiores

,

sublorlae. Stylus exiguus teres

terdum
slylo

feie

lalius

Seinina

in

1.

iis

breviores

baud raro obliqnae
1.

subconoideus, in-

obsoletus.

Stigma

aequilalum

1.

subcapilaLum

rarius

quoque loculo pauca (4

subaugustius.
8) obovalo-

—

brunnescentia, funiculo brevi.
Species nitidula, a ceteris scandinavicis

ovalia lulea

Obs.

1.

lin. longas 1 lin.

(inflmae)

1.

omni seLate optime distincla quoad babilalionis
locum varialiones quasdam minoris momenti offerens. Sic v. c. inter muscos in lateribus alpi-

in

um

,

irrigalis crescens, babet caudices elongalos
valde difFusos, foliorum rosulas läxas, folia tenuiora
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magis eloiigata

ora

et ratione

longitiiclinis aiigu-

magis
patén tes et elongatos; in ter lapides vero, qui iu
suinmis cacumiiiibus ad iiives perennes adsunt,
quoad omnes partes magis abbreviata est et quasi
condensata caudicibus bievibus densis, foliis losularum congestis anectis bievioiibus feie latiostiora aculiora, scapos longiores, peclicellos

— —

2 policaribiis;
ribus magisque obtusis, scapis ^
pedicellis brevioribus magis ereclis, siiiculis minoribus; inter bas vero formas nulli adsunt liquoad longitudinem et formam
brevissimus conoideus, qiialis iu
Reiclienb. Tetrad. N, 4^4^ reprassentatur; interdiim paulo longior prorsiis teres ut iu Reich.
Jconogr. Bot. t. y66 Jig. ^4.; rarius fere orauino deest, ut stigma subsessile sit; ipste vero plaualio respectu iuter se baud differuut.
Ipsce
tce
quoque siiiculas paululum variant majores 1. minores utrinque aequaiiter attenualos acut(B (lauceolato-ovales dicendae), L apice prtesertim attenuatce basi magis rotuudatae subobtusoe (ovatoovales forsau nomiuandöe), rarius utrinquas subobtusas observautur. Siliculte iu fig. Flor. Lapp.
reproesentautur uiulto latiores quam iu planta
Dovrensi umquam vidi et iis Dr, alpince fere
Dr. TVahlenbergii.
Reicheiib.
sirailiores quam
1020 eximie ostendunt forIc. Bot, Jig. lojg
mam miuorem et florentem et fructiferam; e. L
et rad. JS, 4'^^^ (fi§« dextr.)
fig. 10 47 et Reich,
racemum fructiferum formag majoris optime proponuut. Iu tab, yyo Svensk Bot. nostra species
Styhis

mites.

variat;

saepe

—

T

beue
fig.

et

repraesentatur;

Gj,

flores

minus patent

quam

vero,

praesertim

iu planta

iu

Dovrensi

exemplaribus Lapponicis a me visis, quorum
semina numquam ovata acuta ac in fig.

quoque

K, V. Acad. Handl.
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h, sed obovata

sniit iitriiiqiie rotiuidata

apici angiistioii aflixo;

ofierens ad

fig.

g-,

fuiiiciilo

pedicellum pilosuiu

hane speciem vix peilinet.

Obs. 2. Varietates et et /3 supra allatce tam panini
in ter se difFerunt, nt eas seorsim exposuerim eani

tantlim ob cansam nt synonymia clarior evadeiet
magis perspicna ; omnis enim earnm diflerentia

et

in pilis

simplicibus

quam maxime
na.

1.

De sjnonymis

nota

a

me

allatis

dubinm mihi

Dr, nivalem Auctor. excipias, de

yix restat,

si

qne

Descriptionlbiis

infra.

posita est,

stellalis

Jubrica et observatione paiiim dig-

enim

aiictoriim, fign-

speciminibns (qucE benevolenti£E Cell.
HoRNSCHucHi et FRiEsn inprimis debeo) diligennallara veram et constanleni
tissime collatis,
differentiam inter Dr. Jladnizensem ^ helveticani,
sclerophyllam et Japponicam 1. Wahlenher^ii
indagare potui, et inter specimina scandinavica
et lapponica a Fries, WikstrÖ3i, Hartma>% L.tsSTADius mecum communicata, et norvegica in
Dovre a me ipso copiosissime lecta et vi va observata, adsunt foimas cum singiilis descriptionibus speciernm enumeratarum ad unguenii congiuentes, nec non cnm descriptione Dr. lactecG in
Ledeb. Fl. Alt. data; id tantum observandum est,
formam, quam honiotrlcham diximus, in Dovre
longe frequentissimam esse, ita ut vix plura quam
2 1. 3 specimina formie heterotrichag ibi mihi
ris

et

sese obtulerint.

Hane formam

quoque respexisse videtur in

Cel. Wahi.ein-berg

Lapp.; in figura sa] tim nullos pilos stellatos depinxit nee eos
in diagnosi et deseriptione commemoravit; speFl.

cimina demum a Wahlenbfrgio data, quae conferendi mihi oblata fuit occasio, ad hane formam
pertinuerunt;ob quasrationes eam ut primariamproposui, quam vis plurimi exteri et ipse Wahlenberg
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in Flora Suecica forniam heterolricham ut normalem liabent. Cel. Reichej^bach figuram e Flora

sub Dr. lapponica et sub Dr. flud(cfV.
FL exc, N, 4^3y et 4'^4^ ^
et Comment, in Icon. Bot, Cent. 8. p. 26 et 27).
Figuia Dr. lappon/cce in Reicli. Tetrad. N. 4^4^
eo respectu me offendit, quod ne vestigium quidem ciliorum valde conspicuoium, quas folia hujus
speciei a basi ad apicem dense et pulchre ornant, in illa figura adsit. Dr. nivalem DC. sallim pro parte ad Dr» Wahlenhergii esse referendam, persuasissimum mihi est; diagnosls enim
bene convenit, nec valde repugnat descriptio
in Systemate, ubi dicit scapos glabros aut "vix
a c ne vix" subpilosulos; de cetero ipse in observatione adnexa dubitat, an dnce Ibrniöe altera
Norvegica altera Cenisia sub bac specie sint conFigurcie
vero Reicbenbacbianae magis dufusae.
biae videntur ob siliculas valde polj^spermas, quoe
in Dr, PFaJdenberiiii semper sunt magis oligospermae, vix plura quam 8 continentes semina.
Dr, nivalem ad Dr. Johanids Höst. refert Koch,
quacum etiam si siliculas respicias convenit nec
non scapis inferne pilosulis, qualis in Tet rad.
Ipsa Dr, Johannis secunJV. 4^38 depicta est.

Lapponica
nizensi

dum

et

citat

figuras,

descriptiones et speciraina autlien-

ab Hop..nschuch et Fries accepta a Dr. TVahJenberoii differt: foliis minus ciliatis densius Stella to-pilosis, scapis inferne pilosulis, siliculis angustioribus fere lanceolatis poljspermis et babitu
Quod demum attinet ad Dr. hirtani FL
proprio.
Dan. t. 1 4^ j a De Candollio et ad Dr, niuricellam FFahl. et ad Dr, nivalem DC. citatam, a
Wahlenbergio, Ltljebladio et Hartmano ad Dr.
miiricellanij a Reichenbachio ad Dr. nivalem DC.
relatam, quoad habitum maxime cum Dr, fVah-

tica
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lenbergli con venit
eain referenda (ctV

et,

mea

saltein sententla,

qnoque Blytt

ad

c); euni vero nullce siliculas sunt depictae nec pubescen tia
foliornni repr assen täta, yix aliquid certi de ea

en un ti ar i po tes t.
Varietas y. ^lahrata,
nec siecam e Scandinavia vidi

1.

quam

Obs. 3.

nec vivani

niihi tantuni no-

,

Lasstadiana in Sv. Bot., qucc liaud
specirainibus band paiicis Dr,
Icevigatce Hoppe ex alpibns ad Heiligenblut CarinSitbice ab Hornschuch et Fries comnRinicatis.
liculas quideni fere prorsus astjlas babent, sed
est e figura

ta

male congruit

cum

qnoque in Dr. IVahlenbergii interdum obsemina vix magis numerosa sunt quani
apud ceteras bujus formas; flores band vidi. ReiCHENBÅCHio Dr. Hofjpeanain Rud. ad Dr. Icevit^atam referenti, assentire baud possuni.
Obs. 4. Inter noniina, quoe ad banc speciem detales

serva vi;

signandani

sese

obtulerunt,

ilbid

Dr. Walilen-

pbnimas rationes prastuli. Nomina illa
Fladnizensis et Lapponica e singulis locis L tractibus nrutuata, quibus banc speciem propriam
crediderunt denominatores, minus bene adbiben-

bergil ob

cum

longe extra bos tractus jam lecta sit;
totam speciem, sed tantummodo singulas
Nomen veejus formas apud auctores designant.
ro Dr. FFahlenber^iij quo Vir, de Flora Suecica
meritissmius et qui ad cognitionem Drabaruni
permultuni contulit, celebratur, ad totam speciem
cum omnibus ejus formis designandam aptissimum
mibi videtur; publici juris prins qnoque factuni
est quam nomen ilbid Dr. lapponica.
tur

nec

B:

Sillen! is lanceolatis

Draba

1.

oblon^is.

(nec DG.)
Dr. rosulis clausis, fobis oblongo-Hngulatis scapis5.

que

nudis

ni valts

Liljebl.

pedicellisque

patentibus pube per-
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brevi

incana stellata vestitis, siliculis oblongoglaberrimis, stjlo clistincto brevi,

laiiceolatis
stig

ma te

capitellato.

Dr. nivalis Liljeblad Vet, Jc, Handl. f^gS p,
208, Svensk Fl. ed, 2. p, 26g, JVov, Jet. Ups,
6. p, 47' I^*'- niLiiicella JVahl. Lapp, N, 3 18,
Fl, Svec, ]S\ yiu Horn, Plant el. ed, 3. V. 1,
Blytt in Nytt Mag, f, Nat, Vid. 1
p, 6g4,
Dr. Liljebladii Wallm. in LJlj, Sv.
styS.
p,
FL ed. 3. p. 3 5 o. Har t ni. Sk and. Fl. ed. 3
p. 1 53.
Dr. nivalis TVilld. Spec. 3. p. 4^7 (p^'o optima
parte).
Dr. muricella DC. Syst. 2. p. 34o.
Wahl. Hel v. p. 123. M.
Prodr. u p. 168.
K. Deutsclil. Fl. 4' P' ^^^ i^^ obs. Dr. Liljebladii Spreng. Syst. 2. p, 8y4'
FiG.: Dr. nivalis Liljebl. N. Jet. Ups. 6. t. 2.
fig, 2. Dr. muricella TVahl. Lapp. t. 11. fig, 2.
Svensk Bot. t. y6g.
Exs. Dr, muricella Herb, Norm. fasc, 5.
18,

N

b.

nimis juvenilis.
braclijcarpa: pedicellis glabrescentibus siliculas ovatas breves aequantibus 1. superantibus,
stylo conoideo.

(p.

hebecarpa:

siliculis Stella to-pilosulis).

summis alpium jugis et cacuminibus versus ni vem perennem, regionem subalpinam interdum ingrediens; per Lapp. Tornensem, Lulensem

Hab.:

ill

Pitensem (Liljeblad Wahlenberg,L^stadius);
et Nordlandiam Norveg. (e Salten
in Dovre in Fogstuvola inSommerfelt);
dedit
Fogstuen,
in Gederyggen ad JerTofte
et
ter
kin (Blytt), ubi etiam crescit forma b (Jdeni),
(In Grönlandia valde frequens videtur sec.
Herb. Hornemanni, in quo specim. Grönlandi-

et

,

Finmarkiam

ca var.

/3.

asser vantur).

—
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Radix pLMcniiis fuscesccns crassiuscula fusiformis iiiferne ra mosa siiperne edens stoloiies et
caudices plus minus numerosos scepius densissime
Descr.

pulvinatos

breves

1.

elongatos

emortuorum inferne dense

reliquiis folioium

obsitos,

rosulas

fol.

annotinorum densas supenie pioferentes. Folia
omnia integerrima undique vestita pube brevissima incana sleliata (unde prcesertim juniora glauco-canescentia) basin versus raiius calvescenlia,
simplicibus longioribus basin versus parce
ciliis
immixtis; stolonum oblongo-lanceolala acutiuscula
laxius disposita; caudicum dense congesta apice
conni ventia oblonga 1. subiingulata obtusa 1. rarius acutiuscula crassiuscula nervö dorsali inpribasin versus valido glabrescente carinata.
inis
4 pollicares erecti praecipue fructiferi
Scapi 1
rigidi et stricti simplices nudi 1. rarius folio unico

— —

ovato

caao-pubescente

infra

medium

instructi,

pube brevissima stellata plus minus densa vestiti
Corymbiu floriinterdum prorsus glauco-cani.
ferus brevis densus 4 6 raiius usque ad 12

—

florus erectus.

Flores par vi. Sepala patula ova-

obtusa olivaceo-viridia mox tota lutescentia,
ex tus pube simplici et stellata vestita scepe canePetala lactea erecta lim bo rotunda toscentia.
obovata retusa in unguem brevem cito desinentia lineam longa calycem baud duplo superantia.
Stamma calycem suboequantia b superantia basi
Germen oblongum. Racemus fraciidilatata.

lia

scepius vix poUicaris rigidus. Pedipatén tes breviter et plus minus dense stellato-pilosi subcanescentes.
SiliculK oblongo-lanceolatce utrinque plus minus attenuattC basi stepius obtusiores 21—3 lin. longxe \
| lin. latoe
pedicellos superan tes (soepe fere triplo longiores
interdum vero, inprimis inferiores, iis vix dimi-

ferus brevis
celli

—
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iiiterclum obliqure, glaberrimas (1.
to-pilosuloe); siliculas
parce
Stella
iii
b obi3
longo-ovatag hrevissinife pedicellos haucl aequaiiStylus brevis aciculaiis 1. (in h) couoicleus.
tes.
Stigma stylo latius suberaarginatum (in b biloSemina cujusque loculi ö 10 obovata
bum).

cUo

longiores)

ill

—

rotuiidata fusco-luLea fuiiiculo brevi.

Haec species, viva iiiibi quidem baud obvero multa et optima specimina sicca
e variis Scandinaviae tractibus contuli, facile dignoscitur pubescentia perbrevi stellata glauco-canescente, qua obteguntur folia, scapi et pedicelli,
floribus parvis, siliculis srepissime glaberrimis angustis et, ratioHce totius plantan, el on ga tis; cuni
alia
scandinavica specie confundi baud potest.
In diversis stationibus eodem prorsus modo, ac
DrJ' alpina et rValilenbergiij variat; inter muscos
nempe magis elongatur stolones caudicesque laxiores et rosulas foliorum minus densas proferens
iiec non folia longiora
magis attenuata ett angustata; locis asperioribus e contraiio pronascens
brevior fit et quoad omnes partes magis condensata
foliis brevioribus et paulo latioribus. Forma illa b,
bracliycarpa primo adspectu baud parum memorabilem et dissimilem sese ostendit; caudices babet numerosos ramosos, folia rosularum conglobata brevia,
11 pollicares minus dense pilosos quam in
scapos 1
forma normali, pedicellos erectos glabros 1. glabre^
scentes, infimum folio minuto oblongo saepius sufful^
tum, siliculas minutas ovatas 1. oblongo-o vätas, sty^
lum conoideum, stigma capitatum manifestius emar^^
ginatum, sospe fere bilobam. Flores in meis exemplaribus baud adsunt et siliculcC sunt vacuas,
Obs.

1.

via, cujus

—

unde perspicitur banc formam esse atypicam et
morbosam; analogas formas sub Dr, alpina et
scandinavica jam attulimus.
Var. /3., tan tum e
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Giönlandia
prorsus
sulas

a

iiobis

coiivenit,

ciim

visa,

fbniia

vulgaii

siliculas })aice sLellato-pilo-

Candot.lio hane spcciem ad Cliryassen lire baud possimius; flo-

excipias.

referenli

sodiaJjas

ut

res eniin,

"semper

parum

si

jam observavit Waiilenberg, sunt

albidi,"

in

A

iiec

nisi

negligeiiter

exsiccati

luleum vergentes.
Dr, fri^ida Saut.,

cui accedit haec
dignoseitur pubescen tia sua
brevissima, rostdis magis condensalis, foliis integerrimis angustioiibus, scapis iiormaliter apbyllis,
stigmate capitato et babitu magis ligido et stiicto;
nec minus dislat a Dr, Johannls Höst. Dr. ni'valem DC. et cetevorum aliorsum pertinere, jam
supra exposuimus; quae eliam est ralio Dr, muJcon. Bot, fii^, 1028 io25 Fl.
riceUce Reicb.
exc, N. 4^47 ^ ^pso affirmante Auctore in

Obs. 2.

iiostra

speeies,

mox

—

_,

7V

14^ buc saepius relalam, ad Dr. PFahlenhergii polissimum esse referendam, supra observavimus.
Nomen buic
spcciei a Liljeblad, primo ejus detectoie, impo-

trad. pag, 6,

Ff,

Dan,

tab.

silum, eo potius letinuimus, cum j)riorilatis jure,
quod nunc temporis tanti momenti nec injuste
babetur, ceteris valde antecellit. Willdenowium,
hoc nomen adbibentem, noslram speciem imprimis respexisse, exinde clare patet, quod syiionymon Liljeeladh quasi fundamentum suae speciei subnectit; formas
vero alienas ex alpibus
austraUoribus male immiscuit, ad quas designandas posteri auctores boc nomine injuste usisunt.
Wahlenbergius, nomen a Liljebladio datum rejiciens et 110 vum adbibens, nullas bujus rei affert rationes; illud quoque valde aplum videtur;
hsec enim speeies, in regione alpium superiore
optime vigeiis, baud tam longe ac plurimae ceterae Drabas speeies in subalpinam descendit.
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Draba taxa

6.

11.

sp.

rosLilis
patentibus, foliis sublanceolatis scapisque siiLtbliosis (infenie 1. totis) stelJato-pilo-

Dr.

sis,

aciitis

laiiceolatis

siliciilis

pediceilisque

erecto-adpressis glabiis ]. pilosnlis,
vi, stigmate subpunctifoiiiii.

Gunn, Norv,

Dr. norvegica

io6 (descr. viliosa).
Dr. hirla y. norvegica.

Prodr.

1.

p.

JV,

DC,

sLylo bre-

84^. Vol.

Sy st.

2.

2,

p,

3 43,

p.

16g.

Dr. an pyrenaica. Fl. Dun. t. 1 43 (mala).
foliis
rosularnni subintegris, scapis
1
2 pbjliis flaccidis superne glabris.
gracilis: foliis scapi giacilis 3
5 obovatis rosularumque oblongo-lanceolatis crebrias denta-

FiG.

Ä. legitima:

—

p.

lis,

—

pedicellis

elongatis

siliculas

fere

super-

antibus.
y,

hebecarpa:

foliis

tegerrimis, scapis
la to-pilosulis,

omnibiis

lanceolatis subin-

gracilibus pediceilisque Stel-

silicLilis

pube brevi subsimplici

in niargine copiosiore adspersis.

Dr. rnpestris Horn. Plantel. 2. p. 2/3.
Dr. birta Smith Fl. Brit. ed. Römer 2. p. 6yy?
Dr. rupestris Br, Hart. Kew, in Verm. Schrift.

28? DC. Sfst. 2, p. 344? Prodr, u p.
Hook. Brit. Fl. ed. 2. p. 2g8?
FiG. Dr. birta Engh Bot. t. i338?
foliis rosularum oblongo- I. sub^. intermedia:
obovato-lanceolatis, scaporum ovatis denticula5. p.

36g?

scapis elongatis crassioribus strictiusculis
subtripbyllis totis stellato-pilosis, pedicellis brevibus siliculisque margine pilosulis.

tis,

g?

glabrata:

foliis

oblongo-lanceolatis glabrescen-

monopbyllis glabris.
Hab. In alpe Dovre Norvegiee passim legi: et ad
Drivslaen in regione abietina; ad Kongsvold
tibus, scapis
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frequcns pvaeclpue in Knuclshö et vcrsus Kallvilksjö ill reg. beLuliiia et fruticulorum ; j3. iiiter Kongsvolcl et YArstieii in reg. betulina; r,
ill aienosis ad rivnlum Stölåii inträ reg. fruticulorum; ^. in declivibus alpis Knuclshö fere
ad terminuni reg. betulinae; s. versus Kallvillasjö in reg. fruticulorum loco a nivehauddiu

Formam et in Lapp. Lulensi
derelicto (5 Juli).
Suec. a L^STADio lectam communicavit WikIn Filefjeld Norveg. quoque adest sec.
Exeunte Junio et ineunte
Danic.
Julio optime floret in Dovre.
Descr: Radix peiennis fusco-1 utescens fusiformis
crassiuscula ssepe longe descendens deorsum raström.

—

Floram

fibrillosa sursum divisa in stolones et
plus minus numerosos (10
15 ex eadem radice saepe numera vi) semipollicares 1. paulo ultra densum caespilem saepius forman tes inferne reliquiis foliorum emortuorum vestitos superne rosulas fol. annot. edentes. Folia stolonum

mosa

et

—

caudices

lineari-lanceolata basi

rum

attenuato-eloiigata; rosula-

densissime) congesta patentia 1.
(in r) erecta ad formam lanceolatam plus minus
tendentia saepius acuta basi plus minus angustaapicem versus parce dentata
1.
ta integerrima
dentibus patentibus acutis (in /3 majoribus) nervösa nervö dorsali validiore, utrinque 1. demuni
tantum subtus vestita pube brevi subcanescente
stellato-ramosa adpressa demum interdum evanescente, ut cilia tantum restent, quse basin versus
sunt simplicia longiora rariora, apicem versus stellata breviora frequentiora. Var. g. habet folia jam
ab inilio prorsus glabra 1. pilis paucis stellatis civestita.
liisque simplicibus raris
Scapi digitales
spithamaei 1. ultra ex eadem radice saepius nunierosi (usque ad 20 vidi) praecipue in Y, pauci-

dense

(in

g

6

59
öres,

flaccidi

cliflTusi

1.

adscenclentes

strictiusculi erecti, simplices

1.

(in r.

^.)

—

nudi 1. saepius 1
pube brevi stellata

phjdli, inferne 1. (r. ^.) toti
scapi diametruiii vix aequante tecti 1.
rarissime (in s) toti glaberrimi, versus basin in-

dimidium

terdum rubicundi.

FoJia scapi o vata (in Y. lan-

ceolata) acuta sessilia subamplectentia pilis stellaet ciliata apicem versus subtritis pubescentia
dentata (dentes in /3. frequentiores longiores acu tioCores; y, habet folia sacpissime integerrinia).
rjmbifi Jloriferus nutans densi florns brevis demum elongatus subracemosus. Flores mediocres
(inajores quam Dt\ TVahlenhergii et nivalisj miScpala erecta ovalia
nores quam Dr. hirtcB).
obtusa olivaceo-viridia anguste albido-marginata
apice saepe purpurascen tia demum tota lutescenobsolete nervösa glaberrima 1. setis aliquot
tia
Petala
albidis adpressis apiceni versus obsita.
lactea patnla obcordato-obovala emarginata unguiculata triplinervia 1
| lin.
1| lin. longa i
Stamina subulata
lata sepalis duplo longiora.
basi paruni dilatata calycem subasquantia.
Germen oblongo-ovatum. Racemus friictiferus elon4 pollicaris.
gatus 2
PediceUi erecti scapo
adpressi glaberrimi 1. (in y. ^.) prsesertim in latere exteriori pilis ramosis et simplicibus diametrum fere ^quantibus sparse vestiti, infimus
cujusque racemi folio interdum suffultus. SillcuI CO lanceolatae utrinque ätten ua tas acutae (Juniores
potius oblongEc obtusae) glaberrimae 1. (in y, ^.)
pubescentia brevi simplici 1. ra mosa subrecurva
prassertim margine adspersas, 21
3 lin. longas

—

—

I

—

—

—

—

1 lin. latae pedicellis

subduplo longiores

1.

(in

j3)

subccquantes, baud raro obliquae subtortae.
Stylus brevis subteres.
Stigma stylo angustius
subemarginatum. Semina fusco-lutea in quoque

eos
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loculo nunievosa
culo subelongato.

(12—14), obo v a Lo-o val la,

funi-

1. Arduum quldeni est opus atque ingratum
novas luijus generls condere species; quam vero
jam desciipsi, ea ah oninibus ceteiis Scandinaviae
certo certius differt, nec vidi vel figuiam vel

Obs.

specirnen cujusdani extrascandinavicce cum nostra
Mihi quidera est peiSLiasuin , banc
convenientis.
speciem a Botaiiicis Scaiidinavicis coiiimutatam

cum Dr.

esse et
1.

ne

hirUn

Dr.

vidi);

eamque

de formls
tes

fVahJenber^ii et

polius Dr, scandinavica (pKiries

(v.

c.

iiiter

/3.

alplcolce

siue
in

Dr. lurt a

eam sub noinicommunicatam

respexeruiit

auctores
veiba facienSkandia 6, p. 2Jj aliique).

species

Myrin

Wabb

dubio

cum

i

ilas

niediis

Floribus eiiim Dr. fFa/defibergfi^ siliculis Dr.
Iiirta^' propius accedit, ab utraque vero distincta.
nempe ab illa pubescen tia, pedicellis
Differt
erectis, (loribus majoribus, petalis magis elongatis nec borizontaliler patentibus, siliculis lanceolongioribus, seniiaibus
magis numerosis,
latis
babJtu planlte quoque fructifero laxo nec ullo
modo rigido; a Dr. hirta dignoscitur pedicellis
adpressis, floribus minoribus lacteis nec umquam
lutescentibus, siliculis basi magis angustatis, stigmate punctiformi subemarginato nec capitato subDe Dr. laxce et
bilobo totoque demum babitu.
scandinavicce difFerentia cfr. obs. 1. ad banc speciem.

A

Dr. uicana

differt

caule

minus

folioso

parciusque pubescente, j^etalis fere latioribus proiundius emarginatis, siliculis lanceolatis, babitu
et crescendi modo.
Hane speciem pro Dr. conjusa Reicb. (nullo modo Ebrli. quöe prorsus eadem ac Dr, incana^ cfr infra) apud exteros venditari, inde concludo, quod Cel. Hornschuch, cui
specimina transmisi, eam Dr, confusam in lite-
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figuris vero hnjus speciei Reidesciiplioue Kochii differt iiostra: radice certo cerlias peienni, caudicibus numerosis, cauliLus siniplicibus paucifoliis, floribus
liaud parum majoribas, pedicellis siliculisque sae-

nominavit;
chenbachianls
ris

a

et

pius glabris numquaiu tam dease stellato-pilosis
Species veac ill figuris, sli^uiate puiictiformi.
ro, CLii nostra longe affiiiior videtar, est Dr.
Joliannis Höst [M. K. DeutscIiL FL 4- P- o^3j,

Koch

Stiirni DeutscliK Fl. H, 6o,
Hoppe. Kock in Flora 18^3 p,
43 y , Reicli, Ic. Bot. f. 56y~-56g, Tet rad. N.
4246 j Stitrm H. 65); figurEe autem nec noii specimina a Hornschuch et Fpjes benigne cominuiiiSfti.

p.

63 j

Dr. cariiitbiaca

floribus luinoribus, pedicellis pastigmate subcapilato, statura humiliore
et babitu prorsus alieuo; cpiarn ab causam eas
diversas ceiiseo, pra?sertim cuui Cel. Hornscuch,
qui Drabas alpinas Germanite vivas ipse observavit, mibi qua^reati, num ad Dr. Johannis referenda esset nostra species, rescripsit eam ad
Dr. coiifusani potius pertinere.
Obs. 2. A forma a, quam ob frequentiam et clia-

cata

dilferuiit

lentibus,

racteres niaxinie prominentes nonnalem et priniariam liabeo, facilis est ad ceteras transitus.
Cbaracteribus e floribus et siliculis desumtis oranes bene conveniunt; babitu autem quodaiumoVar. p gracilior est, foliis scapi
do dilferunt.
3
5 caudicumque dentibus utrinque 2—3 magis
elongatis notatis, pedicellis siliculas longitudine
eeqvantibus 1. superantibus.
Var. Y babitu cum
differt tantum foliis scailla optime con veniens,
pi paucioribus caudicumque lanceolatis subintegerrimis, pedicellis brevioribus siliculisque piloVar. ^, parcissime mibi obvia, intermesulis.
dia fere est inter Dr. laxam et hirtam : huic

—

,
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scapis

crassis

elongalis

strictiusculis

accedeiis,

cuni illa vero characteribus magis essenlialibus
conveniens; nec dubiurn est, quiii ad eam sit
Var. s demum, quam floriferam tanreferenda.
tuni legi, glabritie inprimls dilfert; ba])itu quidem cum cc bene congruit; sed deficientibas siliculis maturis vix aliqvid certi de ea aflirmari

po tes t.

Synonyma e Fl. Dan. et Giinn, Fl.
JYov. liuc pertinere persuasissimum mibi est. FiObs. 3.

gura FL Dan, mala quidem est et fere ni bi I
cbaracteristicum olTerens, in nullam veroaliam speciem melius quadrat; flores enim par vi vetant
eam ad Dr. hirtam referri; et speeimina qucedam Dr. laxcB in veni fere prorsus ejusmodi infoliis, qualia in tab. cit. reprsesentantur;
quae exemplaria etiam in ceteris ciim illa figura

structa

haud male congruunt. Diagnosin Gunneri vitiosam esse ob "folia caulina lanceolata petiolata,"
jam supra (in obs. 2 sub Dr, scandinavica) exposuimus nec non modum, quo, nostra saltem

Quod ad
explicanda sunt illa verba.
ru pest rem Br. attinet, quam in Norvegia
legit Chr. Smith (sec. Hornemann 1. c.) et SomMERFELT (iu Voss Dioec. Bergensis cfr Ma^. for
Nat. Vid. g. p. 5.), inter species minus notas,
ut monet I. E. Smith in Eng/, Bot.j summo jure
est recensenda.
Specimen quidem norvegicum
baud vidi; descriptio vero Hornemanni, a De CanDOLLii SjsU 2. p. 344 pi^orsus mutuata, in Var.
V. Dr. laxce optime quadrat, nec ab ea valde
distant descriptiones Smithii et Hookeri et tab.
cit. Engl. Bot.;
quae quidem figura, juste monente Wahlenbergio (Fl. Lapp. p. 176), nullo
modo est optima 1. cbaracteres bene exprimens;

sententia,

Dr»

scapus

vero

brevis

baud bipoUicaris nudus

et
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flores

minuti

eam

tam

manlfeste ab omni Dr.

baud

quo415) citaii queat ad foriuam laxissiraam maximam Dr,
hirtce j a qiia valde magis distat quam a var. p.
hirta reiuovent, ut perspiceie

modo

a

WAnrENBERGio

possirn,

(in Fl. Suec. p.

alpicola (Dr. scandinavica).
Quorsum vero sit
referenda, deficienlibus exeraplaribus autbenticis,
dillicilius est dijudicatu;
cum Dr, läxa bene
cou venit figura, si excipias scapum apice erectuni

nec nutantem et petala angusta oblonga apice
vix retusa nec fere obcordata emarginata, quae
vero difTerenticC pictori minus ätten to forsan sunt
In collectionibus Hornemanni et LiebtribuendcC.
MAJiNi qu£edam quoque vidi specimina ''Dr. birta
var. rupestris" et "Di*, rupestris" inscripta cuni
Auctorum perbene
figura cit. et descriptionibns
congruentia et quce ad Dr, laxam Y, hebecarpani absolute sunt referenda; alia vero in iisdem
adsunt berbariis, eodem nomine communicata,
quce ad Dr. biitam L ad aliam quandam affinem
speciem floiibus majoribus ornatam certo pertinent; iramo sub nomine Dr, rupestris vidi specimen ad Dr, uivaleni polissimum referendum.
Inter Drabas Scandinavicas nulla certe est species, in quauj descriptiones Dr, rupestris ^ ab
Auctoribus primariis Smith, De Candolle, Bro vvn,
HooKER datae, melius quadrant, quam in Dr.
laxani et prassertim var. ejus Y,\ quare eam buc
referendam esse credo; nomen vero Dr, rupestris
adhibere nokii, cura bcec species ipsis auctoribus
vix prorsus perspicua et certe determinata videtur.

monui Dr, laxam cum Dr.
commutatam, quare eam quoque Dr. commutatam in
literis primum nominavi; quod vero nomen dein
Obs. 4.

Supra

jam

hirta, scandinavica et PFahlenbergii fuisse
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omnia cnim ejusmodi nomina (v.
dubius, coinmutatus, confusLis, ainbiguLis etc.) pessima sunt et confusioni ansam pnebent, quare semper evitaiida suat et, qiiantnm
Laxam nostram cognofieri potest, excludenda.
ut
habitum
laxum, quo ab affispeciam,
minavi

missum

feci;

gr. fallax,

—

piimo obtutii dignoscitur, exprimerem.
baud laiani esse, vix dubiuni
videtur; inter specimina enim, quce noniine Dr,
hirtce p. alpicolce inscripta e Lapponia commuuividi, pluriraa ad Dr. laxam
cata baud pauca
potius quain ad Dr, scaiidinavicam leferre volunibas

Eam

in Lappoiiia

issem; exemplaria vero scepius tam incompleta
fuerunt et negligeiiter exsiccata, ut locus, quo inter species affines pertineant, difficillimus fuerit
indicatu, prcecipue cuni plurimoe species formas
ofFerunt analogas (baud vero ideo identicas), ad
quas rite determinandas specimina et liorifera et
Pessime ii, me saltim jufructifera requiruntur.
dice, agunt, qui oinnes plantas, in ler quas se
formas sic dietas intermedias repeiiisse censent,
ad unam eandemque speciem raox redigunt, nec
perpendentes an formoe illce, intermedite dictae,
sint tanlummodo analogi diveisarum specierum
status, cbaracteribus inferioris gradus convenientes, magis vero essentialibus difterentes; nec omnes evolutionis gradus cujusque formas diligenter
observantes et prosequentes.
Diflicile
quidem
baud esset opus, omnes Drabas Scandinaviae perennes per duas tantum dispertire species, quarum altera, Dr. nempe alpina, speciem cbrjsantbam; altera vero omnes albifloras comprehenderet; formoe enim indicari possunt, quce secundum illorum tbeoriam intermedioe sunt babendoe,
quamvis tales re vera non sunt. Qui ita agunt,

viam
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viam compendiariam quidem
qiie

impedimeiitis

orbatani

autem plantaimn parum

et facilem

omnibns-

ingredinntur, studio

consLdiint,

In ripa glareosa amnis Drivae inter Kongsvold et Våi stiea legi formani ad var* Y. proxime
accedenteiii, cujus 2 tantuni aderant specimina
Obs.

5.

scapis vix digitalibus

gracillimis

strictiusculis fo-

liisque rosularuni oblongo-laiiceolatis

pube

slellala

brevissima deiisa canesceiitibus (prorsus ut Dr, nivalis), racemo fruclifero brevi 3
5-floro, siliciiplurirais (adbuc inimaturis) brevibus ovatis
lis
puberulis, stigmate prorsus bilobo. Hane formam
morbosain et atypicam censeo et ob habitum
laiiguescentem et ideo quod paucissimae ininiixtas
erant siliculae normales laiiceolatce elongatae stigmate simplici punctiformi. Formas analogas aliarum specierum jam supra exposuimus.
7. Draba htrta L.
Dr. rosulis patentibus foliis oblongo-lanceolatis
caulinisque 2
6 ovatis pubesceiitibus, siliculis

—

—

ovato-lanceolatis
patulis

erectis,

obliquis in pedicellis erectostjlo brevi dislincto, stigmate

ca23itato subbilobo.
Dr. hirta Z. FL Suec,

No v.

in Fauna Suec. ccL
Smith, p, 220, Betz,
2. iY.o ^81, (eXcl. var.). LiijebL in
Act, Ups. 6. p, 55é (excl. varr.).
Wahlenb,
Lapp, iV. 3 ig, (excl. /3.). FL Suec. N, yio,
(excl. i3.). Giinn, JSorv, iV". 6g6 (pro parte et
excl. plur. syn.).
Horn. PlanteL ed. 3, V. 1,
Bljtt in Nytt Mag. f,
p, 6g5 (excl. var.).
Nat. Vid, 1, p, 2/5 (excl. jS.). Hartm, Sk, FL

55y,
Prodr, ed,
9.

p,

ed, 3, p,

FL

i53

Lapp,

(excl.

ed.

/3.,

Y,).

Dr. hirta Z. Sjst. Nat, ed, 10 p»
ed, 2, p,

8gy

K, v. Acad. Handl.

(excl. syn.).
1889,

Sp.
11 2y.
tVilld, Sp, 3,

5

PL
p»
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43o
2, p,

(excl. syn. Fl.

343

Dan. etGuiiii.).

DC.

Sjst,

Proclr.

16g

(excl.

(excl. p. r.).

Spreng. S) st.
r.).
Richter Codex Linn.

/3.

P^eg.
1.

2. p.

p. 6^5.

1,

p.

8y4

(excl. syii.).

M. K. DentscliK

^^^ (}^^ obs.). Koch Sjn. p. 64 (in
Wahl. Helv. p. 123.
PFahl. Lapp. t. iu fig. 3, Svensk Bot. t,

Fl. 4. P'
obs.).

FiG.

'^68.

Reich. Icon. Bot.

fig.

1026

—

/o 2 6* (bona).

Éxs. Herb. Norm. fasc. 3. N. 23.
öLé lejöcarpa: siliculls glabenimis.
/3.

hebecarpa:

Dr.

liirta

Y,

silicalis Stella to-pilosis.

lupestiis.

Wahl.

Suec. N. yio T,

Dr. incano-biita Hartm. Sk. FL
ed 2. p. iy8. Dr. confusa Hartm. Sk. FL ed. 3,
p. i53 (nec Ehib., nec Reicb.).
Fig. Svensk Bot. t. y68 fig. c. d. g.
Hab. in alpinis et inferalpinis frequens fere usque
(excl.

syn.).

regionem nivaleni progiediens: per Finnrnarkiam (berb. Deinbolli); tolam Norcllancliam
norvegicam et Lapponia m usque ad Jeratiam
{PVahlenb.); in Dovre valde frequens {ipse). p.
passim cum ä; in Lapponia paulo rarior videtur; in Dovre vero valde frequens; in regione Bergensi a Schubert lectani dedit Fries.
Mense Ju nio optime floret.
Descr.: Radix perennis fusco-lutescens crassiuscula longe descendens deorsum ramosa et fibrosa
sursum divisa in stolones et caudlces nurnerosos
in

elongatos et laxos diffusos reliquiis foliorura emortuoruni inferne tectos, rosulas fol. annotin. expansas plus minus läxas superne edentes.
Folia stoloniun lanceolata 1. lineari-lanceolata
acuta 1. acuminata basi in petiolum attenuata scepius integerrima pube steliata utrinque plus minus
dense vestita, pilis simplicibus et furcatis prcesertim basin versus sparse ciliata; jolia rosularum
Stcpius

2
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lanceolata obovato-

oblongo-lanceolata acuta raJ.
obtusiuscula saepius elougata basi attenuata
iiUegenima 1. praesertim apiceni versus utiinque
3-deiilata
denlibus poirecLis acutis saepius
rainutis, utiinque et margine pube bievi stellata
adpressa veslita subcana opaca rarius basiii versus utrinque demum calvesceiitia, pilis longioribus siraplicibus praecipue basi ciliata, nervösa,
nervö dorsali manifesto lateralibus obsoletis. Cau^
les spitbamaei pedales interdura ultra erecti adscendentes rarius diifusi simplices 1. interduni
rius

2—

,

ramis

—4

1

instructi

crassiusculi

pube

stellata

plus minus densa dimidiura diainetrum
saepius vix attingente birti subcani superne rarius glabriusculi basin
versus interduni purpu1
rascentes, rarius scapiformes
2-pbylli, sae4
pius
6-pbylli foliis ovatis acutis sessilibus 1.
infimis obovato-oblongis basi attenuatis, utrinque
2 4-dentatis interduni subincisis dentibus acurarius integerrimis, undique pube
tis porrectis,
brevi stellata 1. margine simplici vestita. Corymbus florijerus subcapitatus mox elongatus raceniosus apice nutans multiflorus.
Flores quam

scabra

—

—

—

ceterarum

spec. (exc. Dr.

la ovalia

obtusa

marginata

demum

alpina) majorcs.

Sepa-

anguste albidotota lutescentia trinervia extus

obscure-viridia

Petala alba in lusparsis vestita.
vergentia demum et praesertim exsiccata
sulpliurea, patentia oblongo-obovata apice subprsemorsa retusa basi in unguem attenuata 1§
lin. longa 1 lin. lata calycem plus duplo superStamina e basi o vata dilatata subulata
antia.
Ger men oblongum. Racesepalis fere breviora.
mus fructiferus elongatus interduni spithamaens
Pedicelli erecto-patentes pilis simplicibus ramosisque diametrum fere aequantibus undique 1.
pilis albidis

teum

—
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taiUum

latere

glaexteriore conspersi rarius
ovato-lanceolala^ basi oh-

Si/wulce

bresceiites.

tusöe apice acutaé
gas

1.

rarius

breviores ovato-obloii-

etiam apice öbtus^, obliquag haud ra ro

torta^

plus minus approxima3 4 lin. longag (rarius tantuni biliiieares)
tce
supra basiii 1 lin. latas pedicellos subcequantes 1.
inieriores iis S(Epe breviores et supremae longiores glaberrimae 1. (in /3) pubescentia subramosa
undique plus minus dense vestitas. Stjlus acicularis 1. obconicus subelongatus (longitudine laStigma capita tu ni
titudinem saepius superante).
subbilobum.
Semissepius manifeste emarginatum
na in quoque loculo numerosa (14 18) oblonga
obovata utrinque obtusa fusco-lutea.
1.
Obs. 1. Frequentissima, maxima et (excepta Dr,
alpinaj speciosissima oninium Drabrarum, quaa
erectse

caiili

parallelge

1.

—

—

nostras condecorant,

alpes

jam

e

majoribus dilutioribus
Quoad niagnitudinem et crescendi
ribus

suis

parum

majoris vero

variat,

longinquo

tlo-

distinguenda.

modum haud
momenti characteres

habitumque bene

servat.
Caudices variant nupauciores laxi longe procumbentes 1.
breves densius casspitosi; tblia rosularum plus
minus numerosa et elongata; canles plus minus
rigidi spithamasi 1. ultrapedales; folia caulina numerosa 1. paucä (vix vero umquam plura quam
6, rarissime nulla), omnia 1. tantum suprema
ovata, rarius omnia oblonga, dentibus utrinque
nierosi

1.

2 —4

rarius

1.

nullis

rum corymbus
pitato-congestis,

tans

floribus

paululum
elongati

brevilDus

1.

elongatis; flo-

initio brevis erectus floribus ca-

mox

magis

vero

elongatus apice nu-

dissitis;

variat; pedicelli

florum magnitudo

variant

plus

minus

siliculas saepius subaequantes rarius lon-

giores interdwm duplo breviores, plus

minus pa-

6Ö
undique 1. latere taiitum exteriore pilis
cliametrmn a^quantibiis 1. Ijievioribus vestiti 1,
Siliculas a forma
exade
rarius glabrescentes.
ovata ad oblongain variant rarius apice obtusiusculse, 1. undique 1. margine tantuni pubescentes
ten tes

1.

1.

proisus

glaberrinias,

minus obtusum cum

angulum

rectuni

1.

plus

pedicello formantes et exinde

racbidi racemi parallelas J. magis approximatae. Stydemuni variat plus minus crassus et elongatus, numquam vero non distinctus.
A ceteris
lus

Drabis scandinavicis facile dignoscitur caule elongato normalitcr folioso scabro-birto, floribus maioribus nec flavis nec niveis nec Jacteis sed alpedicellis
bidis in luteum vergentibus,
magis
elongatis patenti-ereotis, siiiculis ex ovata basi
lanceolatis racbidi paralielis.
Haec species usque a Linn^i et Halleri
Obs. 2.

baud paruni vexavit et
ansam prrebuit; cujus rei
apud ipsum Linn^um pro parte quaeren-

temporibus

amplam

Botanicos

confi|sionis

causam

Initio enini oranes species ad
credimus.
Candolleanas Leucodrabas et Holargis
pertinentes ad Dt\ incanam retulit; in editione
decinia S^^stematis Naturae Dr. hirtanij, a SolanDER in Lapponia lectam, demum proposuit; cui,

dara

sectiones

omnes Leucodrabas alpinas comprebendenti et a
Dr. incana scapo unifolio et siiiculis pedicellatis
distinctas, varia subjunxit synonyma ad diversas
species

dein

bce

N. 4gy,

ad

quam

et

relata.

Hall.

Eadem

Ilist.

fere est ratio

Stirp.

Dr. incanam

et

Helv.

Dra-

215,
Di\ hirtani L. ut
1.

p,

synonyma dubitans affert. Hane quidem speciAlpium Germanicarum et Helve-

era ceterasque

ticarum dein enodarunt Botanici illas regiones visitantes, qui vero Dr, hirtani L. sibi ignotam
ad diversas retulerunt plantas.
Inträ Scandina-
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viaiii duas tanliiin fonuas post Linn^um disjuuxeluutetut diversas agiioverimt auctores: Dr, nempe

nivalenij a Cel. Liljeblad ut propriani speciem pripropositam, el Dr. f^ah/enbergilj quam Cel,
"Wahlenberg priiiuis iutia Scaiidinaviam distinxit.
Oiniies vero Cf teras formas, quae cuin liis noii
eonveiiiebant, ad Dr, hirtam retuleriint, quaie
haec species quasi faiiaginem forma rum iiiter se
liaud parum discrepantium obtulit (exempli loco
satis sit afferie formas illas inter se valde diversas et dissimiles, quae in Lappouia lectas nomine Dr, hirtce distribuuntui); hinc quoque factum est, ut Botanici exteri haiic speciem iu diUt hane confusionem,
versissimis quaesiverint.

mum

quantuin potuerim, toUerem, baud parum operis
iu hac et afiiuibus speciebus rite circumscribendis; et supra jam duas exposui species Z>r.
scandinavicani et laxam j antea sub ea coafusas,
dedi

diversas.
Optirae quidem perspidiagnosin Linn^i noii modo speciei, cujus
descriptionem supra proposui, sed etiam ceteris
Leucodrabis esse accomodatam; nomen vero Liii-

quamvis valde

cio

nasanum

ei

potissimum reservatum volui formas,

quse iu alpibus scaudinavicis vulgatissima est et
a Cel, Wahlenbergio, egregio plantarum Linnae-

anarum commentatore, ut forma primaria propraecipue cum eadem Dr. incanoe ^ qua-

posita,

cum a LinntEo comparatur, longe similior est,
quam ceterae sunt species. Sj^ionyma vero omnia, quae affert Ltnn^us, excludenda sunt; perti-

nent enim ad species extraneas distinctas; quod
etiam valet de synonymis a Gunnero alla tis.
Quod attinet ad figuras Florae Danicae, quae ad
hane speciem citatae passim occurrunt, jam supra
retulimus tab. 142 ad Dr, Wahlenhergii et tab.
143 ad Dr, laxam, cui quoque subjungenda est
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Dr, norve^ica Gunn. FL Norv.
Fig. cilata Iconographiae Reicbenbachiauae nostram plantam optinie repraesentat.
Fig. Wahlenb. in Fl. Lapp.
baud mala est, sed offert floies fere nimis parvos et folia rosularum angustiora pedicellosque
breviores et magis erectos, quam in forma normal i et optima vulgo occurrunt.
Fig. 1. ta b.
768 Svensk Bot. babitum bujus speciei bene
mönstrat; siliculcc vero basi nimis atLenuatce
sunt nec angulum cuni pedicello formant; flores
quoque nimis sunt parvi; figurae vero 2 et 3 ob
flores minimos
racemos paucifloros et siliculas
lanceolatas buc vix pertinent; an vero ad Dr,
scandinavicam an ad Dr, laxam referendoe sin t,
certo dijudicare baud valeo.
P^ig. k semina repreesentatura pessima est; semina enim cordata
acuta, qualia in ea sunt deiineata, nec in bac
nec in alia Draba vidi; sunt ovalia 1. oblonga
iitrinqne obtusa et rotundata.

Obs. 3.

Varietas /3., quam in Dovre frequentiocl observavi, dilFert caule soepius den-

rem quam

sius pubescen te, pedicellis

magis

pilosis pilis fere

longioribus simplicibus patentibus, siliculis a forma
fere lanceolata, (basi vero latiore obtusis apice
acuminatis) ad suboblongam (utrinque obtusis)
progredientibus pilis brevibus rigidulis simpli-

—

cibus 1. 2
3-furcatis plus minus dense vestitis;
Sic
quae vero notce nullo modo constantes sunt.
feracbide
pedicellisque
e. gr. observavi plantas
re prorsus glabris 1. pilis raris Stella tis adpressis,
conspersis, sed siliculis dense pilosis; aliae babuerunt caules et pedicellos valde pilosos, siliculas
vero prorsus glabras.
Pubescen tia silicularum
variat; saepe densa birta, interdum valde parca

margines praesertim obtegens; siliculas infimae
maturae seepe calvescunt in eodem racemo, cujus

et

72
Dr. rasiliGula3 superiores nninalaice pubeiit.
pestrein Br., a Waht.enbergio (iii Fl. Suec.) liuc
relatam, ab hao specle esse removeiulain jaiii observavi (c fr. obs. 3. ad Dr. laxam). Dr. vero confusam Hartm. Gertissime buc perLinere,rpjod jani
diu suni suspicatus, coQiJiiönstraiunt ipsa illa
speGlmina, quibus Hartman sqain superslruxit
speGieni, et quae mibi beiiigiie tiaiismisit.
Haec
prorsus Gongruuiit cum nuinerosis exemplaribus
Yar. /3., a me ipso in Dovre lectis, qu£e Leat.
So>iMERFET.T pro ideiilicis GLim iliis, quae cum
Hart3IAno Gommunicavit, aguovit; alia Gum bis
prorsus Gonveiiieutia asservautur in GolleGtioiiibus Horneivianni, Friesii et Ltebmannt. Dr, conficsa F».eich. Iconogr. Bot. f. 1033 buc certe noii
pertinet: difFert nempe radice aiuiua 1. bieniii
multicauli caudices nullos proferenle, caule magis
folioso et ramoso, pediceliis multo brevioribus

quam

erectis, petalis

minutis multo minoribus

Dr,

incancij siliculis lanceolatis utriii-

hirta

et

iii

que attenuatis, stjdo brevi (lougiori quidem quam
Dr. incance, breviore auLem quam Dr. hirtcBj
cui Hartmån stylum valde brevem tribuit), VaU
de mihi dolet, quod occasione Floram Gerra, ex-r
siccatam, ubi sub N. 290 asservatur species Rew
cbenbachii, Gonferendi caream,.
Nullum e Scaii^
dinavia vidi speeimen cum descriptionibus et
figuris a Retchenbachio propositis con veniens; sed
in collectione Hornemanni unicum asservatur ex^
emplar, a Wormskjold e Grönlandia reportatum,
quod caulem ramosum, flores parvos, siliculas
lanceolatas habitumque Dr, confusce Reich. babet; difFert vero radice manifeste perenni plures
edente stolones et siliculis glabris; Dr, incance
propius est quam Dr, hirtce; stigmate manifeste
papita|;o et pubescentia in superiorG caulis parte
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rarescente ab

illa

inpriinis tliffert, ut propria fe-

re

videatiir species,

et

iiicanam

dem

transiLum

quodammodo

An

nou

fiimare

possum,

vero ea-

pio certo

ac planta Reichenbachiana

sil

Dr. hirtain

inter

pandeiis.

nec cpiorsuiii bcec

sit

af-

re-

ferenda.
Obs. 4.

cuni

Inter plantas Hornemannianas adest nninorvegicurn formge Dr, hirtce si-

speciiiien

brevibus lato-ovalibus utrinque lotnndatovidetur cum formis illis
atypicis plurium specierum anlea memoratis. Dr.
birtas proxinia et vix nisi ejus varietas nobis \'\A^lwx Dr. Henneana Scblecbt. Linnaea 10:r Band.

liculis

obtusis, quae mibi analoga

100

p.

tione

1.

Labrador

in

lecta.

propositis saltim

c.

cbaracteres,

E

diagnosi et descrip-

nuUos eruere possum

quibus a Dr, hirta
8.

/3

distingueretur.

Draba incana L.

foliis
rosularuni
patentibus
sublanceolatis
caulinisque subovatis numerosis acutis pubescentibus, siliculis elliptico-oblongis 1. lanceoobliquis subtortis erecto-adpressis, stylo
latis
brevissimo, stiginate subpunctiformi.
Draba L. It.OeL et Gottl. p. i54j ^92. T^et, Ac.

Di*,

HandL
Dr.

iy4'' -

incana

Norv. N,

P-

L.
3.

W9-

FL

Suec,
LiljehL

ed.

2.

Act,

N. 568. Gunn.
Ups,

6.

p. 5y,

N* yog. Horn. PlanteL ed. 3. V.
1. p.
Hartm.
Sk. Fl. ed. 3. p. 154- Bljtt
6g6.
in Nytt Mag. f. Nat. Vid. 1. p. sy 6.
TVcdil, Siiec.

Dr. incana Z. Sjst. Nat. ed.

Richter

10.

p.

7/27. Sp.

PL

Cod. Linn. 1. p. 626.
Willd. Sp. Pl. 3. p. 43o. Spreng. Sjst. 2. p.
Koch Syn, p. 65. Dr. contorta M. K.
8y6.
JPeutschL Fl. 4- P* 5 60 (in obs,).

ed. 2. p. 8gy,
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a, legitima: caulibus ex eaclem radlce solilariis

paucis

ereclis

1.

strictis, siliculis elliplico-obloii-

gis glabris.

Dr. incana
Dr. incana

Brown

/3.

52.

5. p,

Sclir.

contorla. Bljtt

Sm, FL Brit.
H. K, ed.
J^,
2g,

Hook,

I.

ed,

c.

Röm,

2. p.

6y8,

4- P' 9'- ^^<^' f^erm.
Brit, Fl. ed, 2. p, 2g g,

Reich. Fl. eopc. JS. 4-49Dr. contorta C, A. Mej er in Ledeh. Fl. Jlt, 3,
p, 83,
FiG. Fl.

Dan, t. i3o (mala, ad spec. juvenile picta).
Dr. incana Engl. Bot. t. 388 (ad ex. cultuin piw32 (bona).
cta). Reich. Iconog. Bot.fig. 102g
^^'' contorta
Reich. Tetrad, t. 14 N. 4^49'
Sturm Deutschl. Fl, h. 60.

—

p.

hebecarpa :

siliculis elJiptico-oblongis

pubescen-

tibus; cetera ut in priori.
Dl*,

alpina

birsuta

Cels,

Cat, Ups. in Jet, Lit.

L. Florida Lapp, ibid. p. 5y,
Dr. incana
L. Fl' Ltipp. N. 254. (pro parte).
L. Herbat, Ups, in Jmoen. Jcad. 3. p. 4^^,
Betz. Prodr. ed, 2, N. 782,
Wahl. Lapp, JS,

Ups. iy32, p,

320.

ig,

Wahl. Ups. N. 414,
Ehrh, Bejtr.
348. Prodr, 1, p,

Dr. confusa
2.

p.

LedeL

7.

lyo.

p» i55,

C, A,

DC.

Sjst.

Mej er

in

Fl. Alt. 3. p. 81,

Exs. Holarges Ehrh, Phjt, If, y5 (sec. Fries, qui
speciniina comparavit). Dr, inpana Herb, Norm,
Fasc, 5, N. 14.
y, diffusa: caudicibus nqmerosis elongatis la xis
caulibusque diffusis, siliculis elliptico-oblongis
glabris.
'S,

apeillaris: foliis rosulee paucis oblongo-obovatis,

caulinis distantibus cordato-ovatis subamplectentibus, floribus in axillis foliorum fere usque a
basi, siliculis elliptico-oblongis glabris.
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sl

D. contorta:

foliis

rosulae densis, cauliiiis

nierosis ovato-lanceolatis;

libus,
acLitis

lanceolatis

siliculis

nu-

lloribus paulo niiiio-

utrinqiie attenuatis

glabiis, stigmate stylo aequiiato.

Dr. contorla: Retz, Prodr, ed. 2, N. y83.
Dr.
incana ^. contorta fVahl. Suec. N. yog /3. (excl.
quibusd. synon.).
Dr. contorta Ehrh. Bejtr. 7. p. i55. DC. Sjst.
2,

3g

p.

34S

(excl.

torta.

(excl.

syn.

plur.

syn.).

DC, Prodr.

Engl. Bot.). Dr.

JVilkL Sp. 3 p.

Plukenet Phjtogr.

incana

/3.

1.

p.

con-

43 o,

4^. fi^, 1 (habitum bene expriniit).
Exs. Dr. contorta Herb. Norm. Fasc. 5. iV. i5.
nana: subpollicaris, simplex 1. ra mosa, silicut.

FiG.

lis

Hab.

t,

oblongis 1. oblongo-lanceolatis glabris.
in pra tis editioribus frequens, e regione

betulina alpium usque in campestria descendens; per tota ni fere Norvegiam a Krogkleven
in Ringerige usque ad Nordkap; praecipue frequens in parte occidentali (in parte australi
Dioec. Kristianensis et Kristiansandensis baud
observavi, nec in alpinis Heckfjeld): cl. optima et frequentissima in Dovre, in loca inferalpina descendens, ut ad Froen (Fl. Dan.) et
Tofte Gudbrandsdalise (ipse); /3. per Finnmarkiam, ISordlandiam, Herjedaliam, Helsingiam,
Gestriciam, Uplandiam (WahlejnberGjH^RTman);
Mösseberg Vestrogotbise (xIreschoug) Oelandiee
(Sjöstrand et ipse);
7. in pra tis bumidis in
Dovre ad Kongsvold praesertim in Hvitdalen
(ipse). ^. ad Drivstuen in Dovre legit et dedit
Rosenschöld; e. ad fodinas Sablas Yestmannioe
Wahlenberg) ; in petris calcareis formationis
(
transitionis Gottlandise et Oelandiee (Wahlen^
.BERG, Sjöstrand et ipse)) t» in ruaritimis insulae Lilla Carlsö ad Gottlandiam (Fries dedit);
;

inler Aare
(1826 ipse

Descf.

Radix perennis

:

orsum ramosa
lones pancos
tarios

Bore in Jeclderen Norveg.
Junio opLime floret.

et

et
1.

Intescens fuslformis

de-

snrsnm exseiens

sto-

fibiillosa,

interdum jndlos

paucos brevcs,

1.

occicL

leg i),

1.

et

caudices

(in y, pra\sertini)

soli-

nu-

2 pollicares ]axos eflusos,
foliorum emortnorum inferne plus mi-

merosos

elongatus fere

reliquiis

superne edentes rosuJas
Folia stolonani lineaiilanceolata elongata acuta integei rima 1. dente
uno alterove niinuto notata; rosulariun patentia
numerosa dense congesla subpnlvinata
saspius
lanceolata 1. ohlongo- L interdum lineari-lanceo-

nus

conspicue

vestitos,

annotinornm.

folioiuni

lata acuta
attenuata

1.

1.

obtnsiuscula basi in petioluni valde
sessilia

1

pauca (3

—2

—

noll.

loni^a

*

—2

lin.

6) latiuscula oblongo-obovata basi vix attenuata pollicem fere longa 2? lin.la-

lata,

1.

in

^.

£. et t- densissime pulvinata
inibricata; integerrima 1. s^pius dentibus aliquot acutis patentibus
utrinque notata, pube brevi simplici 1. slellata adpressa plus minus densa utrinque obtecta juniorasaape canescentia vetustiora baud raro utrinque 1. saltira superne calvescentia subnitida, pilis simplicibus longioribus 1. stellatis saspius ciliata, nervö
dorsali preecipue basin versus manifesto lateralibus
Caules ex singulis rosulis saspius
subobsoletis.

ta, in

singuli

interdum (praesertim in ^.) plures, digiusque ad sesquipedales (in \. vix

tales spithamaei

pollicares)
diffusi,

erecti

preecipue

1.

adscendentes

1.

rarius (in r.)

fructiferi stricti, saepius crassi

interdum graciles fere filiformes, simplices 1. usque a basi 1. tantum superne ramosi ramis arrectis 1. plus minus patentibus, pube plus minus densa e pilis longioribus simplieibus et brevioribus stellatis furcatisve saepius varie implexis
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constante tliainetro caulis breviore 1. (inpriniis in
vestili caiii, quae pubes iii sii^) euni aequante
periori caulis parte pediceliisque floriferis densior
est inagisqiie albida; fbliosi J. rarissinie nudi scaFolia caulina Scepius iiumerosa praepiformes.
sertim inferne densa (in £. t. densissime iiiibri-

cata)

usque

iuterduiii paiiciora

staiitla,

iitrinque deiitibus 2

a

—4

basi inter se di-

acutis patentibus

phis minus profunde dentata interdum subincisa,
rarius oninia integerrima; pube plus minus brevi
ramosa 1. sinq3lici subadpressa 1. patente undiquae oblecta subcana; acuminata acuta 1. obtusiiiscula; infinia ublongo-lanceolata basi plus minus attenuata sessiiia (in £ seepe valde elongata
2| poli. longa), media ovato-oblonga, suprenia

ovata subamplecLenLia (in £ omnia oblongo- 1.
ovato-lanceolala), flores infimos saspe bracteantia.
Var. ^ liabet folia caulina pauca (3
8) omnia

—

inter

distan tia

se

subcordata

usque

caulem

paucidentata basi
semiamplectentia flores

ovata

Corjmbus Jlobrevis mox elongatus
apice baud raro nutans.
SepaJa ovafusco-virentia angnste albido-marginalutescentia
trinervia extus pilis sub-

a basi in axillis

riferus

densiflorus

racemosus
lia

obtusa

ta

demuni

lata

fere

foventia.

initio

Petala nivea ovalisimplicibus albidis vestita.
oblonga apice retusa basi in unguem cito producta patentia venosa \\
| lin.
1| lin. longa I
lata (in g lineam vix longa nec semiiineani lata)
sepalis subduplo longiora.
Stamina subnlata basi
subaequantia.
di la ta ta calj^cem
Germen oblongum 1. sublanceolatuni. Racemus fructiferus elongatus digitalis spithamaeus et ultra strictus erectus.
PediceUl erecti cauli adpressi 1. interdum patuli
pilis albidis simplicibus raraosisque diametrum
saepius subaequantibus uiidique vestiti, siliculis

—

—

\
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dimicllo 1. triplo breviores 1. infeiiores haud raSillcuJw ellipticoro elongati siliculis longiores.
oblongoe utrinque obtusse 1. apice aculae J. (in g
et interdum t) proisus lanceolatge utrinque acu-

obliquae haud raro torlae (piaesertim juniores,
quas quoque saepe sunt magis attenuatce lanceolato-oblongae) cauli saepius adpressas rarius subpa3i lin. longae 1 lin. lalae (in g semilitentes, 2
neam tantum latae; in X, V- 2 lin. longae i lin.

lae,

—

—

latae); valvulis crassiusculis venosis glabiis 1. (in
2
pubescentia perbrevi simplici 1
3-fuicata
/3)

——

Stjhis

brevis 1. brevissimus subobangustius 1. (piaecipue in g)
stylo
Stigma
soletus;
conspersa.

Semina cujusque loculi
aequilatum emarginatum.
numerosa (12 20) fusco-lutea, oblonga; funiculo

—

brevi.

Obs.

1.

alpinis,

Species

ubi

late

centrum suum in
vegeta et varians, bain regiones campestres et lidispersa

maxiine

bere videtur,

unde

est

inträ
Scandinaviam, descendit.
Inter species Scandinavicas Di\ A/r^ce maxime est
affinis, a qua differt caule normaliter magis foniveis angustioribus, siliculis oblioso, floribus
Radilongis 1. lanceolatis pedicellisque erectis.
saltini

torales,

cem annuam
ctores;

forsan

1. biennem plurimi ei tribuunt auperennans autem re vera est, quamvis
non tam diu duret ac illa Dt\ hirtce;

stolones

enim

fert et in

cauclicesque pauciores saepius pro-

stipite,

rosulam foliorum annotinorura

sustinente, reliquiae

fol.

praeteritorum

annorum

1.

saltim cicatrices, locum, ubi affixa fuerint, prodentes, fere semper deteguntur, ut recte jam observatum apud M, K, Deutschl, FL 4' P* ^^^^
Varia bujus speciei natura jam e descriptione elucet; primo veie vix digitalis floribus apice dense

corymbosis

mox

elongatur, ultra pedalis saepe eva-
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racemo

dit,

frLictifero

diniicliani canlis

occupaiite;

caules

mos

arrecLos

patentes a

1.

longitudi-

tVequeiitissime crassi ra-

iiern

hiisi

medio exserentes iiiterdum

asqiie

1.

tantum

sunt et
simplicissimi; folia, quce normaliter numerosissima
sunt et dentata, variant pauciora rarius caulina
nulla, interduni omnia integerrima minora fere
proisus o va ta.
Silicnlce in e semper lanceolatse
I. e basi o va ta lanceolatae, in ceteiis formis saepe
juniores oblongo-lanceolatae, semimatuice lanceolatae
siccitate contortos, prorsus raaturce oblongos
utrinque obtusce planiusculce obliquas 1. tortar;
optimum praebent exemplum (quod de pluribus
ceteris Drabas speciebus valet), siliculas in diversa ajtate diversara sibi indueie forma m, ideoque
non nisi prorsus ma tu ras ad cbarac teres specificos exponendos esse adhibendas.
Stylus quoque
aliquantulum variat plus minus brevis, interduni
brevissimus depressus; stigma stjlo saspius augusti us, interduni asquilatum, rarissime paruni lararius
tins, emarginato-subbilobum 1.
subintegerrimum. Inter plantas Hornemanni adest specimen unicuni ad Wardö Finmarkias lectum caule
digiti minimi longitudine superne ramisque nudis albido-pubescentibus, pube simplici et ramosa densa patén te et iraplexa diametrum caulis
subagquante, foliis rosulae läste- viridibus fere glaberrimis, caulinis tantum ad ram fica tio nes lateovatis glabriusculis; siliculis glabris (immaturis)
oblongo-lanceolatis stigmate subcapitato.
Primo
adspectu quodaniraodo diversa quideni videtur;
ad multiforniem Dr. incanam re vera pertinet.
Ad hane speciera ea quoque sine dubio referenda
est Draba, quani meniorat Sommerfelt in Magaill

gracillisiii

i

zin

for Nat,

f^id, ii p,

241 in notiila.
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Obs. 2. Varietatem et ut normalein et prinianain
propoiiimus, quia in alpliiis frequentissima videtur longe vegetior et major quaui var. j3. quae
regiones magis campestres et litorales inhabitat.
Haec nullo prorsus charactere nisi e pubescentia
silicularum desumto ab illa difFert, a qua varietas y. tautum caudicibus magis numerosis eloiigatis et laxis dignoscitur, quibus se magis pereunantem com mönstrat ad Dr, hirtam quodammodo accedeiis, a qua vero egregie diiiert. Folia
rosularum subtus eximie purpurasceiilia saepe babet, qualia iii ceteris forrais baud observavi. Var.
paulo insignior est radice unicaiu
^. prioribus
tautum proferente rosulam valde paucifoliam, e
qua plures surguut caules subslmpiices erecti 1.
adscendentes foliis instructi paucis, in quorum
axillis adsunt pedicelli solilarii vicem ramorum,
qui in ceteris formis saepius adsunt, qua si Tungentes; in infimis axiliis in ramulos interdum
excrescunt.
Omnibus ceteris memorabilior est
forma illa g, quam plurimi propriam salutant
speciem nec forsan injuste.
Habitum enim diversum afFert nec non characteres quosdam, quibus a formis ad Dr. incancun sensu strictiori
pertinentibus distingui potest.
Caveamus vero,
ne principalen! difFerentiam in pubescentiam 1.
glabritiem silicularvmi ponamus; haec enim nota
valde fallax est et variabilis; ipsius Dr, contortce
babeo quaedam specimina Oelandica incompleta
siliculis pubescentibus.
Omnes autem auctores,
praeeunte primo bujus speciei fundatore Ehrhart,
buic characteri inliaeserunt, quare dubium est
utrum ad hane, an ad var. cc. referenda sint eoruni synonyma.
Suspicari vero licet lynceum
Ehrhart non glabritiem solam, sed etiam alios
,

respexisse,
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quamvis haucl expressisse, chaiacteres.
Ejusmodi sunt silicula^ lanceolatae utiiiique 1. sal tim

respexisse,

apice attenuatae aculoe saq3ius conlortae, stigma
styJum latitudiiie sequans, flores minores ia corjmho brevi initio foliis saepius fere obvallato, folia
magis elongata
ovato-laaceolata
fere
caulina
acuininata crebrius et profundius dentata; quibus

omiiibus habitus
sus

quodammodo

Gum

ellicitur.

vero

propiius et diver-

hane formam

vivam

observavi, nec specimina satis iiumerosa mihi prsesto sunt, eam potius in numerum vaiietatum Dr, incance adscripsi; praecipue

haud nuper

cum

\

silicularura formam variare apud
nanam\ hujus enim adest altera for-

siiiculis

elliptico-oblongis subovalibus utrin-

o1)servavi

varietatem

ma

que obtusis planis, quas sola in Lilla Carlsö ad
Gottlandiam occurrere videtur; altera vero siiiculis

cum

lauceolatis

utriuque acutis contortis, quam
In ter bas

priori in Jedderen Norvegiae legi.

formas nulla de cetero indagari potest difFerentia;
planta Gottlandica habet caulem simplicissimum
fere aphyllum subscapiformem; Norvegica variat
caule simplicissimo et ramis patulis instructo;
vero caulina fere semper adsunt inferne
folia
densissime imbricata; utraque forma etiam fructifera

1— 1|—pollicarem

altitudinera

vix superat,

racemo brevissimo condensato.
Obs. 3. Dr. confusam Ehrb. ad varietatem nostram j3 pertinere certo certius est, quod testa tur
planta in Pbytophylacio, ab EhrhapcT edito, sub N.
75 asservata Holar^es inscripta ad Upsallam lecta
et ab ipso Ehrhap^t ad siiam Dr. confusam in
Bejträge y p. i55 expressis verhis relata., quse,
qualis in collectione Friesh adest, (referente oculatissirao

et

amicissimo Fries) prorsus con venit

K. V. Acad, HanclL

f83g.

6
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incana p. hebecarpa nu ne quoqne tembaud rara. Valde inirum miUpsaliam
poris ad
De
Candollium in Sjst. q, p,
Cel.
videtur,
lii
Ehrb.,
nowtiå
Holargen
Dr. confusam ILhvh,,
34S
Id quoqne micontra ipsum Ehrhap.tum referre.
nus placet, Sueciam in DC, Sy st, I, c, baud enumerari in ter loca natalia Dr, contortce DG. (cui
ut jani dixi Holargen Ebrb. std^nexit), quamvis
Ehrkart (in Bejtr, L c) expressis verbis citat
Sveciam et ad Dr. confusmn et ad Dr, contortanij et Holargen alibi quam ad Upsaliam SueDr, confusam Reicb. aliam q.s^^
cise baud legit.
quam Ehrharti (i. e. Dr. incana p) cuicumque

cum

T)r.

,

conferenti mox patet;
referenda, deficientibns speciminibus autbenticis, difficilius est dictu.
Dr,
contortce proxime accedit, sed ctiam ab bac pluribus notis discrepat, ut propria forsan babenda

icones

Reicbenbacbianas

quorsam vero

sit

sit

Figura

species.

Plukenetu

babitum

Dr,

contortce bena expriniit; siliculae vero basi nimis
Fig. Fl. Dan, t, i3o
florentem var. c(„ 1. /3. reprjesentat.
Figura in Eng, Bot, t, 388 plantam
varietatis a cultam luxuriantem foliis laciniato-

latae

sunt

ovatae

plantam

depictag.

ju venilem

immaturis insolito elongatis afHorneiviawni vidi specimen ex
Austria (sine dubio cultum) cum bac figura ad
unguem congruens, et in eadem collectione asservantur exemplaria Grönlandica ultrapedalia superne ramulis plurimis elongatis pa tulls instructa,
dentatis

siliculis

fert; in collectione

alia
tia,

siliculas

qu£E,

glabras

foliis

tab. in Engl. Bot.
e Scotia a

var.

perbene

pubescentes

laciniatis

a

geren-

exceptis,

couveniunt.

Graham communicatum

cum

Specimen

in eodem beridentitatem plantae Britannicae
EaDr, incance insuper testa tur.

bario asservatum

cum

alia

minus
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dem

ibi

demum

adest

e

Jutlandia, Islandia et

Grönlandia. Specimina Altaica ''Dr. confusce'' a
Ledebour Hor^E3ianno communicata aliquantuluni
dilFerunt; silicul^ vero baud adsiint, ut nibil
Qiiod etiani valet
certi de iis enuutiaii possit.
de formis Dr, incance iii Limuea 1826 p, q3 25
commemoratis mibi tan tum e descriptionibus noSecundum descrij:>tiones in Ledeh, FL Alt,
tis.
83 propositas Di\ coufusa ad var. no3. p. 81
stram jS, Dr, vero contorta ad var. nostram a,
Nomine Dr. incance s. Dr. confusce
per ti ne t.
Ebrb. passim in beibaiiis occurrunt plantae buc
nullo modo referendse; sic v. c. j^ersuasum mibi
est, exeraplaria scapo superne pedicellisque glabrescentibus a Dr, incana esse removenda; orania enim, quotquot \. viva L sicca e diversissimis tractibus vidi, specimina ad Dr. incanam
revera pertinentia babuerunt caulem, prsesertim
floriferum, superne pedicellosque pube brevi s^pias densa albida vestitos subvelutinos, nec umquara glabrescentes; Dr, hirta ^ läxa et scandinavica e contrario superne ssepe plus minus gla-

—

—

brescunt,

pubem

in inferiori caulis

1.

scapi parte

saepius retinentes.

SEGT. 3. DRABELLA.
9. Draba kemorosa L.
Dr. caule folioso, foliis subovatis sessilibus dentapetalis emarginatis flauis, pedicellis lioritis,
patentibus siliculas elliptico-oblon*
zontaliter
gas duplo 1. plus superantibus, stylo subnullo, stigma te depresso.
Dr. muralis /3. Dr. nemorosa L. Suec, ed. 2. N.
56g p. Dr. nemorosa Hartm. Sk. Fl. ed. 3. p. i54'
Dr. nemorosa L. Sp, Pl. ed. 1, p, 64^.
Syst,
Nat. ed, 10. p. 112'y. Spreng. Sfst. 2. p. 8y6.
Dr. muralis p. L. Sp. Pl, ed, 2. p, 8gj.

5
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lejocarpa: siliculis glabris.

cfc.

Dr.

nemorosa. Kröningssvärd

rörande

^fhandlingar

in

Natur-Vetenskaperna

2.

p.

12g

fscc.

locuin).

Di\ lutea DC. Sjst, 2. p, 35i. DC, Prodr. 1, p.
A, Mejer in LedeL FL AItaic.3. p.83.
1JU
^. hebecarpa: siliculis pubeiitibus.
Pr, nemoralis Retz, Prodr, ed. 2. N, y8o. LiljehL
Sv, FL ed. 3, p, 3 q. Vet, Akad, Bot. Jrsberättelse för 1828 p, söy.
Dr. muralis p. nemoralis LiJjebL in Act, Ups, 6, p, 58. Dr. nemorosa Lcestad, in Vet. Ak, HandL 1824 p*
166. Wikström ibid, p, 44^- Hartm. ibd. 1818
Hising, Anteckn. i Phjsik, 5, p. 5 o.
p. 124'
Beskrijning öfver Skin skatteberg p, 36. fVa/iL
Suec, jy. ^08,
Dr. neraoralis Ehi^h. Bejtr, 7. p. 154- Willd. Sp.
3, p, 4^9' ^^' Sjst, 2. p. 35 1, Prodr. 1, iyi,
Bot, GalL ed. 2. /. p, 36. Bieb, FL Taur, N.
i24y, WahL Carp, N. 636. Reich. FL exc, p.
4236. Dr. nemorosa C, A. Mejer in Ledeb.

C

FL

Alt. 3, p, 85,

Dr. nemorosa Svensk Bot. t. y68. Dr. nemoralis Sturm Deutschl. FL H, 60. Reich. Teträd. t. 12, N. 4236.
Exs. Herb. Norm. Fasa, 3. N. 24*

FiG.

Hab. in

locis aridis rucleratis rarius

a,

tantum in

Klothyttan
(Wahlenb.) Dalekarliae meridionalis. /3. ad oram
maris Bottnici a Holmia ad Angermanniam (Wahlenb. et Hartm.); Norvegioe ad Koiigsberg (viscoreis ferreis

di specim.

ad Säter (Hartm.)

in

herb.

Deinbolli).

et

Floret

Ma jo,

Ju ni o.
Descr.

ramosa
guli

1.

Radix

albido-flava

fibrillosa.

plures erecti

annua plus minus tenuis
ex eadem radice sin-

Caitles
1.

laterales adscendentes, sim-
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plices

tum

lamosi

1.

tbamaei

foliosi

foliosi,

giori

1.

ramis

nudus

pube breviori

siiiij)lici

1.

digilales

patulis,

centralis

stellato-rauiosa et lon-

dense

furcata

spi-

I.

et laterales taii-

vestiti

basi

haud

raro fusco-purpurasceutes, teretes substriati.
Folia radicalia rosulata expansa haud numerosa obovata subobtusa basi parum attenuata sessilia; camIma alterna ovata 1. ovalia subacuta 1. obtusa
sessilia subamplectentia; omnia deiitata dentibus
niinutis (radicalia iiiterduni subrepaiida) nervösa
utrinque et margine pube tenui stellata 1. furcata
vestita.
Corjmbus Jloriferus densiflorus racemosus mox elongatus.
Flores ininuti. Sepala
erecta ovalia obtusa obsolete nervösa angusta, albido-marginata mox tota flavescentia extus pilis
albidis simplicibus conspersa an te explicationera.
barbata.
Petala flava deinum albicantia erecta
oblongo-cuneata emarginata in unguem attenuata
angustissinia lineam baud longa calyce sesquilongiora nervösa.
Stamlna 6 subulata basi parum dilatata calvcem subasquantia.
Racemus
5 poUicaris racbide pefriictiferus elongatus 2
dicellisque borizon ta liter patentibus glaberrimis.
SiUcul(B elliptico-oblongce apicem versus saepius
paulo latiores, glabras i. (in /3) pube brevissima
2i lin.
subsiraplici obtectae planoe compressce 1
long^ pedicellis sesqui-usque ad quadruplo breviores.
Stjlus brevissimus demum obsoletus. Stigma

—

—

depressum subemarginatum. Semina cujusque loculi 14
20 rainuta ovalia utrinque obtusa rufe-

—

scentia funiculo s(Epius brevissimo.

Vivam quidem hane speciem haud mihi

Obs.

numerosa

cuit observare;

ma

exsiccata

LiNN.i:o

contuli.

demum

vero

Di\

conjungebatur,

facile

distinguitur

libus

nec

foliis

cordato-ovatis

exemplaria

li-

opti-

mur ali j quacum
soli affinis, a

a

qua

caulinis subovalibus sessi-

amplexicaulibus, petalis
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emarginntis

flavis

6 nec

nec

albis integris, staniinibns

longioiibus,

siliculis
magis
Plurimi receutiores Botanici formani
a
forma /3. (Dr. nemoralij ut
et. (Dr. luteain)
pvopriam distinxerunt speciem ob siliculas in illa
glabras in bac pubescen tes; quod vero prorsus
est contra indolem bujus generis, cujus plurimce
species variant siliculis glabris et plus minus pubescentibus, ut supra jani exposuimus; quare non
possum non, quin Dr, luteain et nemoralem, de
cetero prorsus inter se convenientes, iterum conjungam. De Ca^dolie ceterique duas deiu varietates Dr. lutecv subnectunt, quarum altera brevipes pedicellis silicula vix duplo longioribus, altera longipes pedicellis silicula triplo quadruplove longioribus inscribitur, quae vero differentia
tam levissima est et minimi momenti ut ne ad
varietates
quidem valere possit.
distinguendas
Utraque forma passim in Suecia occurrit.
10. Dr AB A MURALIS L.
Dr. caule folioso, foliis cordato-ovatis amplexi-

4,

pedicellis

polyspevniis.

caulibus

dentatis, petalis albis integris, silicu-

pedicellos subborizontales
aequantibns 1. parum brevioribus, stylo brevissimo, stigmate punctiformi.
Draba L. in Fet. Ak. HandL iy4i p- ^99- It- OeL
lis

elliptico-oblongis

et GottL p, 192. FL Siiec. ad. 1. N. 523. Draba muralis cl. L. FL Suec. ed. 2 N. 569. LiljehL Nova Act. Vp'i. G. p. 58, Dr. muralis L.
Herb. Ups, iit A ni. Acad. 3. p. 4^0. Retz.
Prodr. ed. 2. N. yyg. TValiL Ups. JS. 4i3.
TVahL Suec. N. yoy. Asp. Blek. N. 498.
Wikstr. Vet. Ak. HandL 1824 p. 454, Fr. FL

Se.

N. 365. Hartni. Sk.

FL

ed. 3. p.

i54.

Buisa pastoris mojnr loculo oblongo. C. Bauh.
Prodr* Theatr. Bot. p. 5o; Puiujc p. 108.

87
Alyssoii Yeroiiicae folio Tournef, Instit. p. SLiy,
Dr. muralis L. S. jjlajit. ed.L p. 64^. Syst. Nat,
ed, 10. p.

11 2y.

Elirh. Beytr. 7. p, i53. fVilld.

Sp, 3. p. 4^9' PolL Pahit. 2. p, 20/. Smith Fl.
Brit. ed. Piömer 2. p. 6yg. Bieh. Fl. Taur. Cauc.
N.1246' DC. Sjst, 2. p, 3o2, Prodi\ 1. p. lyu
Spreng. Sjst, 2, p. Sy 6. DC, Bot. G all. ed, 2.
Fl. 4. p. 558. Koch
Sjjiops. p. 65. Reich. Fl, exc. N. 4^^^^ Gaiidill Helv. 4' J^' ^47 5*
^^* muralis a. L. Sp.
1.

p. 36.

M. K. Deutschl.

pl. ed. 2. p. 8gy.
FiG. Bursa pastoris etc. Baiili. Prodr. p. 5o.

Dr.
muralis Eng. Bot. t. gi2. Stunn DeutschL Fl.
H. 60 Fieich. Tetrad. t. 12. N. 4235.
Exs. Dr. muralis. Herb. norm. fasc. 5. n. 16.
Hab. ill nemorosis ad latera montium Sveciae medias; in regionibus formatione transitionis substratis

preecipue frequeiis,

unde

etiain iu alias

Ab

Upsalia aliisque locis circa
laciim Mälaren per Ostrogothiam, inprimis ad
Omberg- (Ahnfei.t), et Yestrogotbiam (WiKstp.öm), Gotilaadiam et regionem Calmarienseni
dispergitur.

et Oelandiam (ipse) in Blekingiae
regiones maritimas, ubi copiosa (ipse):, et Scaniam circa Stensliufvad (ApvESchoug) progredi-

(Wahlenb.)

tur.

In Norvegia baud

Radix annua

lecta.

Majo

— Junio

floret.

tenuis ramosa
et fibrillosa.
Caitlis e singulis radicibus saepius
singuli erecti rarius iateralibus aliquot adscendentibus, teretes striatuli, spitbamaei 1. fere pedales, simplices 1. saspius ramulis erecto-patenti-

Descr.

bus

albido-flava

pube brevi stellato-ramosa
Folia radicalia rosulata expansa
ovali-oblonga obtusa basi attenuata sessilia minute pauci-dentata nervösa undique pilis ramosostellatis furcatisve sparsis vestita longioribus siminstructi

vestiti

scabri.

foliosi

8
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margine

plicibus
stantia

acute

e

basi

den ta ta

immixtis; caiilina in ter se di-

coidata amplectentia ovata acuta
sublus pilis stellatis brevibus ve-

supra et margine pilis simplicibus furcatisve
longioribus subhispida, nervösa.
Corymhus Jloriferus densus subracemosus mox elongatus. FloSepala erecta oblonga obtusa vireres minuti.
scentia anguste albido-marginata demum fere lutesceutia apice soepe violaceo-tincta pilis albidis
sparsis vestita.
Petala alba erecta miniuta oboYata apice rotundata integerrima basi in unguem
producta obsolete venulosa angustissima semilinea
parum longiora caljcem vix plus quam ter tia
parte superantia.
Stamina 4 (minora deficiiint)
siibulata basi vix dilatata calyce paulo longiora.
Bacemus fructiferits elongatus 2 lO-pollicaiis
racbide saepius sparsim stellato-pilosa. Pedicelli
horizontaliter patén tes latere exteriori pilis sparsis simplicibus
furcatisve dianietrum aequantibus
1. brevioribus
Siliculce elvestiti 1. glaberrirai.
liptico-oblongae glaberrimoe planse 1. subobliquag
compressae 11
2 lin. longae 1 | lin. latae pedicellos aequantes 1. iis parum breviores.
Stjliis
brevissimus longitudine latitudinem aequante teres.
Stigma punctiforme. Seniina cujusque loculi 6
ovalia utrinque obtusa leniter reticulato-subscrobiculata rufescenti-brunnea funiculo brevissimo.
Obs. Höec species quee Dr. nemorosce nec alii affinis est sed optime distincta, prorsus nullas offert
varietates.
Apud nos fere semper tetrandra est,
sta minibus nempe brevioribus deficientibus, quae
vero apud exteros adesse videntur; eorum enim
absentiam baud connnemorant auctores et in tabula Sturmiana fig. c. valde manifeste sunt repraesentata, cfr. quoque Gautlin 1. c.
Nomina,
quag Dr, nemorosce et murall a Liimceo sunt imstita

—

—

—

—

—
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posita,

enim

i

sunt

iiiepta

a

et

potius

aridis rudeiatis,

locis

commutanda;

illa

minis

op-

et cet.

time crescit, haec vero in neraoribus occultis ad
Synonymon e Biebersteinii Floradices montium.
ra Taunco-Caiicasiccij quod a De Candollio citatur ad Dr. litteain (Dr, nemorosani cl) ad Dr.
muralem apeite re vera pertinet. Observat tantunimodo Cel. Auctor in supplera en to {Vol. 3» p,
4-o).
Dr. muralem Stephani apud Goldbach in
Mem. Soc. nat. cur. Mosq. 5. p. i3o a Dr, marali Fl. Taur. Cauc. diÖeire corolla lutescente,
quae cum Dr, nemorali con venit, a qua vero siliculis glabris dilFert.
Observatio igitur su])plementi ad Dr, luteam {Dr, nemor. et) pertinet,

—

non vero diagnosis in ipsa Flora (Vol, 2, p,
quae veram Dr. muralem nec aliam respicit.

SECTIO
11.

Dr.

foliis

tis,

rosulatis,

siliculis

4.

g5),

EROPHILA.

Draba verna. L.
scapis nudis, petalis bipartistylo brevissinio,

subellipticis,

sligmate subaequilato.

Bursa pastoris minor foliis integris Cels. CataL
Ups, in Act, Lit. Svec. lySsi p, i3. Dr. verna
L, Suec. ed, 2, N, 26y. Liljebl. JSov, Act,
Ups, 6. p. 54' Lcestad. in Vet, Ac, Handl,
189.4 P' 178. Wahlenh, Suec. N. yo6. Hartm,
Sk. FL ed. 3, p. i53, Gunn. N. 2, Horn,
Plant el, ed. 3, 1. p, 6g3,
Bursa pastoris minor loculo oblongo C. Baulu
Pin, p. 108, Alj^sson vulgäre Polygoni folio
caule nudo Tourn, Hist, p. 2iy, Dr. verna L,
Sp. pl, ed. 2, p. 8g6, mild. Sp, 3. p, 426.
Spren^, Sjst. 2. p, 8y5, M, K, Deutschl. Fl,
4' P' 5 60. Koch Sjn. p, 65,
CL, normalis: siliculis ellipticis.
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Ilartm. Sk. Fl. ed. 3. p. i53.
Reich. Fl. ex c. N. 4^34- Eruphiia
vulgaris DC. Sjst. 2. p. 356. Prodr. 1. p. 1^2.
FiG. Dr. venia Svensk Bot. t. 2g8. Fl. Dan. t.
g83. En§l. Bot. t. 586. Reich. Tetrad. t. 12.

Dr. verna
Dr. venia

et.

N. 4^34.
j3.

rotundata:

siliculis ovali-rotuiidatis.

Dr, venia p, minor Hartm. Sk. FL ed. 3. p. i53.
Dr. vernae var. Bleb. Fl. Taur. Cauc. VoL 3. p.
428. M. K. Deutschl. Fl. 4. p. 56u Dr. verna i3. Koch. Syn. p. 65.
Dr. praecox Reich. Fl. Exa. N. .^sJJ. Erophila
prascox DC. Sjst. 2. p. 357. Prodr. 1. p. iy2.
FiG. Dr. praäcox. Reich. Tetrad. t. 12. N. //2JJ.
Exs. Dr. verna p. Herh. Norm. Fas c. 4- -^- 34Hab. in muris, aggeribus, pascuis aridis apricis
per totani Scandinaviam, traclibus alpinis et
boreaiibus exceptis, ad Hernösand Sveciae et
Trondbjeni Norveg. fere desistens; /3. ad Gefle
detexit Hartman. Primo vere floret cito evaiiescens.

Descfx.

Radix annua

tennis albido-flava ramosa

Folia onniia ad collum radicis collecta in rosulam plus minus densam patentem ad
terram saepius adpressam; oblonga 1. obverse lanet fibrillosa.

interdum (praecipue in p) sublineari-oblonga obtuse 1. acutiuscula basi plus minus attenuata sessilia, integra 1. inprimis apiceni versus dentibus saspius paucis notata, undique 1. tantum margine pilis brevibus 2 3 furcatis stellaceolata

—

tisve

saepius

sparsis

vestita rarius fere glaberri-

—

nervösa.
Scapi ex eadem rosula 1
20 see1
adscendentes
simplices
iiudi
pius
3-pollicares
teretes inferne plus minus dense stellato-pilosi
basi baud raro purpurascentes.
Injlorescentia

ma,

coryniboso-racemosa.

—

Flores

3

— 16

erecti

tem-
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Sepala pateiitia ovata

pcsLate* pluviosa nutaiUes.

siibacuta obscuie-viridia albido-raargiuata apice sas-

pe yiolaceo-purpurasceiitia pilis albidis extus parce
conspeisa.
Petala alba ])atentia obcordata ultra
medium bifida basi in ungueui altenuata lobls
Ii lin. longa,
oblongis oblusis, |
\ liii. lata

—

paium

1.

\

longiora.

diiplo

sepalis

vix diiatata

—

Stamina subulata

calAcem asquantia

1.

basi

paulo

fi'itctiferus demum elonrachide saepius giaberrima
variiis piJis stellatis parce conspersa subflexuosa.
Pedicelli plus minus patuli demum saepius valde
elongati 3
8 lin. longi glaberrimi 1. latere exteriori interdura parce pilosuli.
Sillculie spathulato-ellipticte basi attenuatas subacutae apice laliore obtLiScG rarius utrinque subacutas, (in j3 ova-

Racemus

superan tia.
gatus

1

— 3-polIicaris

—

li-rotundatae utrinque subobtusoe) planae compressiusculae glabra^
/3

lineam

2~2i

tantuni

lin.

longae 1 lin. latas (in

longae lata?qiie) pedicellis

mui-

Stylus in utraque varietate variat brevis (longitudine latitndinem acquante) teres 1. brevissimus (latitudine longitudinem superante).
Stigma stylo vix angustius, interdum fere
latins subcapita tum. Semina in quoque locuio subviginti 1. plura in /3. pauciora minuta subrotunda
fusco-brunnea; funiculo seminibus parum breviore.
Obs. 1. Species per totam Europara dispersa optime nota quoad magni tudinem et pubescentiani
baud parum varians, babitum vero et cbaracteres semper bene servans; nec ullas observatione
dignas varietates offert, nisi illam p. a nobis allätarn, quam recentiores Auctores propriam s^pe
toties breviores.

habent speciera.
Minor fere semper est scapis
multo gracilioribus magisqae paucifloris pedicellis brevioribus silictdis magis rotundatis utrinque
Quas
oblusis minoiibus seminibus paucioribus.
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vero nol£e
ut vaiietas

nimis
illa a

rari possit vel

vacillantes snnl

et

variahiles,

specie priiicipali juste vix sepa-

ut propria proponi. Specimina

Hornemanni asservata

eBaku

Dr, prcecum exemplaribus e Gevalia ab
Hartman beiievole communicatis baud male conin collectione
cox iuscripta
veniuiit,
floris,

si

in

excipias scapis in
bis

sagpius

6

—

illis

et

tantum 4

— 5-

8-floris; peclicelli

et in illis et in bis siliculas saepius

2

— 4-plo

vero
su-

perant, ipsaeque siliculae in exemplaribus Bakuensibus potius sunt ovali-rotundatae quam suborbiculatae; inferiores vero paulo magis rotunda tae

quam
Wahlberg

sunt

Exemplaria Romae a Cel.
babent siliculas fere prorsus

superiores.
lecta

pedicellos longe supera ntes; nuUam
vero de cetero offerunt discrepantiam.
Vix dubium mibi videtur Dr. prcccocem Auctorum ean-

orbiculatas

dem

esse ac nostram /3, et utramque nil nisi varietatem Dr. vernce. Stylus in forma u saepe oeque
longus et manifestus ac Dr, prcecocis, ut exinde nuUus bauriri possit cbaracter.
Obs. 2. Candollius Dr. vernam et allines ad proprium genus, Erophilam dictum, retulit ob petala infra medium bipartita, cura vero nullo alio
cbaractere difFerunt a ceteris Drabis, quibuscum
babitu et siliculls prorsus conveniunt, et inter
quas plures adsunt species petalis plus minus profunde emarginatis, sufficientes rationes genere eas
distinguendi adesse mibi baud videntur.

Synopsin specierum Scandinavicarura generis
Drabce jam descriptarum coronidis loco addere
licitum

sit.
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Sect.

A.
1.

Drabba.

Siliculis ovatis

1.

ovalibus.

Draba alpina L.

flaviflora, rosulis expansis, fooblongo-lanceolatis subacutis sparse pilosis
ciliatis, scapo nudo pubescente, pedicellis pilo-

liis

sis,

mate
2.

subovalibus,

siliculis

stylo

bievi,

stig-

capitellato.

Dr, trichella Fr. rosulis conglobato-clausis, foliis

lingulato-oblongis

subnudis

pedicellisque

ciliatis

erectis

pilosis,

scapis

setosis, siliculis

rotundato-ovatis pilosis, stjlo abbreviato, stigmate punctiformi. (Flores lactei).
3. Draba scandinavlca n. sp. rosulis iiiitio subclausis, foliis oblongo-lanceolatis scapisque nionophyllis pube stellata plus minus dense vestitis, siliculis subovatis pedicellisque erectis,
stjlo brevissimo, stigmate punctiformi.
(Flores lactei in luteum baud vergentes).
4.

Dr. TVahlenher^ii Hartm. rosulis
lanceolatis glabiis

1.

patulis, foliis

pilosis ciliatis, scapis sub-

monopbjUis glaberrimis,

siliculis

ovalibus pe-

dicellisque patulis glaberrimis, stjlo brevissimo,

stigmate

capitellato.

(Flores lactei in luteum

interdum vergentes).
B,
5.

Siliculis lanceolatis

1.

oblongis.

rosulis clausis, foliis obscapisque nudis pedicellisque
patentibus pube perbrevi incana stellata vestitis, siliculis oblongo-lanceolatis glaberrimis, sty(Flolo distincto brevi, stigmate capitellato.

Dr, nivalis

Liljebl.

longo-lingulatis

res lactei in
6.

Dr, läxa

luteum interdum vergentes).

n. sp. rosulis patentibus, foliis

sub-

lanceola tis scapisque subfoliosis (totis 1. inferne)
stellato-pilosis, siliculis lanceolatis acutis pedi-
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erecto-adpressis

cellisque
st^^lo

brevi,

coiis ta liter
7.

stlgmate

glabris

1.

pilosulis,

siibpunctifonni.

(Flores

lactei).

Dr, hirta L. rosalis pateutibus, foliis oblongocaulinisque 2
6 ovatis pubescentisiliculis
ovato-lanceolatis obliquis in pebus,

—

lanceolatis

clicellis

stiiicto,

erecto-patulis

stigma te

demum

albi

stylo

subbilobo.

brevi di(Flores

sulpburei).

Dt\ inccaia L.

8.

ereclis,

capita to

rosularura patentibus sub-

foliis

lanceolatis caulinisque subovatis numerosis acutis

pubescentibus,

lanceolatis

siliculis

obliquis

elliptico-oblongis

subtortis

1.

erecto-adpressis,

stylo brevissimo, stigmate subpuiictiformi. (Flores iiivei).
Sect.

Drabella.

Dr. nemorosa L. caule

9.

folioso, foliis subovatis

sessilibus deutatis, petalis flavis emarginatis, pedi-

horizontaliter patentibus siliculas ellipticooblongas duplo 1. plus superantibus, stylo subnullo, stigmate depresso.
10. Dr. muralis L. caule folioso, foliis cordatoovatis ainplexicaulibus dentatis, petalis albis
cellis

integris,

siliculis

elliptico-oblongis

pedicellos

subborizontales subasquantibus 1. iis paruni brevioriPjus, stjdo brevissimo, stigmata punctiformi.
Sect.

11.

Dr. verna L.

Erophila.

foliis

rosulatis, scapis nudis, pe-

talis albis bipartitis, siliculis subellipticis, stylo

brevissimo, stigmate subaequilato.

.

Undersökning
nytt

af

Pikrophjll^

ett

mineral från Salaj
af

A. F.

SVANBERG.

Delta mineral, som

meddeladt af Ge-

blifvit

schvornein i Sala, Herr P. N. Sevén, förekommer i der varande grufva uliarbetsruramet,Kabinettet, på omkring 3o å 4o famnars djup. Det liknar till
utseendet mest den så kallade osmältbara saliDess färg är dock mörkare, samt hårdheten.
ten och specifika vigten från Salitens mycket afvikande, hvilket föranledt dess kemiska undersökning,

som

Kiselsyra

gifvit följande resultat:

49,80

Lerjord

1,11

Kalkjord

0,78

Talkjord

30,10

Jernoxidul

6yS6

Manganoxidul spår
Vatten

9,83

håller syre

—

—

— —
— —
•—

—

25,88|
0,52/

—
—

'

13,43

— —

98,48
hvaraf er hålles mineralogiska formeln

Angående analysen anser
na,

att

densamma

jag

är gjord på

mig böra nämmin broders L.
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F.

Svanbergs

laboratorium.

Till

vallenlialtens

bestämmande torkades det slammade pulvret

af

mineralet på sandkapell vid en temperatur af
ungefär 80° Cels., h varefter detsamma ställdes
under en glasklocka öfver svafvelsyra att afsvalDen förlust
na, och in vägdes sedan i degeln.
vigt, som uppkommit efter 20 minuters sträng
i
glödgning, har biifvit antagen att vara vatten,
sedan blåsrörsförsök icke tillkännagifvit flusspatAlkali har icke
syras
mineralet.
närvaro i
biifvit eftersökt.
Mineralet dekomponerades med
kolsyradt alkali, och de funna beståndsdelarne
hafva biifvit erhållna genom de för dessas bestämmande vanliga metoder.
Mineralet har erhållit sitt namn (af ttikoos
bitter och (pvXXov blad) till följe af sin stora talkjordshalt och sitt utseende, som man skulle kunna kalla bladigt. Dess hårdhet är emellan glimmerns och kalkspatens; specifika vigten =2,-73;
färgen mycket mörkt grön; glansen skimrande,
något lik diallagens.
För blåsrör är det osmältbart äfven i tunnaste splittra, men blifver genom glödgning nära hvitt med bibehållande af sin glans; med
koboltsolution gifver det en smutsig reaktion för
lalkjord.

Upphettadt

ver det vatten,

som

i

ett

tillblåst glasrör gif-

reagerar

alkaliskt på
lackmuspapper; omkring profvet afsätter sig icke någon kiselsyra och ett i röret
instucket fernbockspapper ändrade icke sin färg.
ett

icke

rodnadt

Un-

Undersökning af beståndsdelarne
från Saidschiitz

Bittervatlnet
i

i

Böhmenj
af

JAC. berzelius.
Detta

vatten,

som ur de omkringliggande

jord-

gräfd brunn, och således
icke tillhör springkällornas klass, synes erhålla
sina upplösta beståndsdelar genom jordlagrens
utlakning af det nedträngande meteorvattnet, enligt de försök, som blifvit anställda af Struve *),
hvilken före mig analyserat detta vatten, och
dervid funnit, att vattnet håller upplöst samma
ämnen i nära lika inbördes förhållande, som
kunna, ur den från något djup upptagna jorden,
med dels rent, dels kolsyrehaltigt vatten utdragas.
Denna jord synes vara produkt af uråldriga volkaniska bergarters vittring.
Struve fann, på looo d. af detta vatten,
följande ämnen upplösta:

hvarfven

samlar sig

i

Svafvelsyradt kali

0.63724

Svafvelsyradt natron

3,05940

Svafvelsyrad strontianjord
Svafvelsyrad kalkjord
*)

.

.

•

PoGGExNDOEFFS Annalci', VII. 35o,

K. V. Acad. Handl

f83s.

•

.

.

•

0.00599

0.19596
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Svafvelsyrad talkjord
SalpetersjTad talkjord

....
....

1.33810

0.22742

Chlorniagnesium

Kolsyrad kalk jord

10.82528

......

0.08362

0.14297

Kolsyrad talkjord
Jernoxid och manganoxid

.

.

.

0.00221

Basisk fosforsjrad kalkjord

.

.

.

0.00208

.

0.00156

Basisk fosforsjrad lerjord

.

.

0.01562

Kiselsyra

16.55243
Sättet,

huru analysen

Llifvit verkställd, fin-

Den undersökning jag af
föranleddes af en, genom
Dr. Reuss i Bilin, till mig framställd anmodan
att den företaga, hvilket jag så mycket hellre
åtog mig, som jag icke förut anal^^serat något
Vattnet
vatten af denna sammansättiiingsart.
blef mig tillsändt i stora, med glasproppar försedda, klara glasbuteljer, som rymde omkring
i5oo grammer vatten hvardera. Dessutom hade
Dr. Reuss, på min begäran, låtit inkoka en större mängd vatten till torrt salt, hvaraf jag erhöll
flera skålpund, hvarmed ändamålet var att deri
uppsöka sådana ämnen, som möjligen funnos i
vattnet i för ringa qvantiteter, för att blifva
märkbara på de mindre qvantiteter af salt, som,
genom det försända vattnets, vid analysen skeende, afdunstning, kunde erhållas.
Vattnet är klart, blekgult till färgen, utan
lukt och smakar starkt af bittersalt. Dess e. vigt

nes

icke

beskrifvet.

detta vatten företagit

1. 01808.
På flaskornas insida hade ett ringa öfverdrag bildat sig, synligt först, efter vatt-

var
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nels uLliiillning, och på bottnen hade samlat si^
få lätta och mörka kåfvor.
nåera
o
Detta vattens analys framställer samma svårigheter, som alla de hvari chlormagnesium innehålles, att den efter vattnets afdunstning återstående saltmassan icke kan torkas, utan att förlora saltsyra, och att således halten af upplösta

ämnen

icke

låter,

på

detta vis,

linna sig

med

full precision.

Försök

att

bestämma vikten af vattnets
återstod,

T. 38.846 gramraer afdunstades till torrhet i
en vägd platinadegel och i vattenbad. Återstoden
vägde I. o 85 gr. eller 2.9527 p. c. af vattnets
1

vigt.
2. Ytterligare upphettad vid +125°, så länge
den något förlorade i vigt, återstod o.pSS eller
Detta torde kunna
2.40692 af vattnets vigt.
tagas såsom en någorlunda nära kommande approximation till den rätta halten af upplösta
ämnen.
3. Då salt massan upphettades
till börjande
glödgning, luktade den tj^dligt surt och återstoden
vägde icke meräncjoi gr. Vid återupplösning i
vatten blef en ymnig återstod, och den silade
saltlösningen, å nyo intorkad, löstes åter i vatten, med lemning af en olöst återstod.
Deraf följer således klart, att ingen qvantitativ analys af den intorkade massan kan gifva
ett riktigt begrepp om de i vattnet innehållna

sakernas relativa qvantiteter; det återstod således endast att, på bestämda qvantiteter af vattnet, bestämma qvantiteten af hvar och en beståndsdel särskilt, sedan det blifvit utrönt, hvilka beståndsdelar vattnet innehåller.

lOO

Försök

att

bestämma hvilka ämnen vattnet håU
och deras mjckenhet.

ler upplösta

Jag betjenar mig vid dylika undersökningar,
med lätthet kunna, i olika försök, använda precist samma qvantiteter vatten, af en
flaska med inslipad propp, som fylles med vatten så att inga luftblåsor stadna på insidan och
proppen tillsattes, så att flaskan är alldeles full,
för att

Iivarefter det afflutna vattnet aftorkas.
Den flaska jag nyttjat till mått innehöll 602.661 gr. rent
distilleradt vatten och 644'io35 gr. bittervatten
vid +18° temperatur, hvarifrån vattnets egentliga vigt sedan beräknades.
Då efter vattnets
uthällning i annat kärl, proppen och flaskan
sköljas med distilleradt vättes, vinner man på
detta sätt full precision,
Svafvelsyra, En måttflaska vatten, hvari
blifvit inblandadt först saltsyra och sedan chlorbarium, gaf svafvelsyrad baryt, som efter utt vattning och glödgning, vägde 22.045 gr. svarande emot 7.0774 cl^er 11.764 per mille vattenfri svafvelsyra.

I gräfda brunnars vatten,
förmoda denna syras närvaro.
för dess närvaro begagnade jag

Salpetersyra,

har

man

Såsom

alltid att

reaktion

en portion af det inkokade saltet, som löstes i
vatten, blandades med svafvelsyra och ett stycke
blank koppar ilades, som, vid blandningens upphettning, utvecklade qväfoxidgas och vätskan färgades grön. Försöken att bestämma salpetersyrans qvantitet gäfvo likväl icke på långt när likaså tillfredsställande resultat, som de att bevisa
dess närvaro. Jag hade föreställt mig att, då
salpetersyra med baryt ger ett i vatten tröglöst
salt, olösligt

utfälldes

i

med

alkohol, så skulle,

chlorbarium,

om svafv elsyran

tillsatt

i

öfverskott,
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och den silade

vätskan afdunstades till torrhet,
alkohol utdraga chlormagnesium och
lemna, jemte chlorkalium, chlornatriiim och chlorLarium, salpetersyrad baryt, lätt att medelst kristailisation
afskilja; men hvad alkoholn lemiiat
Den fanns
olöst, höll intet spår af salpetersyra.
således i form af salpetersyrad talkjord löst i alkoholn. Då en lösning af chlorbarium i alkohol
af 0.84 tillblandades, uppkom en fällning, men
denna fällning var hufvudsakligt chlorbarium,
med ganska litet salpetersyrad baryt. Alkoholsolution afdunstad och saltet blandadt med utspädd saltsyra, löste koppar med utveckling af
qväfoxidgas.
Jag försökte då att bestämma salpetersyrans qvantitet medelst lösning af guld, på
det sätt, att vattnet koncentrerades genom afdunstning till dess att endast j^ återstod, denna slogs
i en glaskolf med lång hals, blandades med saltsyra och derefter tillsattes guld, fäidt med svafvelsyrad jernoxidul, tvättadt med saltsyra och sedan med vatten samt torkadt, men icke glödgadt.
Då kolfven lindrigt upphettades, begynte guldet
lösas med utveckling af röda ångor, och digestion
fortsattes i lo timmar, för att vara fullt säker
att ingen salpetersyra återstod odekomponerad.
Lösningen var djupt gul, afsilades från olöst guld,
fälldes med svafvelsyrad jernoxidul och gafguld,
som, tvättadt och glödgadt, vägde i.SB-yS. Denna
qvantitet guld svarar emot 0.3-745 gr. salpeters^-ra eller emot o.58i4 d. salpetersyra på 1000
d. vatten.
Men detta är blott en del af den salpetersyra, som vattnet innehåller, ty utom det
chlor, som möjligen kan bildas och gå bort utan
att hafva tillfälle att förena sig med guld, innehåller vattnet ett organiskt ämne; orsaken till dess
gula färg, som på samma gång förstöres, och all
vatlenfri
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den salpetersyra,

som deraf

blifvit

sönderdelad,

är af försöket icke angifven, h vilket på det högsta visar huru mycket salpetersyra vattnet innehåller utöfver hvad som åtgått till det orga-

Då således någon rätt
niska ämnets förstöring.
säker metod att direkt bestämma myckenheten
af salpetersyra i vattnet icke funnits, återstod
endast att, sedan qvantiteten af baserna blifvit
bestämd

vattnet, och de öfriga elektronegutiva
i
beståndsdelarna likaledes till sin qvantitet funna,
anse det, som af baserna dä öfversteg hvad de
öfriga syrorna kunde mätta, för att hafva bildat
ett saltpetersyradt salt. Jag skall längre fram anföra denna beräkning, som gifvit nästan precist
4 gånger den qvantitet salpetersyra, som i ofvan anförda försök följer af det upplösta guldets
myckenhet.
Men på det så beräknade resultatet

inflyta

icke allenast alla felaktigheter

i

sy-

rornas och basernas qvantitetsbestämmelser, som,
om också ganska ringa på livar öch en af dem,

kunna, om de gå åt samma håll, genom sammanläggningen göra ett betydligt fel i salpetersyrans bestämmelse, och om vattnet skulle innehålla någon annan syra, som undgått min uppmärksamhet, så upptager beräkningen dennas
Denna bestämmelse
eqvivalent af salpetersyra.
saknar således qvantitativ pålitlighet.
Fosforsyra, Då det med chlorbarium utfällda vattnet silades och i en korkad flaska blandades med kaustik ammoniak i ringa öfverskott,
nppkom en fällning, som mycket till utseende
liknade basisk fosforsyrad kalkjord eller lerjord,
men blef gul. Den togs på filtrum, brändes,
saltsyra, blandades
med chlorlöstes åter i
amnionium och fälldes med kaustik ammoniak,
för att på detta sätt qvarhålla i upplösning den

io3
talk jord, livaraf den ur det talkjordrikare vattnet
Den vägde nu efter torkkunnat vara åtföljd.
ning och giödgning o.oo4 gr. Dess färg drog i
brungalt, för blåsrör kunde, medelst det vanliga
prof vet med borsyra och jern, intet tillförlitligt
tecken till fosforsyra upptäckas, deremot visade
blåsrörs-reaktionerna med andra flusser närvaro

af

mangan

jern,

och,

till

min

stora förundran,

af tenn.
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upplöstes

i

som

olöst,

gr. salt,
torkadt vid +100^, som
vatten, återstod en betydlig qvantitet
upplöstes i saltsyra, silades, blandades

med

en lösning af salmiak och öfvermättades lindrigt med ammoniak, hvarvid en alldeles dylik
fällning erhölls, men som nu vägde o.o54 gr.
och gaf tillfälle till en utförligare undersökning.
Den smältes med kolsyradt natron, som sedan
utdrogs med vatten. I lösningen fanns h varken fosforsyra eller lerjord utan endast kiselsyra förenad

med

Hvad natronet ej löst, gaf intet
natronet.
fosforsyra i blåsrörs prof.
Det löstes i
och gelatinerade, afsilades från kiselsy-

spår af
saltsyra

ran och
svafla,

i

lösningen

inleddes

som gaf en smutsgul

en ström af vätefällning,

hvilken

visade sig kopparhaltig och gaf i reduktionsprof stora tennkulor.
Närvaro af tenn
och koppar i en saltmassa, som förmodligen blifförtent kopparkärl,
vit inkokad till torrhet i
innebär i sig sjelft ingettting förvånande; men vi
hafva sett, att äfven den ur sjelfva vattnet omedelbart erhållna fällningen också visade tennhalt.
Yi skola der till längre ned återkomma.
Den med vätesvafla fällda lösningen visade
sig innehålla jernoxidul, smittad af manganoxidul.
Af det föregående följer således, att vattnet
icke innehåller hvarken fosforsyrad kalkjord eller
för blåsrör
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fosforsyrad lerjord i någon sådan qvanlitet, som
på detta sätt kunnat göra sig märkbar, och föranleder den förmodan, alt hvad man ansett för fosforsyrad kalk och fosforsyrad lerjord icke varit annat än blandningen af jernoxid med tennoxid m. fl.
Källsyra. Vattnets gula färg tyder på en

En måtlflaska af vattnet blandades med litet ättiksyra, för att i upplösning
qvarhålla den talk jord vattnet håller i form af
tväfaldt kolsyrad, och försattes derefter med en
lösning af neutral ättiksyrad kopparoxid, hvaraf vätskan föga grumlades och blef gulgrön. Ställd i
några timmars värme, vid emellan +5o^ och 60°,
afsatte den stora hvitgröna kåfvor af källsyrad
kopparoxid, som togos på ett vägt filtrum och
efter torkning vid +100^ i en ström af +100^
varm, vattenfri luft, vägde o. 10 gr. Svafvelbundet väte afskilde derur källsyra; dock litet
smittad af svafvelsyra, genom tillika fälld basisk
svafvelsyrad kopparoxid. Det silade vattnet grumlades efter hand och afsatte basisk svafvelsyrad
kopparoxid, dock ej fullt fri från källsyra; men
alla försök, att deri bestämma den sednares myckenhet slogo felt.
Då vid vigten den yttersta
precision, i afseende på bestämmandet af källsyrans qvantitet, icke syntes mig motsvara det arbete som derlill fordras och de svårigheter som
dervid måste öfvervinnas, så ansåg jag beräkningen af källsyrans qvantitet från <\QVi vägda
kopparfällningen gifva en, för ändamålet med dendå källna analys tillräcklig approximation.
syrans atomvigt efter mina äldre bestämmanden
är 1333.4 och kopparsaltet innehåller i at. kristallvatten, så har det innehållit 0.0687 gr. källsyra, h vilket ger 0.1066 på 1000 d. vatten.
halt af källsyra.

Om
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Kiselsjra.

vattenbad

i

till

En

måttflaska

torrhet, det

i

vatten inkokades
vatten lösliga ut-

drogs, det olösliga upplöstes i saltsyra och intorkades åter, hvarefter saltmassan löstes i saltsjrehaltigt vatten,
med leraning af o.oo3 gr.

emot 0.0047 ^- P^^ mille.
måttflaskor, alltså 1288. 207 gr.
af vattnet försattes med salpetersyra, fälldes med
salpetersyrad silfveroxid och lemnades sedan i
mörkt rum i värme tili åess vattnet klarnat.
Lösningen var färglös och fällningen drog i gult,
det klara afliälldes och fällningen digererades med
påslagen salpetersyra, till dess den blef fullt
hvit, hvarefter den gula salpetersyran afhälldes

kiselsjaa, svarande
Clilor,

till

Två

den afslagna vätskan, som deraf icke grumDet hela silades genom ett vägdt filtrum,

lades.

tvättades och torkades med filtrum
Det vägde
en ström af +100° vattenfri luft.

chlorsilfret
i

1.048

gr.

1288.207
per mille.

svarade emot o. 25853
eller
emot
vatten

gr.

gr.

chlor på

0.2007

gr.

sätt att bestämma chlorsilfrets vigt,
myckenhet ej öfverstiger några gramsynes mig vida säkrare än smältning, ty

Detta

när

mer,

dess

af papperets ludd medföljer alltid chlorsilfen ringa del blir då genom papperets inverkan sönderdelad och man får en osmält kropp
i det öfriga, som, när hettan ökes äfven till dennes smältning, utbreder en silfverhinna på chlorDeremot om filtrum innan vägninsilfrets yta.
gen torkas i en ström af +100° varm luft,
likasom efteråt med chlorsilfret, kan ingen på
vågen märkbar fuktighet qvarstadna i massan.
B rom. Det bar begynt höra till ett slags lyx vid
analyser af mineralvatten, att i dem uppsöka ytterligt
ringa spår brom och iod. Dessa beståndsdelar yttra

litet

ret,

io6
ganska kraftiga verkningar på den djuriska ekonomien, deras qvanlilet är således icke ulan sin
stora betydenhet; men då allt koksalt, äfven det
som blandas till vår dagliga föda, håller ett minimum deraf, så kan, af knappt framställbara
spår af dessa kroppar i ett mineralvatten, icke
eller någon verkan väntas, annorlunda än i tanklösa homoeopathers drömmar.
Då brom och iod
vanliga mineralogiska följeslagare,
likasom t. ex. nickeln följer kobolten, så låter
det förutse sig, att allt mineralvatten i ii vars
bildande koksalt ingått, äfven om detta sedan
utvexlat sina beståndsdelar med andra sal ter, så
som i detta vatten är fallet, måste innehålla en
deremot svarande qvantitet brom och iod. Någon medicinsk verkan af deras närvaro är då
icke oftare att förvänta, än så vidt deras när-

äro koksaltets

qvantitet öfverstiger den vanliga i allt
i åtskilliga hälsovatten är händelsen.
Att framleta små qvantiteter brom är en
ytterst svår sak, ehuru det icke är så svårt att,
när det förekommer något ymnigare, bestämma
dess precisa qvantitet.
Bland de sätt som blifvit föreslagna är, att

varande

koksalt, hvilket

söka förvandla den blandade chlor- och bromföreningen till ett bariumsalt och att med vattenutdraga brombarium från chlorbarifri alkohol
um, som skulle vara deri olösligt. Jag har försökt detta, men funnit det oanvändbart.
En blandning af koksalt med litet bromnatrium fälldes med salpetersyrad silfveroxid, fällningen dekomponerades med svafvelbundet väte under vatten, och det frånsilade sura vattnet mättades med kolsyrad baryt, lösningen afdunstades
i
till torrhet,
en temperatur, der slutligen kristallvattnet utjagades, och återstoden behandlades
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med

efter hvars

alkohol,

vallenfri

afJislillerin^

som, upplöst i
återstod en ringa qvantitet
hvari
ingen anfällning,
vatten, gaf en snöhvit
ledning fanns att misstänka närvaro af bronisilfDet
ver, oaktadt det verkligen fanns inblandadt.
visade sig då att chlorbarium, ehuru föga lösligt
salt,

i

vattenfri alkohol, icke är olösligt,

samt

att

brom-

bariuui, ehuru något lösligare än chlorbarium, är
lemligen tröglöst, så att när en blandning af båda behandlas med vaLtenfri alkohol i tillräcklig

mängd

utdraga brombarium, så upplöser den-

att

ne tillika
ning med

så

mvcket

chlorbarium

t/

att,'

vid fäll-

^

silfversalt, bromsilfret

alldeles fördöljes

Balards sätt, att med chlor och
brom ur en upplösning, lyckades
sätt med Saidschiitzer-vattnet.
använde då Serullas's metod att med

af chlorsilfret.

ether

utdraga

på intet
Jag
chlor

utjaga

brom.

i

\

gips och kolsyrad

salt af Saidvatten, silades från
inhälldes i en tubu-

7 gr. torrt

upplöstes

schiitzer- vattnet

talkjord,

i

lerad retort, med ett tubuleradt förlag som innehöll en upplösning af kalihjdrat, och från

hvars tubulus ledde ett rör i en utspädd kalilut.
Genom retortens tubulus inleddes nu chlorgas i
vattnet till dess fulla mätlning, hvarefter vattnet
koktes en half timme.
Kalivätskan i förlaget och
i flaskan hade nu
emotlagit chloren med den deri
möjligen inblandade bro men, h vilken i form af

bromsyradt

kali

borde finnas

neutraliserades så jemt

som

i

vätskan.

Vätskan

med

salpeter-

möjligt

syra, och fälldes med neutral salpetersyrad silfveroxid, h varvid chlorsilfver och bromsyrad silfveroxid fällas, under det att chlorsyrad silfveroxid stadnar upplöst i vätskan.
Fällningen tvättades väl.
Den genomgångna vätskan samt tvättvattnet, som lätt kunnat medtaga ett ringa spår
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af bromsyradt silfvcr, afclunstades till torrhet, hvarunder den chlorsyrliga silfveroxiden småningom

förvandlades

Det

till

fällda

chlorsilfver.

chlorsilfret,

i

som

stad na t på

filt-

mörkt rum med barytvatten
24 timmar, h varvid chlorsilfret, såsom vanligt,

rum, digererades
blef rödt.
Derefter

i

ultvättades,

från

återstoden

efter

kali vätskans afdunstning, öfverskjutande salpetersy-

och

salpetersyradt kali och det
med det från chlorsilfret afsilade barytvattnet, hvilket sedan tillika
med tvättvattnet koncentrerades, mättades med kolsyra, uppkoktes, silades, afdunstades till torrhet

rad

silfveroxid

olösta silfversaltet behandlades

och lemnade en ringa återstod, som upphettades
till glödgning för alt förvandlas till brombarium.
Största delen af

denna återstod var

olöslig

i

vat-

och utgjordes af kolsyrad baryt, som vattnet qvarhållit upplöst. Det upplösta gaf en gan-

ten,
ska

ringa fällning

men denna

med

om

salpetersyrad silfveroxid,

ock den icke kunde kalvar ingalunda gul, som bromsilfver.
Den tvättades och skakades derefter i en
korkad flaska med chlorvatlen, öfvergöts derpå
med litet ether, som efter omskakning, uppflöt
mörkgul, h vilken färg den efter ett par timmar
förlorade.
Detta bevisar således, att ett obestämligt ringa spår af brom finnes i detta vatten.
lod.
Lassaigne har nyligen gjort oss bekanta med ett sätt att framtaga iod, äfven de minsta spår deraf, som synes vara jem förbart med
säkerheten al" chlorens afskiljande medelst silfversalter.
Detta består i iodens utfällande medelst
palladium.
Saidschiilzer-vattnet, försatt först med
litet salpetersyra och sedan med litet chlorpalladiumkalium, blef deraf mörkt, gulrödt, men gaf
fällning,

las rent hvit,
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äfven efter flera
spår till oklarliet.
I

dagars lindring digestion intet

20 gram mer i vattenbad torrliadt Saidschiitsvarande emot så nära 4ooo grammer

zer-salt,

vatten, försattes förut med litet
med palladiumsaltet, hvaraf
lösningen färgade sig djupt brun och efter 6 timmars digestion, hade afsatt svartbruna kåfvor
och betydligen ljusnat till färgen. Den silades

vatten, upplöst

saltsyra och

i

sedan

genom vägdt filtrum, gick gul igeoch lemnade på filtrum ett svart ämne, som
vid +100° torkadt i en ström af vattenfri luft,
vägde 0.027 gr. Att igenkänna iodpalladium är
lätt, när det kan tagas från filtrum och glödgas
i ett tillblåst glasrör, hvarvid palladium återställes, och ioden, igenkänlig på gasens färg, sublimeras; men denna fällning var fastväxt vid papperet, såsom en pålagd färg.
Likväl då man
lät papperet glimma i kanten, kändes tydligt iodgasens lukt, och dess färg, ehuru maskerad af
pappersröken, kunde dock urskiljas. Fällningen
var alltså iodpalladium, svarande emot 0.019 gr.
iod, som gör 0,00475 per mille, eller icke fullt
efter afsvalning

nom

5 milliondelar af vattnets vigt.
Fluor. Då en större qvantitet af det torkade saltet i platinakärl öfvergöts med koncentrerad svafvelsvra, utvecklades kolsyregas jemte
en blandning af chlor och salpetersyrlighet, och
då blandningen sedan betäcktes med en glasskifva
och digererades på sandkapell, visade sig på den
öfver kärlet liggande delen, svaga men ganska
bestämda, spår till glasets anfrätning, så att vattnet innehåller äfven ett ringa spår af denna saltbildare, hvars qvantitet jag icke försökt att be-

stämma.

I

lO

Kall

ocli

Natron.

med

först

fiilldes

En

neutral

niåuflaska nf vallnct
ättiksyrad blyoxid och

sedan

med

basisk, fällningen fiänsilades och tvät-

tades

väl,

det

med

genomgångna befriades från bly

det svafvelbundna blj^et afskildes och tvättades och lösningen samt tvättvattnet afdunstades i platinakärl till torrhet, hvarefler återstoden glödgades till förstöring af så väl
ättiksyra och salpetersyra, som den i vatten tröglösta föreningen af kolsyradt natron med kolsyrad
talkjord, massan utlakades med vatten fullständigt, det genomgångna öfvermättades med saltsyra och afröktes till torrhet, hvarefter inblandadt chlormagnesium, af under tvättning utdragen talkjord, som ej är absolut olöslig i vatten,
utdrogs med vattenfri alkohol. Det återstående
saltet upphettades utan att ur kärlet uttagas, till
+ 160" och vägde 3. 5 2-^5, men lemnade vid upplösning i vatten o.oo45 gr. talkjord oupplöst, så
att det upplösta saltets vigt var 3.523 gr.
Behandladt efter vanliga föreskrifter med tillräcklig qvantitet platinachlorid och intorkadt, lemnade
det 0.961 gr. i alkohol olösligt chlorplatinakalium,
svarande emot o.2gZ'-j gr. chlorkalium, efter h vilkas afdragande återstår för chlornatrium 3.2293 gr.
vätesvafla,

0.2937
gr. kali

gr.

eller

chlorkalium svara

0.28844

emot o.i858

mille.
P^'^

chlornatrium svara emot
natron, eller 2.6717 pro mille.
3.2293

gr.

1.7208

Lithion.
Platinadubbelsaltet intorkades och
glödgades i en ström af vätgas till platinans reduktion, löstes i vatten, blandades med fosforsyradt natron och intorkades hårdt. Efter återupplösning i vatten återstod endast ett ovägbart
spår olöst, och detta rodnade för blåsrör ined ii-

1

5,

1 1

tet koboltsalt,

spår

ej

afskild

till

bevis att det härrört från ett

talk jord.

vattenfria alkohol, bvarmed de alkahska
cblorurerna varit extraherade, intorkades och åter
upplöstes i vatten, sönderdelades med kolsj^radt
natron i lång kokning, b varefter lösningen underkastades det anförda prof vet med fosforsyradt
Dervid. blef en något större återstod
natron.
men som äfvenledes i blåsrörsprofven förhöll sig

Den

såsom fosforsyrad talkjord,
le

i

vattnet

icke kan

innehållas,

så att

det

är

om
så

lithion skullitet

att det

med denna

reaktionsmetod framtagas.
Ammoniak. Om det intorkade saltet af Saidschiitzer-vattnet blandas med mycket kaustikt kali,
så att alla talkjordssalter deraf sönderdelas, så
kännes likväl ingen ammoniaklukt, men om en i
salpetersyra doppad glaspropp närmas derintill,
sig tydlig rök af ammoniak-ångor.
En
måttflaska af vattnet distillerades med öfverskjutande kalihydrat och det öfvergående upptogs i
ett förlag, som böU litet saltsyra, b vilken, efler
afdistillering af J- af vattnet, afdunstades i vattenbad och lemnade en ringa återstod, som dock
tydligen innehöll chlorkalium.
Den blandades
med platinachlorid, intorkades ånyo och utdrogs
med alkohol, som lemnade litet gult kornigt salt.

så visar

Då

detta sedan upphettades till den temperatur
hvari platinasalmiak sönderdelas, men som fullkomligt uthålles utan förändring af kaliumsaltet,
så sönderdelades den förra och det sednare kunde
sedan utlakas med vatten. Dervid återstod 0,008
gr. met. platina, utvisande ett ytterst ringa spår
af ett ammoniaksalt i detta vatten.
KalkjorcL
En måttflaska vatten försattes med
saltsyra till den kolsyrade talkjord ens mättning
och blandades med en lösning af salmiak, till
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förhindrande af talkjordens ulfällning, gjordes sedan svagt eller knappt märkbart alkalisk med
kaustik ammoniak, h varefter oxalsyrad ammoniak
tillsattes så länge denne åstadkom någon fällning.
Den oxalsyrade kalken afskildes, brändes och
förvandlades till svafvelsyrad kalk, som glödgad
vägde 0.861 I, men h varur en mättad lösning af
svafvelsyrad kalk i vatten utdrog 0.016 gr. svafvelsyrad talkjord med lemning af 0.845 ren svafvelsyrad kalk, som innehåller 0.35 1 gr. kalkjord,
svarande emot 0.545 pro mille.
Att i en så ringa halt af kalkjord söka efter
1

särdeles i ett vatten, så rikt på
svafvelsyrade salter, ansåg jag vara förlorad möda.
Talkjord.
Den från oxalsyrad kalk silade
vätskan blandades med kolsyradt kali i öfverskott, intorkades i vattenbad i platinakärl, samt
Den
upphettades sedan starkare på sandkapell.
behandlades nu med vatten, som blef alkaliskt,
till bevis att äfven den tillsatta salmiaken blifvit
sönderdelad.
Talkjorden logs på filtrum, tvättades med kokande vatten, så länge detta utdrog
något spår af ett svafvelsyradt salt, och vägde
glödgad 3.2o5 gr.
Den genomgångna lösningen
och det ymniga tvättvattnet afdunstades åter till
torrhet och upphettades lindrigt, h varefter saltet
strontianjord,

löstes

i

vatten,

med lemning

som under tvättningen

den

talkjord,

blifvit upplöst,

och som

af

nu kunde med oanmärkningsvärd förlust uttvättas, i hänseede till dess ringa volum.
Den vägde glödgad, tillsamman med den ur gips vattnet
utdragna, 0.075 gr. så att hela talktillsamman, sedan den förut funna
kiseljordshalten o.oo3 blifvit afdragen, utgör 3.2824
gr. eller 5.0961 gr. talkjord pro mille.
Lerjord.
(se kalkjord)

iordshalten
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Alt
Lerjord.
kunnat upptäckas,

Någon annan
ning vara

att

vattnet

jir

i
vattnet icke
vid
fosforsyra
redan
anfördt.

jordart

jordart

har jag icke ansett anled-

eftersöka.

Metalloxider,
att

denna

viséjt

Jag häri det föregående nämt,

man-

sig innehålla spår af jern,

gan, tenn och koppar i oxiderad t tillstånd.
En
måttflaska vatten mältadas med svafvelbunden
Ingen egentlig fällning visade sig. Vattvätgas.
net hade endast en ljus opahsering, hvilken alldeles försvann då ammoniak tillsattes, h varefter
Ändamålet med tillsatsen
flaskan korkades väl.
af ammoniak var alt finna om vattnet innehöll
ett spår af zinkoxid, som jag förut funnit, i form
af svafvelsyradt salt, i Ronneby helsovatten. Tillftilliga
händelser afbröto de påbegynta försöken
under 3 månader. Efter denna tids förlopp fanns
flaskans innehåll klart, utan att någonting afsatt
Zink innehölls således icke i detla vatten.
sig.

Då en måttflaska vatten, innan svafvelbundet väte inleddes, först gjordes sur med saltsyra, så blef vattnet oklart under gasens inströmmande och gaf en smutsgul grumling. Flaskan
tillslöts,

ställdes

i

lindrig värme, och hade efter

en smutsigt gul fällning, som
väl och vägde efter
uthållen bränning o.oo25 gr. eller 0.004 pro mille.

timmar

il\

togs

på

afsatt

filtrum,

tvättades

För hlåsrör gaf den stark reaktion af koppar och reducerades, med kolsyradt na tron och
litet
Till motprof leddes
borax, till tennkorn.
vätesvafla i en portion af den till försöken nyttjade syran; den gaf en knappt an märkbar, hvit
opalisering, som, sedan den afsatt sig, kunde förflygtigas utan återstod och var rent svafvel.
Ä" v. Acad. Handl-

jSa^,

^

114

fri

Alt
syra

svafladt

vattnet

icke

frilles

af

härrör

tillkominit,

svafvelmagnesium

vätesvafla innan
att
tennoch håller sig

deraf,

bildas

upplöst.

Om

den uppgift är

riktig, att dessa

vatlen

samlas i jordlager, som utgöras af vittrade volkaniska bergarter, så torde den kopparhaltiga
tennoxidens närvaro i det talksaltshalliga vattnet kunna förklaras; ty olivin, som är ett talkinnehåller ett spår af kopparhaltig
jordssilikat,
tennoxid.
Då den lemnat sin talkjord åt en
svafvelsyrehaltig vätska, har tennoxidens förening

med

talkjord löst sig

Satsen

i

i

vätskan.

finskor na.

Tre flaskor, som innehållit tillsammans 4^00
grammer vatten (eller precisare 4494 g"^*)» sköljdes väl med distilleradt vatten, som sedan silades, så att hvad som lossnat stadnade på filtrum,
h varefter det qvarsladnade aflöstes med saltsyra,
hvilken sedan silades genom samma filtrum.
Lösningen afdunstades
stoden upplöstes

i

i

vattenbad

till

saltsyrehaltigt

torrhet, återvatten och si-

åter genom det förutnämda fdtrum, som
nu upptog satsens halt af kiselsyra, hvilken glödgad, vägde o.ocy.
Ur den med salmiak försatta

lades

lösningen fällde ammoniak en h vitgul oxid, som
torkning blef brun och i bränning svart. Den
vägde o.oo3 gr. För blåsrör blef den grön med
kolsyradt nalron, och reducerad ur detta på kol,
lemnade den ymnigt metallflittror, af hvilka en
del, som var jern, kunde borttagas med spetsen
af en magnetiseiad knif, och en annan del, som
var tenn, icke det ringaste lydde magneten.
Ur den med ammoniak fällda vätskan erhölls med oxalsyrad ammoniak o.oo3 gr. man-

i
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sedan med kolsySalsen af 45oo gr.
vatten hade således i glödgadt tillstånd utgjort
o.o3 gr. eller 0.0066 pro mil le.
Desse äro icke
intagne i följande beräkning.

ganhaUig

kolsyrad

radt kali o.ocy

och

kalk,

lalkjord.

gr.

Fa t tnets

beståndsdelar.

Efter hvad nu blifvit anfördt, innehålles på

1000

d.

vatten.

Syror:

Saltbildare:

Svafvelsyra

.

.

.

.

.

Salpetersyra

.

,

,

,

.

2 3725

Källsyra

0.1066

Kiselsyra

0.0047

Chlor

0.2007

Brom och

fluor, spår

.

.......
Natron
......
Ammoniak,
...
Kaik
......

lod
Saltbaser:

11.7640

Kali

.

0.0048
0.2884
2.6717

spår

jord

0.5450

Talkjord

5.0961

Jern och manganoxid

Tennoxid

.

0.0025

0.0040
23.0508

Skillnaden
förda

nad

talet

med

emellan

24.069 och det nu an-

är 0.918 och består

talkjorden

och

i

\^atten,

kolsyra, föreqvarhållet af

chlorraagnesium och salpetersyrad talkjord.
Bland de anförda beståndsdelarne saknas ännu en, nemligen kolsyra. I det tillstånd jag erhöll vattnet till undersökning, höll det deraf ic-
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ke mer än som fordrades
1ig

i

vattnet,

i

form

all göra talkjorden lösbikarbonat , emedan ett
hade förhindrat afsättningen

af

öfVerskott deröfver
af kalkjord och talkjord på ghisels insida.
För att bestämma huru mycket kolsyrad
talkjord vattnet innehåller, afdunstades det van-

vattenbad till torrhet.
Saltet utlösningen frånsilades och det
olösta tvättades, till dess endast gips och kolsyGipsens fullkomliga utrad talkjord återstodo.
tvättning skulle hafva förorsakat en för mycket
Den tvättade
betydlig minskning i talkjorden.
Den löstes i
återstoden vägde glödgad 0.267.
saltsyra och intorkades, h varefter saltsyreblandadt vatten påslogs, som lemnade o.oo3 gr. kiliga

drogs

måttet

med

i

vatten,

Lösningen fälldes med chlorbariselsyra olöst.
gaf o.io5 gr. svafvelsjnad baryt, sva-

um, som

rande emot 0.062 gr. gips. Talkjorden hade såutgjort 0.202 eller svarat emot 0.41814
vattenfri kolsyrad talkjord, hvilket utgör 0.649 18
pro mille, och utmärker en qvantitet kolsyra
0.33557 hvari det neutrala saltet varit upplöst.
Det ofvanföre anförda resultatet är rent
empiriskt och utvisar icke hvilka salter vattnet
Från en teoretisk synpunkt är
häller upplösta.
det lätt att bestämma, att vattnet måste innehålla föreningar af svafvelsyra och salpetersyra med
alla baserna, samt af chlor med alla basernas
radikaler; men de relativa qvantiteterna kunna
ej beräknas, emedan grunderna för en sådan beräkning saknas.
Den relativa delningen beror
nemligen på dels den relativa frändskapsgraden,
och dels den relativa qvantitet hvari de äro blandade.
Af dessa tvenne utgör den förra det hufvudsakligaste elementet och är ej med någon sådan säkerhet känd, att den skulle ens med en
ledes
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approximation kunna utDet återstår då att beräkna salterna efter den grund, att den starkaste syran
först mättar sig med de starkaste baserna, och
delar sedan den svagaste basen, som här tillika
är den ymnigaste, med de öfriga, ett resultat,
som också alltid inträffar genom inkokning och
salternas afskiljande genom kristallisation.
Från
denna synpunkt kån vattnet antagas innehålla
på 1000 delar:
Svafvelsyradt kali
0.5334
någorlunda

tr^^ckas

i

lillföilitlig

sifira.

......

Svafvelsyradt natron

.

.

,

.

.

Svafvelsyrad kalk jord

,

,

.

.

,

Svafvelsyrad talkjord

,

.

.

,

.

.....
......

Salpetersyrad talkjord

Chlormagnesium
Källsyrad talkjord

Kolsyrad talkjord

.

....

Kiselsyra

Brom,

iod,

fluor,

0.0940
1.3122
10.9592
3.2778
0.2825
0.1389
0.6492
0.0047

ammoniak och

metalloxider ett spår

23.6553.
Häri ingår ett mindre säkert tal, nemligen
qvantiteten af den salpetersyrade talkjorden. Beräkningen är gjord på följande sätt. Af den i
vattnet funna talkjorden afgår, sedan kalit, natronet och kalkjorden ansets helt ock hållet
mättade af svafvelsyra,
till

bildande af Svafvelsyrad talkjord

— —
— —

af

Talkjord,

som

Chlormagnesium

af Källsyrad talkjord

.

varit upplöst

kolsyrad

3.7278

.

0.1171

.

0.0323

såsom

....

0.3136
4.1908
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om

dessa

dragas

lian

5.0()6i

,

som ul^ör

talkjordsliallen, sa alerslAr o.r)o53

licia

lalkjord, hvil-

ken då varit niällad med salpetersyra, ocli deiaf
har uppkommit 3. 2-778 valtenfri salpetersyrad
Detta är, enligt livad förut är anfördt,
nära precist 4 .^^ng^*' ^^^n q van ti tel, som erhålles genom beräkning från upplöst guld, men
hvilken, af obestridliga orsaker, utfallit för låg.
Af jcmförelsen emellan Srnuvis analys af
visar sig,
detta vatten och den nu anförda,
oberäknad t de olikheter som bero på olikhet i
beräkningsgrunder, t. ex. antagande af en halt
af kolsyrad kalkjord i en upplösning af svafvelsj^-ad talkjord och möjligt öfverseende af beståndsdelar, som undfallit hans uppuiärksamhet, att
vattnet icke alltid är lika, hvaiken till koncentrering eller beståndsdelarnas relativa qvantiteter.
Det vatten Struve analyserat höll endast 16^ pro
mille af fasta beståndsdelar, det vatten jag undersökt deremot 23?, en olikhet som är högst
betydlig, men som kan vara en följd af olika
torra är. Efter långvarigt torr väderlek har vattnet en bestämd koncentreringsgrad, efter långvarigt regnig väderlek, tillflytcr inom kort mycket vatten, som behöfver lång tid, att upplösa
jordlagrens beståndsdelar, om annars vattnet förses med sina salter pä det sätt som Stru v es försök göra sannolikt, och af detta vatten utspädes
Men en annan olikhet visar sig tildet öfriga.
jag hafva funnit lika mycket
lika: Struve och
svafvelsyrad talkjord på 1000 d. af vattnet, men
Struve fann endast hälften så mycket svafvelsyradt natron som jag.
I alla händelser synes det
mig vara af nöden, att detta vattens egentliga
vigt ofta undersökes; då det kommer i handel,
såsom medicinalvara, räknar köparen på dess verk-

talkjord.

så
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samhet i måttlig qvantltet. Denna varierar med
den egentliga vigten och man kunde på detta
sätt undvika att till försäljning upphämta det på
de lider, då det, efter längre regnig väderlek, ej
hunnit ännu blifva tillräckligl mättadt.

Om

magens bjggnad hos de

i

Sve-

förekommande arter af slägtet Lemmus^ Nit.sson {Hjpu--

rige

dceUS^ Illiger)j
af

A.

RETZIUS.

Jr ALLAS har i Novcu species Quadrupedam e GlU
rhcm orcline fäsLat uppmärksamhet, så väl vid
magarnes afdelniiig i olika rum hos Råt\slägtet,
som äfven på den glandtdära bildning, hvilken
i
dessa djurs magar förljenar särskilt afseende.
Han anför om veutrikeln hos Mas Tjphlus: ''in

ipso areas majoris giöbo area niagaa ovalis glaa-

cxtrorsum crassata ;" hos M. Aspalax',
''Area magna, orbicalaris, glaJidalosa^ i a parte maocime gibha arcus majoris. På Mas talpinas nämner
dalosa

ej, men har deremot på Tab. XVII fig.
3 ganska tydligt afbildat densamma; på M. Lemmas: ''ad pylorum paalo crassiore substantia
sabglaiulalosas ;" på M, oeconomas ^ hvars mage
han delar i 3 delar, säger han: "pars media
sabreniformis j sabstantia crassa glandalosa;"
på M, gregalis: "ventricalas medio glandalosus ;" på M. Rut il as: "ventriculi pars pjlorica
multo minor j inwxiaali-sablobata ^ ad majorem
arcum sCuto glandaloso ^ subovali instructcL"

han den
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CuviER

dem

i

förbigår

Lefons

sä särdeles

dessa egenheter utan att

cV Anatomie

bemödade

sig

nämna

comparée; Home, som
att finna

egna körtlar

afsöndringen af den så kallade magsaften
(solvent liquor), har i sina Observations on tJie
structare of tfie stomach of differ en t animals,
Philosophicctl Transact, i8oy. P. /. i magen af
i
den allmänna Råttan (common Rat, förmodligen
M. decLimanus) sett a glandulur structare; om
den motsvarande delen hos Vattenråttan säger
han: ihe second cavitj is lined with a membranej wich ^ at tlie lower part or greater curvåtare is thicker than at any other ; the surface is convoluted, and appears to secrete a
t hick
viscid mucas ; bej ond this there is an
irregalar zone of orifices j wich I consider to
be the dacts of the solvent giands. From this
part to the pjloras tJie membrane is niore
för

j,

and made ap of minuter parts, Meckel
Ma^en der Nager ist einfachj mehr
weniger länglich-randlich ^ aber wenig

sinooth,

säger: ''der
ocler

zusammengesetztj höchstens darch eine EinscJinurung in eine linke und rechte Hcllfte abvon denen die rechte bisweilen uniietheilt
vollkommen durcJi eine im grossen Bogen beftndliche j flacJie Vertiefung wieder in eine linke und rechte Jbtheilung zerfällt ^ so dass dann
drei Abschnitte vorlianden zu sejn scheinen^
nicht sehr dickhäutig ^ im Allgemeinen wenig
dräsig,
Sjstem der Vergl, Anat. IV Th, p,
"Bei Cricetus, Castor, Hystrix, My62g.
oxus, Arvicola, Spalax finclen sich mehr öder
weniger ansehnliche Einschnurungen and mcistens rechts von der C ar dia , jenseit welchen
der Magen wieder mehr öder weJiiger kugelförmig anschwillt,'' L c. Vidare beskrifver han
,

122
särskilt magen af Cricctus ^ vid hvilken han omdess
nämner köiLelbjggnad
vänstra
hälit;
men för den högra säger han blott: " Die
i

Schleimliaut

ist röthJicJi , -weicli

und zof tig/' För

ydlspa/djc cilevixr

,

feuclitj ungleicJi

han Pailas, och

säger: "nngefähr in der Mitte des grossen Bogens fuidet sich eine ansehnlicliej un gefä kr /"
länge iind breite ^ drilsige Stelle ^ die von einem weissen runzlichen Forsprunge der inner en Haiit umgegehen is€\

DuvERiNOY

Lejons

har

d' Anatomie

i

2:dra editionen af Cuviers

comparée (Paris

835. Torne
IV. 2:e Part. p. 5o) vid beskrifningen af magen
hos Hamstern angående den glandnlära delen
endast anfört: "la tunic/ue interne est liibréfiée
de miLCosités y et sans e^piderme opparefit;" sådant är enligt honom äfven förhållandet hos
Vattenråttan och Fältråttan.
Jspalax anför han äfven citat ur Pallas.
RoGET har i sin populära physiologi, tydligen stödjande sig på det citerade stället ur
Home, om Vattenrältan j^ttrat: "Der eigentliche
J^erdaiumgs-process wird wahrscheinlich erst in
der zweiten Höhle aasgefährt j welche za diesem Zweck eine mit Drilsen besetzte innere
1

Om

(Die Erscheinungen und GeOberfläche hat"
Aqs Lebens ans dem Englischen des P. M.
Roget von Duttenhofer. Stuttgardt 1837 pag. 1^6).
Som längre ned visas, har Home, underligt nog,
beskrifvit körtlar, som ej finnas, och Öfversett

setze

dem

som finnas. Har Roget sålunda stödt sig
på Home, så har han, stödd på en oriktig grund,
dock kommit till ett riktigt resultat!
,

Af
nad
pen

hos
af

synes, att magens byggifrågavarande grupväxtätande,
varit
känd af Pai>j.as,
Rättorne bäst

dessa

den

cilater

men
(1ig,

stöi

Det

ull

fcirufrigl

(len

liv

allt

för

ofiillslän-

de
sädau som den framslälles
re arbetena af Cuvier, Meckei. och Duvernoy.
särdeles

vore

i

oeksä

orättvist

sig så stora

ff3retagit

Irutne

forskare,

samliet

i

alla

att af författare,

som
mycken

arbels-fält,

fordra

detaljer.

som

desse oför-

lika
uppmärkRedan Hox^e har anmärkt,

magens form och beskalfenhet är underkastad
många förändringar, eftersom organet är fyldt och

att

utspändt eller hopdraget, eftei- dess olika rigiditet eller slapphet, äfvensom efter inträdande röta;
när härtill kommer djurets, eller ifrågavarande delens, ofta vårdslösa inläggning i sämre
eller bättre, någon gång oren, sprit, så är det
lätt att finna, det utslagen, kunna blifva helt olika.
Jag blef särdeles öfvertygad härom, då jag
för härvarande anatomiska Museum företog mig,
att göra en liten samling af magar, som, uppställde i sprit, skulle åt de studerande gifva ett
riktigt begrepp om ifrågavarande dels rätta form
och byggnad. Det visade sig då, att till dylika
pieparater svårligen kunde användas andra specimina än de, som antingen voro tagna af nyss
döda, ännu icke i röta öfvergångna, djur, eller
ock af sådane, som blifvit conserverade med den
största möjliga omsorg.
För att göia ett preparat, som motsvarar
ofvannämde ändamål, har jag derföre förfarit
på följande sätt: efler det magen blifvit uttagen,
jemte oesophagus och ett stycke af duodenum,
har jag i oesophagus insatt en tratt, eller cylindern med tillhörande rör af en spruta. Genom
denna har insläppts rent vatten, som med en
lindrig tryckning fyllt magen, trängt sig ut genom duodenum, och bildat en under flera minuter ihållande ström; härigenom har magsäcken

L

j
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utan alt någon våldsamhet veclensammas ofta ganska fina, lösa och
Derefter har jag
skadade inre väggdelar.

Mifvit rensköijJ,
dei farits
lätt

preparatet i flera timmar i friskt, helst
rinnande vatten, och sedan duodenum tillknutits
har jag fyllt säcken med 20-gradig sprit, kringutlakat

knutit oesophagus, aftagit tratten eller sprutan
upphängt preparatet i en sprit af samma
Då preparatet en eller flera dagar sågradtal.
lunda varit utsatt för den starka spritens inverkan, så har det vanligtvis antagit så mycken
stadga, att jag kunnat afklippa de ombundna
ställena, utan att det i ringaste mån
förändrat
Efter sådan behandling har
form eller volum.
bibehållande af formen äfven
preparatet med

och

kunnat öppnas och styckas. Med detta behandpå hvilket jag i min beskrifning öfver
hjertats skiljeväggar fästat uppmärksamhet, och
som jag först lärde känna af Hunters värdige
lärjunge Herr Glifft under mitt korta vistande i
London år i833, samt är beskrifvet i La-Utus Neues
Handbuch der praktischen Anatomie 2. B.p. 538
har det lyckats mig, att kunna lemna en i det närmaste exact framställning rörande skapnaden af
ifrågavarande, så väl sora flere andra ihåliga organer; bland dessa hade jag, redan år i835,
inför Kongl. Vetenskaps-Academien
lemäran
na en framställning om den vackra byggnaden af magen hos Lemmus amphibius och en
annan gång af en från d^nna ganska olik, ehuru
närbeslägtad bildning af magen hos Lemmas arJag skulle förr till tryckning hafva afvalls.
lingssätt,

^

öfver dessa, om jag icke
på samma gång äfven kunna bifoga
en framställning öfver magen af Lemmiis borealis.
Här till har jag dock först nyligen fått tillfälle,

kmnat

beskrifningen

önskat, att
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djur i höst åter börjat visa sig i flera
nordliga provinser, och jag först for
några veckor sedan af Professor Sl'ndevall till
min disposition erhållit 2:ne Lemlar, en nyss
död, och en lefvande. Med detta djur var det
särdeles angeläget, att göra preparation af ma(la

clesse

af

rikets

gen pä ett friskt exemplar. Redan år i836 öppnade jag flere exemplar, som funnos i Museam i
sprit inlagde, men icke hos ett enda hade magen den
cohsesion, att den kunde emotslå spolningen utan
brista; nästan så var det äfven med flera
vida färskare exemplar, som blefvo mig detta år
från Norge benäget meddelade af Herr Medicine
Candidaten Laurenz Esmapjc. Af de tvenne Leralarne, som Professor Sundevalt. lemnade mig,
var magen af den döda redan efter 4'*^ timmar
så skör, att den brast sönder nära pylorus; deremot lyckades det mig, att få ett godt preparat
af den andre, som jag öppnade några timmar
efter döden.
Då det sålunda lyckats mig, att
erhålla goda preparater öfyer magen af de 3
att

nämde,

i
vår nord allmännast förekommande,
växtätande råttorne, och jag funnit, att goda ritningar öfver desamma hittills alldeles saknas, äfvensom riktiga beskrifningar, så har jag genom
benäget biträde af Herr W. v. Wright erhållit
ritning öfver magen af Leinmus amphibius; af
Herr Boklund öfver den af L. arv alis ^ och af
Herr v. Wright d. y. öfver den a^ Lemmus borealis^
och äro alla dessa ritningar utförda med en noggranhet, som i min tanka skall gifva dem ett

särdeles värde.

hos Lemmus amphibius är starkt
liksom Pallas säger om den af Mus tal-

Magen
böjd,

Oesophagus öppnar
midten af densammas concava del. Till

pinas: "infracto incurvatus".
sig

på
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om

oesophai^i ingång går en

hågformig fåblir hopdragen, och, såsom flera författare anmärkt, delad
tvenne större afdelningar, en blind- eller cardlaBlindsäcken utgör, såsäck och en pylori-del.
som Home sagt, nära två tredjedelar af magen;
den är i sitt fyllda skick en långdraget-äggformig, böjd säck, hvars största bredd är närmare
bottnen, och hvars smalare del öfvergär
det
hopdragna ställe, der den förenar sig med pyDen är starkt böjd framåt emot oesolori-delen.
phagus, h varigenom lilla bågen af denna säck är
nå2:ot mindre än hälften af densammas stora båge; oesophagus kommer tillfölje häraf, att mot
den lilla bågen bilda ganska spetsiga vinklar.
Cardia-delen sträcker sig på sidorne af ventrikeln
in i pylori-delen med en aflång ruta, som äfven
synes utanpå magen, då den är lindrigt fylld
(/zg-. /. A'.).
Pylori-delen ^ som, tillfölje af nyss-

höger

ra, T.

I.

{fig.i,P)

i

hvilken

magen

i

i

nämda

från cardia-delen i den sammas sidor inskjutande ruta, är liksom njurformig, består af
3:ne smärre påsar, af h vilka 2:ne intaga arcus
major, och en arcus minor.
Denna sednare lägger sig tätt efter vänstra sidan af oesophagus,
hvilken den vid öfvergången till magen liksom
trj^cker till vänster, ned i arcus major, och böjes
efter densamma.
Samma påse, som bäst torde
böra kallas den vänstra påsen af pylori-delen, bildar ett djupt veck på hvar sin sida, nemligen
ett större
med insertionen af oesophagus och
cardia-delen, samt ett mindre i sjelfva pylorus
eller vid början af duodenum.
Till höger om
bildar
pylori-delen
en
annan liten
pylorus
så
stor som den
hälften
påse, föga mer än
Denna högra pyloriföregående eller vänstra.
bildar
framåt
ett ganska djupt
påse af magen
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veck med duocleniim, hvilket veck sjnes mig utgöra en del af sjelfva pvlorus; denna påse begränsas
baktill af eU annat veck emot pylori-delens öfriga
och största andel i magens stora båge. Detta

veck, som äfven går tvert öfver stora bågen ett
par lineer bakom pjdorus, slutar sig öfver och
under emot de ofvannämde från cardia-delen inDen tredje påsen af pjloriskjutande rutorne.
delen ^ h vilken, såsom nyss nämdes, upptager
hela den öfriga och största andelen af pyloridelens stora båge, intager mer än fyra gånger
större längd af stora bågen, än den föregående,
begränsas på ena sidan af nyssnämde påse, samt
på den andia af sjelfva den gränsfåra eller tvärveck, som antyder skillnaden emellan pylori-delen
och cardia-säcken ; den vetter sålunda med en sida till den meranämde både på öfre och undre
väggen af magen från cardia-säcken i pylori-delen
inskjutande rutan, och till sjelfva magens tvärveck, hvars crura böja sig mot sjelfva cardia.
Denna påse består af en tjock, rÖd och åderrik
vägg, som vida skiljer sig från magens öfriga
del genom större fasthet.
Det är denna del, som
Pallas hos närslägtade djur redan kallat pars
glandulosa scutum o^landulosum m. m., och för
hvilken namnet saccuhis glandulosus ^ körtelpåj,

sen, torde böra bäst passa.
Genom de på ömse sidor om pylorus, nemligen till höger och vänster, bildade påsarne, blir

duodenum liksom

inskjutet

ventrikelns pylori-del.

i

eller

omfattadt af

Sjelfva pylorus består en-

dast af en ganska svag, ringformig hopdragning
af tarmröret.
Strax på andra sidan pj lorus har
duodenum äfven ett eget trängre ställe, samt

emellan detta och pylorus åter en utvidgning.
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När man undersöker majsens

inre Ijeskaflcn-

het, så befinnes följande: matsirupen ^ som, enligt
livad ofvan är anfördt, vid öfvergangen i ventrikeln

böjer

sig

åt

böger tätt efter

en tvär,

lilla

bagen

densamma icke med
rund cardia-öppning, utan med en tre

af cardia-säcken, öppnar sig

i

smal öppning. Då ne ml igen den till
vänster förr öfvergår i cardia-säcken än till iiöger i pylori-delen, så fortsätter sig högra delen tre
linier längre till höger, än den vänstra åt vänster,
och kommer sålunda att inåt cardia-säcken bilda en
ränna, i smått lik den hos idisslande djur (Tab.
Såsom Home och flere an2 m.).
I. fi^,
märkt, fortsätter sig det fasta epithelium från
oesophagus ned i cardia-säcken, hvars väggar den
fullständigt bekläder. Det visar äfven, då säcken är
utspänd, många låga, tätt intill hvarandra sittande rundt omkring säckens vägg gående tvärlister,
samt några få, dessa rätvinkligt korsande, något
starkare längslister, hvilka sednare dock upphöra
bakom ventrikelns medlersta, smalare region.
Denna smalare region, som bildar ett trångt pass
lineer lång,

3
mot den vid

börjar från ca r-

[IstlirnuSj Pallas) {T.l.fig,

e.J

dia, och svarar

yttre beskrifningen

anförde, utanpå starkt uttryckta, fåran.
Det
epithelium fortsätter sig på magens öfre
och undre ^'^g^ i de ofvannämde aflånga rutorne inåt pylori-delen såsom två aflånga vinglika
lappar (fig. 2 och 3. k.) med en fristående, inåt vänd, fint tandad kant; från bakre randen af
dessa lappar och emot arcus major bildar samma epithelium en mot det trånga passet, som
skiljer begge hufvuddelarne af ventrikeln, riktad,
fristående, groftandad, pallisadformig afstängning
(prominent serrated ecIgCj Home) emellan nämde afdelningar. De båda ställen på ventrikelns
tjocka

j,

öfre
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undie vägg, som beklädas af de begge
vingUka lappaine af epithelium, ocli
som till höger om isthmus skjuter in i pyloridelen, samt begränsas af den fasta epilhelii-randens frislående, ehuru lägre och finare tandade
rand, bilda äfven ett par svaga antydningar till
caviteter, eller afdelningar af magen, 0ig. 2 k),
som äro belägna vid ändan af matstrups-rännan,
och sålunda på visst sätt erinrar om hufvan hos
Vid basen af dessa och omkring
ruminanlia.
matstrups-öppningen synas de från matstrupen
kommande longitudinela muskeltrådarna starkast.
På den öfriga delen af cardia-säcken visa
de sig starkast som seniga trådar. Till höger om
omnämda, inåtstående, tandade
den sålunda
epithelii-randen upphör på en gång denna fasta
För blotta ögat ser man på ininre beklädnad.
sidan af den tillgränsande, tjocka, köttiga del,
som bildar den största afdelningen af venlrikelns
öfre och

beskiifne

pyloriska

Väggen

del,

3^tterst

fina,

tätt

sittande

hål.

denna del är i arcus major nära en
I de angränsande tvenne påpariser-linea tjock.
sarne är den åter betydligen tunnare.
Med förstorings-glas ser man äfven här inre ytan upptagas af fina hål, hvilka under mikroskopet vid
2 å 3oo gångers förstoring bilda små gropar, i
hvilkas botten åter ännu finare hål öppna sig.
af

Dessa sednare hål leda till de fina rör, som utDenna får man närmare
göra körtelbyggnaden.
se, då man genomskär eller genombryter den
tjocka delen af arcus major; brottranden visar då
korta, tätt intill h varandra stående trådar med
ändarne inåt och utåt (fig. 1 g'-') af 0,01 18'" P. M.
tjocklek. Då dessa på tvären afskäras, synas de innehålla en kanal, omkring h vilken väggarne äro
hopfallne och lagda i veck. Sådane folliculi fun9
K. V, Acad. Handl. 783^.
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nos af ven i de båda andre säckariie af jiyloridelen, men mycket korla.
I de tvära genomskärningar, som gjordes, syntes dessa trådformiga enkla rör vara insatte i en mellanliggande
väfnad, h vilken i genomskärningen visade sig
som 6-sidiga maskor. Man kan häraf skUa, att
rören eller de små follicidi äro insatte i denna
substans, som bildar små pipor eller celler, af
hvilka en bvar kringsluter en follikel och innetillhörande ådror
och nerver.
håller troligen
Sjelfva folliklarne syntes
vara sammansatte af
små elementära celler, alla försedde med kärnor.
I duodenum syntes ett stycke från pylorus en
vacker gördel, 2 linier bred, af Brunnska körtlar,
tätt sittande invid h varandra.
Magen af Lenimus arvalis liknar den föregående till yttre form ganska mycket. Oesophagus ingår på samma sätt. Denna mage är likaledes bakom oesophagi insertion på midten trängBlindsäcken har alldeles samma form, och
re.
ligger, när den är fylld, utefter vänstra sidan
Midt öfver oesophagi ingång är
af oesophagus.
äfvenledes en glandalär påse, och till vänster
om denna utsväller likaledes pylori-delen i tvenne påsar, en till höger och en till vänster om
I det inre af denna mage förekommer
pylorus.
den märkvärdigheten, att den fasta epithelii beklädnad, som fortsätter sig från oesophagus, icke
ensamt bekläder cardia-delen, och utsänder sådane vinglika processer inåt pylori-delen, som
hos Z/. öfm/j/i/^/^^^^ utan bekläder, med undantag af
körtelpåsen, största delen af pylori-säcken ända
ut i pylorus.
Denna epithelii beklädnad för pylori-delen är tydligen en längre sträckt utveckling af nyssnämde, hos L, amphibius förekommande, i pylori-delen inskjutna, vinglika lappar.
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På densamma förekomma Ivenne öppningar, begge
en
större och en mindre; den större är belägen i arcus
major omkring randen af körtelpåsen. I sjelfva randen af denna Öppning är epithelium tandadt. I den
tvära delen af randen, som motsvarar magens hopsnörpta del, är tandningen grof, stark och inåt stående, liksom hos Z. amphibitis, på sidorne är tandningen låg, svagare och mera trubbig (7^i?. 5 och 6. kr i.)
Den mindre öppningen i pylori-delens epithelium
är belägen längsåt denna delens vänstra påse i
arcus minor; den börjar med sjelfva pjdorus, och
sträcker sig halfvägs till cardia.
Kanterne af
denna öppning äro äfven tandade och med h varandra nära parallela. Endast genom dessa tvenne, midt emot hvarandra stående öppningar i den
fasta epithelii beklädnaden, bildar den egentliga
mag-slemhinnan magsäckens inre yta; eller rättare sagdt, till dessa tvenne ställen är utbredningen af magens egna, af cylindriska follikier bildade, glandulära del, och afsöndringeu af dess
matsmältande
ämne inskränkt.
Den i arcus
major liggande körteldelen är i förhållande till magens vidd något mindre än hos L. airiphibuLS
och till formen nära en iiksidig triangel; de cystora och ganska anmärkningsvärde, nemligen

_,

lindriske

folliklerne

äro af nära

samma

tjocklek

och längd;
sa

rör

cellerne på inre sidan, i hvilka desöppna sig, äro äfven lika dem hos L,

amphihins. Det andra på fast epithelium blottade stället i pylori-delens vänstra påse bildar en
smal strimma af samma form, som den nämda
öppningen i epithelium; folliklarne äro korta, äfven öppnande sig
större celler.
i

Magen
än

hos

öppnar

af

Lemmus

borealis är mindre böjd

L. amphibius och arvalis ; oesophagus
sig äfven på midten af densamma; väg-
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gar ne äro särdeles liinna och genomskinliga.

hopdragna

stället

Det

bakom oesophagi ingång, som

antyder gränsen emellan cardia-säcken och pyloridelen, är mindre hopdraget än hos de begge föregående arterna; deremot är samma gräns så
mycket mera märkbar genom en list på inre väggen, som synes igenom de tunna hinnorna. Cardia-säcken är näia af samma form, som hos de
föregående arterne, men något kortare och af
Äfven här ligger cardia-säcken, då
större vidd.
den är fylld, uppefter matstrupens vänstra sida.
har formen af en
kort,
Pjdori-deien, som
hvars
concava
sida,
arcus
kägla,
eller
böjd
på
minor, tvenne nära klotrunda, med hvarandra
största delen hopsmälta påsar sitta, består
till
äfven af trenne afdelningar.
Den första afdelningen, belägen till vänster, närmast cardia, eller i arcus minor, är vackert klotformigt rundad, och har, som ofvan är nämdt, formen af
tvenne, nära hopsmälta, runda påsar (fig' 7 dj,
och är fullt analog med den vänstra pylori-påsen
hos de föregående arterna.
Den andra afdelningen, som börjar vid gränsen af cardia-säcken och
intager största delen af pylori-säckens arcus major, svarar mot den glandulära påsen hos de föregående, är mindre convex än hos dem, mindre tjock och mindre köttröd, slutar med en hopdragning ett stycke fian pylorus. Emellan denna sednare hopdragning och sjelfva pylorus är
pylori-säckens tredje afdelning, som intager hela
det återstående rummet af samma säck, utan

form af någon egen påse. Denmotsvarar troligen den högra pylori-påsen hos de föregående arterne.
Pylorus är
trängre än hos dessa sistnämde.
att

utskjuta

na afdelning

i
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man

Då

undersöker venlilkelns inre vägg,
att äfven här oesophagus slutar
med en ränna, som är något kortare än hos de
Denna ränna böjer sig mot
föregående arterne.
pylorus, samt öppnar sig både åt cardia-säcken
och den vänstra intill gränsande pjlori-påsen.
Det fasta epithelium, som från oesophagus fortsätter sig ned i ventrikeln, bekläder här, liksom
hos de föregående arterne, hela cardia-säcken,
men skiljer sig belydligen från de nj^ssnämde
derigenom, att den hvarken, som hos L. arvalisy
bekläder en stor del af pylori-säcken, ej heller,
som hos L, amphibiuSj skickar nå^va lappar in i
densamma, utan slutar liksom hos Mus decumasom går från trakten af
7UIS m. fl. i en list,
cardia jemt kring ventrikelns lumen, och synes,
enligt hvad ofvan är nämdt, genom de tunrra
väggarne äfven utifrån. Liksom hos Mus decuså finner

manus

man,

böjer sig denna list,

i

trakten af cardia,

höger om cesophagi Öppning. Den är
öfver allt tandad med rundade låga tänder, som
äro gröfst i den åt höger böjda delen närmast
något

till

cardia.
I

den

helt tunn;

vänstra

slemhinnan
man i den
Den andra, midt-

pylori-påsen

är

under föistoringsglaset ser

samma små

spridda körtlar.

arcus major liggande
afdelningen af
pylori-delen innehåller rikare körtel-bildningar.
Närmast gränsen till cardia-säcken, och vid öfver<)fver

gången

i

till
de tvenne andre, närmare pjlorus
liggande afdelningarne, äro körtel- eller follikelbildningarne spridda och grunda, men emellan
dessa ställen äro de längre och tättsittande, såsom i körtelpåsarne hos de föregående arterne,
så att de äfven här liksom bilda en enda körtelmassa, hvilkens största tjocklek dock icke of-
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par. lin.
Under mikroskopet syntes
|
eiikeliunda celler eller fördjupningar äfven
emellan iijynningarne af folliklerne. Iden närmast
pylorus liggande afdelningen syntes äfven spridda korta cylindriska foUikler.
Emellan hvardera
afdelningarne fanns ett litet veck, eller fåll al

verstiger
täta

hinnan; pylorus
gon egentlig valvel.
inre

En
stäldt,

nad,

livar

här

af hvad här blifvit framkännedomen om magens bygg-

torde,

finna, aLt

hos

var trång, dock utan nå-

frågavarande djurarter,

i

hittills

varit högst ofullständig, och att en dylik under-

sökning, utsträckt till samtliga grupper af det
Linneiska slägtet Mus, skulle medföra resuUater,
hvilka, att sluta efter de här framställde, jemte
de många anledningar till andra och dylika egenheter som Pallas i sina skrifter antydt, böra
blifva

vigliga

lika

anatomien

och

för

som för djurAf de trenne be-

zoologien,

physiologien.

jag här haft äran fiamlägga, synes
frågavarande djurarter, hvar för sig
har en egen form af magens byggnad, den ena
så olik den andra, att man efter denna skulle
tro sig hafva allt skäl att föra dem till alldeles
olika grupper i systemet.
Sednare författare, och
bland dem sed nast De Selys-Longctiamps [Etiides
de MicrO'manimalo<^ie Paris 1839), hafva väl insatt dem
helt olika grupper, men huruvida
äfven dessa äro rikliga, torde vara högst ovisst,
då samma grupper icke blifvit grundade på några egentliga anatomiska undersökningar.
Sistnämde förfatlai e har- fört de tre här anförde djurarterne till familjen C^v^om/ce; Vattenråttan och Fältrådan för han till tribus ^r^^/co//^^/^ genus .-^rf/-

skrifningar,

det,

att

i

i
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coJa Lacep.; Valtenråtlan Lill snbgenus Heiniotomjs oc\i Fältråltan lill subgenus Jrvicohij emellan
h vilka han ställt subgenus Microtus. Lenimeln har han dereraot ställt i det kort efter föl-

Fredrik Cuviers genus Lc^nunus och subgenus Georychus, I spetsen för familjen Castoslutet af densamridce står genus Castor och
ma Georychus ; efter denna kommer familjen
MuridcB , som börjar med genus Spalax, hvilket
sålunda skulle slå Lemmeln närmast.
Mest complicerad, och med de mest bestämda afdelningarne försedd, är magen hos Vattenråttan; hos denna förekommer äfven den starkast utvecklade cai dia-rännan; jemte antydning
af en egen, med hufvan hos idislarne något analog
afdelning, beklädd med fast epithelium äfvensom
den starkaste körtelutbildningen. Det är sålunda sannolikt, att denna djurart lefver af en föda, som fordrar en ganska complicerad matsiiiältnings-process.
Likaså mäiklig äi den öfver största delen af begge ventrikelns afdeluingar utbredda epilhelii beklädnaden hos Fältråttan, som tyckes antj^da om behofvet af väggarnes
skyddande mot mekanisk åverkan af födan. Ventrikeln hos Lemmeln
sig genom sin
ul märker
ytterliga tunnhet,
genom en mindre cardiasäck, en tapetsering af fast epithelium, inskränkt
till
cardia-säcken och en svagt utbildad körteljande

i

,

Hos

bildning.

alla

tre djurarterne

komma

deras

öfverens, dels att de lika med de
fleste
andre beslägtade Murina bestå i tvenne
hufvud-säckar, cardia- och pylori-del, dels att de
alla tre hafva en afskild körtelsäck i arcus major
och en dels enkel, dels dubbel påse i arcus minor, emellan pylorus och cardia.
Denna sednare

magar

deri
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pylovi påse finnes äfven ganska tydligt antydd
Hos alla tre
hos vår allmänna Mus deciimanus.
fortsätter sig oesophagus i form af en idislingsränna ned i cardia-säcken, så att idislingsprocesseu till någon del sannolikt äfven hos dessa
djur försiggår.
Jag hade önskat, att till dessa beskrifningar
äfven hafva kunnat bifoga några mikroskopiska
undersökningar öfver epithelium och foUiklerne
m. m., men har måst afstå härifrån tillfölje af
en i flere år ännu fortfarande ögonsjukdom, som
helt och hållet förbjuder mig" att begagna mikroskopet och föga tillåter mig några finare undersökningar i allmänhet.

Fi^.

Förklaring öfver figur erne. Ta b. I.
1. Magen af Lemnius amphibius j sedd från den öfre
fyldt tillmot ryggraden vända sidan, och
stånd,
a. duodenum, c. vänstra pylori-påsen, d.
i

högra pylori-påsen,

g. körtel-påsen, f. oesophagus,
cardia-säcken, k* den del af cardia-säcken som
inskjuter
pylori-delen , och som af föifattaren anses vara en med hnfvan hos ruminantia analog
bildning, i* det hopsnörda stället, som skiljer
emellan cardia-säcken och pylori-delen.
Samma mage, hvars undre hälft är bortklippt
utefter midlen af både arcus major och minor,
e.

i

jPzg.

2.

så

den

att

visar

formen af magens caviteter

duodenum,

in-

pylorus, c, vänstra
pylori-påsen, d. högra pylori-påsen, e. cardiasäcken yi oesophagus,
den ränna som i arcus
minor bildar en fortsättning af oesophagus, och
som kan anses vara ett analogon till idislingsrännan hos ruminantia, g. körtel-säcken, g* genomskärningsytan af denna säcks séi^^^ som visar parallela stående strek, betecknande mellanrum emellan grupper af magsafts-folliklerne, i.
ifrån sedde.

,

a.

m

b.
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den fristående, landade palllsad-Iika kanten af
epilhelium på gränsen emellan cardia-säcken och
pylori-delen, k. den delen af cardia-säcken som
inskjuter i pyJori-delen och som är beklädd på
ömse sidor af en vinglik fintandad lapp af det
tjocka epilhelium,
Fig, 3. Magen af samma djurart öppnad längsåt midten
af pyiori-delens arens major fiån duodenum genom pylorus till början af cardia-säcken, med
väggarne lagde till sidorne, för att visa den trånga öfvergången emellan cardia- och pylori-afdelningarne, jemte de stora pallisad-formiga taggar, som epithelium här bildar, äfvensom de
vinglika lappar af samma fasta epithelium, hvilka
fortsättas inåt pylori-delen. Dessa sednare äro på
preparatet lossnade ifrån deras fäste vid slemhinnorna, och visa vackert de fina tänderne i kanterne, äfvensom en fin motsvarande upphöjning på
slemhinnan. De ojemnheter, som synas i vänstra
pylori-påsen, äro iippkomne genom en liten tråd-

denna mage i stor mängd
på detta ställe satt fästad. Dessa maskar, alla honor,
voro så djupt inträngde
den något uppsvällda

mask (Trichosoma) som

i

i

slemhinnan, att det icke lyckades utdraga dem,
så att hufvudet medföljde,
a. duodenum, b. pylorus, c. högra pylori-påsen, d. vänstra pyloripåsen, e. cardia-säcken sedd från isthmus,yi oesophagus, i. den fristående, tandade, pallisad-lika kanten af epithelium på gränsen emellan cardia-säcken och pylori-delen, k. de vinglika lapparne af
det fasta epithelium, som inskjuta i pylori-delen,
/. en uppstående
valk i slemhinnan , i hvilkcn de
fina tänderna af dessa lappar äro inpassade, 772.
rännan på insidan af arcus minor, g. körtelpåsens
väggar, h. de ojemna ställen på insidan af vänstra
pylori-säcken, i h vilken ofvannänade maskar suttit
fastade.

Fig.

/f.

Magen af Lemmus arvalis sedd från undra sidan
i
fyldt tillstånd.
a. duodenum, c. vänstra

och

pylori-påsen, d. högra pylori-påsen , e. cardia-säcken, y. oesophagus, g. körtel-påsen, Ä". det ställe
vänster
vara analogt

till

bakom cardia, som författaren
med hufvan hos ruminantia.

anser

138
jpzg.

S.

Magen af samma djurart öppnad på
som på Fig. 2, för att visa formen af

lika

salt

caviteterne

bildningen af dessas väggar, a, duodeniun,
cardia-säcken, f. oesophagus, g-, körfelpåsen i
den högra tandade kanten af det fasta epithelium,
som slutar mot vänstra randen af körtelpåsen, k*
bakre randen af samma epithelium, motsvarande
bakre randen af de vinglika lapparne hos Lemmus
am^phibius^ i^ samma epithelii-fortsättnings rand,
som slutar vid pylorus, P samma eplthelii rand,
som slutar i vänstra pylori-säcken och motsvarar
främre randen af de vinglika epithelii-lapparne
hos L. amphibius,
denna mage har den
Fi^. 6. Magen af samma djurart;
fasta epilhelii-beklädnaden blifvit lossad från föreningen med slemhinnan, för att tydligare visa
dess utsträckning ända fram till pylorus, äfvensom de tvenne öppningar samma epilhelii \diS^^
hvilka tvenne motsvarande rutor af magens magi
saft-afsöndrande ställen inpassa, a. duodenum,/!
oesophagus, y* epithelium oesophagi, e. epithecardia-säcken
den pallisad-formigt tanlium
i.
dade kanten af epithelium uti ishmus, pä giänsen
mot körtelpåsen, i^ motsvarande intryck på vänstra randen af körtel-lagret, i^ bakre randen af
det fasta epithelium mot körtelpåsens rand, i^ motsvarande valk och tandadt intryck i randen
af körlelpåsen, i^ den land af det fasta epithelium, som slutar i pylorus, i^ ränderne af samma
epithelium i den vänstra pylori-säcken, mot arcus minor, svaiande emot de främre ränderne af
de vinglika epithelii-lapparne hos L. amphibius.
Fi^. 7. Magen af Lemmus borealis^ sedd fiån densammas
a. duonedåt vända sida och i fyldt tillstånd.
denum, c. högra pylori-påsen d. vänstra pylorihär dubbel, e. cardia-säcken, y. oesophapåsen
gus, g. körtelpåsen.
Fi^. 8. samma mage, hvais ena hälft är borttagen, liksom på de p repar a ter som föreställas af fig. 2
och 5, för att visa inre väggarnes form och bildning,
a, Cj tjf^ g som föregående fig.

och

e*

i

i

i

,

,

,

Om

fluicJers

rörelse;

af

A. F.

§. 1.

SVANBERG.

JM äi varande afliandlings föremål är att be-

trakta det slags rörelse hos fluida kroppar,

ken

allt

är symmetriskt

i

omkring någon gifven

h vilaxel.

Man

synes neraligen på förhand äga anledning
förmoda, att detta enskilta fall bör förenkla de
eqvationer, hvaraf fluiders rörelselagar i allmänhet bero; och emedan ifrågavarande rörelse dessutom ganska ofta äger rum i naturen, så tyckes
den blott i och för denna orsak förtjena geome-

tremas särskilta uppmärksamhet. När t. ex. vatten utströmmar genom en cirkelformig öppning,
anbragt i midten af botten på ett kärl, hvars
vägg är en rotationsyta med vertikal axel, och
vid utströmningens början allt varit symmetriskt
omkring denna axel, så måste under rörelsens
fortgång denna symmetri äfven fortfara.
\ id
vatten- och väderhvirflar, hvarest hvirfvelns axel
är vertikal, äger äfven en sådan symmetri omkring densamma rum.
Om man till de obekanta
vid detta rörelseproblem väljer, utom pressionen
och tätheten, som hos elastiska fluider är variabel, l:o en molekuls hastighet parallelt med axeln,
2:o hastigheten h varmed den närmar sig intill
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axeln, 3:o dess rolations-

eller aflägsnar sig ifiåii

liastighet onikiiiig axeln; så erhåller

man

följan-

allmänhets skull högst märkvärdiga
lag: för hviJken molekulj som helst
är rota^
tionshasti^heten omkring axeln i olika punkter
af dess bana alltid inverse proportionel emot
qvadraten på dess afstånd från densamma.
de

sin

för

j,

Man

har

godtyckligt antagit, att, vid
de molekuler, som äro
belägna vid en vägg eller på den öfra fria ytan,
hlott kunna röras längs efter denna vägg eller
vätskors

hittills

rörelse

kärl,

i

denna fria yta. Jag har likväl i denna a fhandling jemte ofvanstående generella lag funnit,
att dessa satser för det slags rörelse, som här
betraktas, äro en nödvändig följd af vätskans beständigt fortfarande kontinuitet; och ehuru de således ännu icke äro i sin fulla allmänhet deducerade, sä kan man dock lätt inse de grunder,
livarur beviset bör sökas.
efter

fyra grundformler för
vara bekanta:

Följande
relse antagas
1

dp

du

du

du

du

q

dx

dt

dx

dy

dz

--7-+-^ + ^— +t'— + TV— =

Z

1

dl'

•

(1)
^
'

.....
.....

1 dp

dw

Q dz

dt

dt

^;r

dt

—f + —
'

dw
dw
dw rw
+ z^y-+r— +w-- = Z

dx

dy

dx

'^

dy

'^

dz

dz

rö-

..^

^^

dv
dv
dv
dp
—
+ w-Y^Y
-^+
+ u—-\-v-dy
dz
dx
Q dj-

fin ide rs

z^^»

(2)
^
^

/o\

(3)
^
'

^^

^

^'

Här äro
Xj

/jzåe

ordinaterna
i

den

fluida

3:ne
för

mot h varandra
en

punkt,

vinkelräta

hvilken

massan vid tiden

t^

som

ko-»

helst,
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u,

w

Vj,

ningen

motsvarande komposanterna i riktj och z-axlarne af punktens ha-

de

3^

JCj

stighet, eller

dy

dx

X,

«=^'
Yj, Z

den

i

tiden

^=^-

,r\
•

•

•

(5)

koordinat-axlarnes
som verkar på
varande motekulen vid
i

accelerations-kraften

af

riktning

dz

'"^Tt'
komposanterna

punkten

{pc^

y.,

z)

tj,

p pressionen och

^

tätheten.

Antagom nu att under rörelsen allt
§. 2.
är symmetriskt omkring z-axeln, h vilken vi för
denna orsaks skull vilja kalla rörelsens axel.
inföier polarkoorman i slället för x och

Om

j

dinaterna r och

så att

6,

j = rs\i\Q,

.r=ircos0,

(6),

och kallar ^ den hastighet, hvarmed molekulen
aflägsnar sig ifrån axeln, samt ^ dess angulära
hastighet omkring densamma, så är
dr

f^-li'

Genom

dB

//-v

«=S

(^)

difFerentiation af (6) erhålles

« = /xcos9 — é^rsine,!

^r^^

men

enligt suppositionen, att under rörelsen allt
symmetriskt omkring s-axeln, är tydligt att
fÅj 8j Wj p och p icke böra variera när ö ensam
varierar och således är
dw
dp
dg
da
ds
z^v

är

dd

'

dB

Differentierar

'

dB

man

'

dS

(6)

såsom konstant, så erhålles

'dB

'

^^

och der vid anser

/

—

,
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1

=:COS0

dQ
—
— rsme —
dx
dx

dr

.

+ rcosö—
0=:Sin0 —
dx
dx
dr

.

dQ

hvaraf
dQ

dr

=cose,

på

samma

sin 9^

dr

= sin9,

dQ

du

dr

du

dr

dx

dQ

dx

du

du

dr

du

dy

dr

dy

dQ

dQ
dy

du
,

dr
d.

(12)

och

följe af (8)

^dyi

_cos9-

dr

_

r

allmänhet

i

du

till

(11)

•

~~

dx

och,

äfven

COS Q

c/a

är

(10)

r

man

sätt finner

Men nu

~9

dx~~

Ib:'

_

^;

—

^ (iii

r^wxQ-

dr

(9),

j^sino,

(13)

-— =
dQ

— ^usine — 8 r COS
Genom

9.

insättning

i

(12) af de ur (10), (11)

och (13) funna värdena,
du

d8

o
-— =cos9^-^—
rcos9sin9 -—
dr
dr
dx
f^l^

du
—
-=sin9cos9
.

dy

'

dix
-f-

dr

uppkommer
u

+ — sin9
.

,j

r

da
—r sin0cos9 — ö.
— rsin9^ dr
.

^

II

.

-;

På samma

sätt finner

man

dv
du
u
^ da
-— = sin 9 COS Q-f--\-r cos Q^sin 9 cos 9 + ö
cix
dr
r
dr
dv
^da
da
a
—
-= Sin 9 ^ -f- + A- sin 9 cos 9 —- + cos 9 ,^
dr
dy
dr
r
du
du
da
-r-=C0S9 ~
rsin9 -7-

—

.

—

.

.

.

dz

dz

dz

.

^

,

14:^

du
dv
-— = S 1 a 9 -f^ +

ds
—
dz

.

dz

/'

C S

9

dz

— = C0S9 da
4--- r SIM
dt

du

ds

.

dt

dv
du
-— =sin9 -f.

dt

dt

dw

dw

9-7dt

ds
+ r COS Q —dt

dw

—
=
dy

--=cos9—
dr
dx

.?=-4'

—

dw

.

51119

dr

dy

dr

-^=COSB-j-,

'do
y- = Slll9-^

h varigenom

eq V a tio 11 er 11 a

dg

dg

dx

dr

do

dy

dr

las till

du
dp
f--fC0S9
dr

COS 9

2,
20

Q
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sin Q

dp

Q

dr

f-

.

4-

dz

ds

-f-

rcos9

dt

—

-

•

.

Multiplicerar
sin

9

iirsms-r
dr

.

wrsi 119

(14)

ds

—=
dz

du

-rr

ds

f /aSlll9 -7- + urcos9 -r
dr

dr

dt

a8C0SQ — ö Vsill9 + TVS1119

med
Q

wcos9 -

du

+S1119 -T-

—

du

ds

.

+ /JLCOSS dr

— ^''rcos9

.

du

ds

.

.

man

du

(15)

~ + WrC0S9 -7-=
^
dz
dz

(14)

ds

med

samt sedan adderar dem,

cos

T^

9

och (15)

man

så får

+ XcosQ;
+ i\'-r-8^r=Ysine
+ ^'-r^
^+—
dt
dr
dz

dr

multiplicerar

man

åter

med

cos 9,

den

sediiare, så erhålles

(14)

med

sin

9

och (15)

samt sedan substraherar den förra från

+2/ui,8=Tcose — Xs\ne
+ ju(,r-+ wr%r-r
dt
dr
dz
'

'

(16)
\
/

'

'

.

.

(17)
^
^

Föreställom oss att de krafter, som verka på
hvarje molekul, blott äro attraktioner eller repulsioiier till fixa eller rörliga punkter, men h vilkas
resultant, i grund af den supponerade symme-
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omkring z-axeln, bör hafva

tria

Då

de genom denna axel.

cii

riktning gåen-

är nemligen

X:Y=Jc:jj hvaraf Vjc — Xr=o,
eller

om man

värdena af

insätter

jc

och

j

ur

formlerna (6)

Fcos9

Om

man

— Zsinö=o

.

.

(18)

.

gör

Fsin 9 -r Xcos 'j=Rj
så blir

r2siiiö2^2rZsin9cos9 + Z^coso^=i?2.

men

(18) upphöjd

qvadrat, lemnar

till

Y''cbse^—2YXs'm$cose + X^sme^ = o
genom hvilka båda eqvationers addition bekommes

R = Vr^ + X\

r2 + Z^=i?^ hvaraf
Formen

R

uttryck på
visar, att,
och j ur (6), R måste
Genom insättning i (16)
blifva oberoende af 9.
och (17) erhålles sålunda
efter

1

dp

du
d8

da

detta

för

af

substitution

du
ds

jc

—

du

o

/4r\\

rt

2/J.8

.(-.„.

5r+^*+^^^ + T- = °
Eqvationerna

(3)

1

dp

dw

dw

dw

Q

dz

dt

dr

dz

do

d:ofi)

d(Qw)

(20)

och

(4) gifva

ry

rc\4\
^

'dI'^~d~'^~dr'^'V=^'

''

,^^.

pf^

^^^^^

'

hvilken sednare äfven kan skrifvas på följande sätt

'-l+L'J!p +
?
dr
dt

^JS;^J^o

(23)
J
^

dz
§.

3.
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3.

Det

af

slag

föregående paragraf.
äro Pj, z och t ansedda såsom
d. v. s. man anser dem icke
en och samma molekul i den
tet

man

af

följa

kroklinia

bör

,

man

functionär

sednare

som

fluiclers rörelse,

här betrakta, är således reduceradt
de fyra eqvationers solution, som vi

vi

bero af

att

gifvit

i

slu-

I dessa eqvationer

oberoende variabla,

uteslutande tillhöra
fluida massan. Vill
någon molekul under loppet af den
som den vid rörelsen beskrifver, så
anse r och z för molekulen att vara
af

Om

tiden.

man

med ~

supposition

tial-coefficienten af 8

i

således

i

denna

betecknar differen-

afseende på

d.8

ds

ds dr

da dz

dt

dt

dr dt

dz dt

tj

så blir

eller

da
ds
da
-— = —
+^-- + w —

d.8

dr

dt

dt

dt

Eqvalionen (20) kan följaktligen skrifvas
lunda
d.S
dt

j

—

28 dr
r

dt

så-

-_ o
'

h vilken multiplicerad med r^dt

gifver

r^d.8 + 28rdr =
hvars integral är

r^8 =

a;

hvaraf slutligen

«=,-,

m

Konstanten a kan i allmänhet variera ifrån
den ena molekulen till den andra; men för h varje
enskilt molekul uppdagar eqvationen (24) följande märkvärdiga lag, nemligen att rotationsha10
K, r. Acad, Handl. 7889.
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olika punkter af dess Bana måste
i
inverse proportion el emot qvadraten på
dess afstånd från rörelsens axel.

stig^heten

vara

Af eqvationeii (24) följer att oin molekulerna uiuler sin rotalion omkring axeln nödgas närma sig intill densamma, så skall derunder äfven
deras angulära hastighet ökas; h vilken sats ÖfverenssLämmer med hvad vi af erfarenheten veta
Äfven
äga rum vid vatten- och väder-h virflar.
synes af denna samma eqvation att om icke vid
rörelsens början 8 är = o för alla molekuler, och
dessa under sin röielse nödgas närma sig intill
axeln, så skall under tidens lopp den angulära
hastigheten tilltaga och hvirfvel sträfva till att

uppkomma.
I allmäidiet

4.

§.

tillståndet har

meddelat

om man
åt

vid begynnelse-

den fluida massan en

sådan rotationsrörelse, att a är konstant för alla
de olika molekulerna, så är tjalligt, emedan Aen
äfven är oberoende af tiden, att eqvationen (24)
bör äga rum när man anser r^ z och t såsom
oberoende variabla.
Det är äfven lätt att genom
insättning öfvertyga sig om, att antagandet af

8~ —
man

eqvationen

tillfredsställer

äfven

(20)

om

anser r och z såsom funktioner af t,
antaga a att vara konstant för alla
molekuler, och för korthets skull
icke

Låtom

oss

/

^^'=/^

(25).

R

och Z natur, att
attraktioner emot fixa
eller rörliga punktei* på z-axeln, blir äfven
Till

de

äro

följe

af krafternas

uppkomna genom

Rdr

+

Zdz=.dS

.

.

.

(26)
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hvaraf
dS

T)

allmänhet
der S
men som i (2(3)

ds

är en funktion af r^ z och

i

pA r och

ry

blott dilferentierats

i

t

afseende

Eqvationeina (19) och (21) kunna

s.

foljakliigen skiifvas på följande sätt

dp
dr

d(X

+

dP

+

dt

+ <^ 1^ + W
dii

dw
~dt

dw

+

/-^

Tr

Låtom

dS

di.

.

VW dw

oss,

.

.

(27)

'dz

dS
.

.

.

(28).

.

ur dessa eqvationer

för att

eli-

minera P, differentiera (27) i afseende på z och
(28) i afseende på r samt sedan subtraheia den
sednare ifrån de förra. Den eqvation, hvilken
derij^enom uppkommer, kan ställas under följande form

—— —— ——
,

/da

dw\

.

_

dw\

/^du

eller

så

+

erhåiles,

Beteckna
gjord t,

med

+

--

,.

för

till

dQ

,

/dfX

dw\

-w ''U-ih^J

dw\

/"du

om man

dw\

/"du

"^yj;-!;-)

''KT.-77-)

koithets skull gör

du

dw

dz

dr

bestämmande

dQ
vi

——

dQ
nu,

i

/-du

af

dw

enlighet

0,
\ ^

med h vad

dlfferential-coéflicienten

U

^r\n.\

förut är

af

en

funktion, hvilken som helst,
i
afseende på tj
när man dervid äfveu anser r och z såsom funktionei-

af tiden.

Då

är

i

allmänhet
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h varigenom

du

dU

dU

d.U

dt

dr

dz

dt

(29) förvandlas

d,&

Ur

till

dw\

/diA

^

.,,^^

eqvationen (22) framstår
df)

dQ

do

d.p

rda

a\

dw

("du

eller

Här af

dw

dr\

^rliålles
d^i

dw

d.Q

dr

dr

dz

Q dt

rdt

'

så att (30) förvandlas till

rdtj

Vp dt

h vilken

multiplicerad

—

med

och

integrerad,

gifver
log

= log ^p r

hvaraf slutligen, efter återinsättning af 0:s värde,

t-Tr-hr

(31).

Constanten b är oberoende af h varje molekuls oupphörligen föränderliga läge, men är i all-

mänhet icke densamma för
kan variera ifrån en punkt

alla, d.
i

v. s.

rymden

den
en an-

att

till

Dess värde erhålles om man känner värdet
vid något gifvet tidsmoment.
vid detta
tidsmoment värdet af
vore sådant för alla de
olika punkterna i den fluida massan, att b blefnan.

Om

af

©

ve konstant för dem alla, så är tydligt, att (31)
bör äga rum under hela rörelsens fortgång, äf-
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ven när nian der vid anser Pj z och t såsom obeOm således vid någon gifven
roende variabla.
tid eqvationen

___ = „. ....

(32)

sludle äga rum för alla punkteT* i den fluida. massan, så måste den äfven gälla vid h vilken tid som
Men (32) är villkoret far att fj^dr + wdz
helst.
skall vara en komplett differential af

tion

9

afseende

i

på r och

Zv

någon funk-

Om man

såle-

des gör

(xdr

h vilket

-{

%\^dz=

.

.

.

(33)

gifver

dw

och

d(py

man

dtp

substituerar

dessa

värden

i

(27) och

(28), så erhålles
d^rp

d(f

d^cp

d(p

f/>

'dr

d^dt

~d^

l^^"^

~dz

li^z

dP

d^xp

d(p

d^cp

d(f

d^cp

dS

fik

dzdt

<:/?•

dj-dz

dz

dz^

dz

genom h vilka eqvationers

eller

med

Man

dS

^

'

med dr och den
man bekonmier

dz,

genom

"~

addition, efter att haf-

va multiplicerat den första

dra

a' _
^~

dP

an-

integration

skulle

trär funktion

T

kunna härvid tillägga en arbit, emedan denna variabla är

af

vid integrationen betraktad såsom konstant; men
emedan funktionen sjelf kan iuises innesluten i

värdet

-~,

så

är tydligt^ att (34) icke förlorat
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något af sin allmänhet genom uraktlåtandet af Z*.
insättning af ^ och iv förvandlas (22) till

Genom

-nr-

''^

5.

§.

dum, och

——

+

7

5;:

=

''--(-^^>

Är fråga om ett iiikompressibelt fluityngden, den enda kraft som verkar

på dess molekuler, så är tätheten ^ konstant,
Eqvationen (25)
hvarföre den kan sättas =1.
gifver följaktligen P—p, och ora man tager positiva
z-axeln i motsatt direktion emot tyngdskraften,

h va rest ^ betecknar fallrymden på
kn liden

i

R — o,

gifva

rum. Emedan
lem nar (26)

lufttomt
så

l:sta

X

och

tidsse-

Y =o

5=-2gz.
händelse rörelsen börjat ifrån hvila, så är
molekuler, hvadan i allmänhet é? = o.
Emedan vidare i detta ögonblick ^ är —o och
-w — o, så är vid detta tidsmoment ^ar/r + wr/z en
komplett dilFerential, hvaraf följer att den äfven
måste fortfara att vara sådan under hela rörelsens
fortgång.
Eqvationerna (34) och (35) gifva för
denna händelse
I

a

—o

för alla

—-^ +
dv'
Af

^L-f—Z—o
v

dessa båda
en vätskas utflytande

från
är

eii

dr
cf^vr.

dz*

(3/).
^

^

tioner bero laoarne för

genom en cirkulär öppning
botten på ett kärl, hvars vägg
revolutions-yta med vertikal axel, när rö-

midten

relsen

kunnat

börjat
bildas.

af

ifrån

hvila, så att ingen hvirfvel
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Euiedau rörelse-problemet i föregåen§. 6.
pan^graf förutsätter att r och z minskas när
tiden ökas, så är t3^dligt att fx och u äro negaLåtom oss med r beteckna värdet af r
tiva.
för den öppning, h varigenom utström ningen sker
och med R värdet af r för väggen; då är i allmänhet R funktion af z. Kallar man q volumen
af den utrunna vätskan vid tiden t^, så måste
dess differential, antingen ytan sänker sig eller
är oföränderlig, vara lika med volumen af den
vätska, som under tiden dt genomströmmar nå-

de

plan, h vilket som helst, som är vinkel lätt
man således uti ett
rörelsens axel.
sådant plan betraktar en cirkelfoimig ring innegot

Om

emot

sluten emellan de 2:ne radierna r och r + dr^ så
är dess area =27rrdr, hvilken multiplicerad med
wdt gifver volumen af den vätska, som un-

—

der

miga

tiden dt har genomströmmat denna ringforyta, äger man summan af alla dessa pro-

dukter ifrån

r=o ända

till

dcj= -27rdtl

r=zR,

wrdr

så

.

.

erhålles

.

.

.

.

(38).

a/ o
<J
O

Emedan dq måste hafva förblifvit densamma h vilket plan som helst man man hade betraktat,

sä

måste (38) vara oberoende af

z;

följ-

aktligen

•i:

wrdr

=O

ch

eller

om

tillika

dilferentiationen utföres, och

påminner

/
O

sig

att

-— rar
dz

4-

R

man

der vid

är funktion af z.

RWf,—-—Oj,
^ dz
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wR

hvarest

r^K

är

Men

molsvarande värdet af

clet

man

när

gör

^

=

1

tv för

(23) upp-

i

kommer
dw

d(f^r)

•

•

•

dr

(39)

h varigenom

om man

eller

=

dr

/

verställer integrationen emellan dess

gifna gränsor och sedan dividerar

WR
der

/«'„

=

värdet af

molekuler,

kunna

'"
dz

^

kända

tion (40) är det

skans

0^

^„
R

= o.

med
.

.

R
.

(40)

'

vid gränsen

r=R. Eqva-

villkoret för att de af vät-

som äro invid väggen,

blott

en rörelse längs efter densamma. Man brukar ange denna eqvation såsom resultatet af en särskilt hypotes; men vi se här
att densamma är en nödvändig följd af den liqvida massans kontinuitet.
skola

liafva

Låt z = o vara eqvation för kärlets
och z = z^ för dess öfra yta; då bör z^ i
allmänhet betraktas såsom funktion af r och t.
Emedan de bland vätskans molekuler, som äro
vid kärlets botten, blott kunna röras i horison§. 7.

botten

tel

då

riktning, så är för det första tydligt att

Wr= o

z=o och r>r'.
Tänkom oss nu

en cylinder, hvars radie
r är >r' och <,Rj och hvars axel sammanfaller med
rörelsens axel.
man med y^ uttrycker skil-

Om

naden emellan den volum af vätska som vid tiden t och tiden t-{-dt finnes innesluten af denna cylinder, och med B volumen af den vät,
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som på

ska,
så

LiJeii

dt gcnonislrömmat dess yta,

måste

lika

Nu

är

med

— -^

der som

i

öfra ytans

sänkning under tiden dt

samma grun-

dt; följktligen enligt

föregående paragraf

A^-^TrdtT ^^rdr,
^o
För att finna Bj så låsom oss betrakta ett
ringformigt element af denna cylindriska yta,
hvars radie —r samt ho^å ~dz; dess area blifMultiplicerar man denna area
ver då =:27rrdz.
med —fxclt, samt summerar dessa produkter ifrån
s=o till s=2> så erhälles

B=.-27rdt j'

(j^rdz^

livaraf slutligen

dq =

-27rdt\r^rdr+r'ij.rdz[

.

.

.

(41)

Emedan dq ej ändras, huru stor som helst radien r än är, så måste partiela dilFerentialn i afseende på r af dq vara = o. Följaktligen
dz.

eller

dz,

om man

i

stället för

P'^' diur)

—~
dr

-,

insätter dess vär-

de ur (39) och sedan dividerar med r^ samt verkintegrationen emellan de gifna gränsorna

ställer

5 + ^,55--. =
der

ij.^

-.

•

•

•

(42)

och w^ äro de motsvarande värdena af

och TV för vätskans öfrä yta,

u,

hvars ecjvation ar
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z=z.
skans

Eqvationcii
partiklar,

(42) ul trycker alt de af vätdess öfra yta, skola

som äro på

under dess skeende förändring dock alltid förblifVi se här att detta antaganva på densamma.
de icke är hypotetiskt, utan en alldeles nödDock bör
vändig följd af vätskans kontinuitet.
härvid anmärkas, att emedan eqvationen (41)
blott gäller när r'>r, så måste äfven (42) blott
gälla under detta sednare villkor.

;

Kemisk undersökning

af några glim-

meraiter samt några
merfamiljen hörande

till

glim-

fossilier

af

L. F.

SVANBERG.

Ije mineralier, h vilka höra till glimmerfamiljen,
hafva i låiitriioa tider varit underkastade månijfaldiga kemiska analyser, h varvid man alltid funnit, att de hafva en ganska skiljaktig sammansättning.
Att denna skiljaktighet likväl skulle
kunna förklaras, sedan Berzetjus, äfven livad mineralierna beträffar, visat att bestämda proportioner äga rum, var dock att förmoda, i sjamerhet sedan Mitscheri.ich härvid gjort det vigtiga
tillägget om isomorfa baser; men ehuru väl fiere
hithörande mineralier äfv^en ifrån
den åsigten blifvit underkastade kemisk granskning, har

man

ej ifrån någon allmännare synpunkt kunnat
sammanfatta dessa fossiliers konstitution, ehuruväl
H. RosE, af sina analyser på kali-glimmern, eller
den tvåaxiga glimmern, tyckte sig finna, att dess
sammansättning ej alltför mycket afvek ifrån den

mineralogiska formeln
ormetall.

fN

Likaledes

KS

+ 12

C^^ S + x

flu-

hafva allmänna formler för

.
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den
glimmein
såväl

glimmern,

enaxiga
blifvit,

till

följe

af

som

for litbion-

samma utmärkta

analytikers undersökningar, samt på grund af TurNERS och C. G. Gmelins analyser föreslagna
den enaxiga att representeras medelst formeln

—

(

f

]

S + Cp^ S +

a:

fluormetall

samt lithion-

gliramern genom formeln K¥l + 2 L¥l + mnS^ +
12 AS^; men alla dessa formler öfverensstämma
så föga med sjelfva analyserna, att man måste
vara alltför tolerant, i afseendepå formlers öfverensstämmelse med de funna sammansättningarne, för att åtnöjas med den förklaring, som härigenom vinnes, och det vissa är, att denna familj
af mineralier, afven efter dessa af så stora ke-

misk t-analy tiska namn verkställda undersökningar, ännu, hvad dess inre sammansättning beträffar, varit lika litet på det rena, som förut.
Orsaken till det vacklande uti kunskapen
om ifrågavarande ämne kunde dock härleda sig
af omständigheter, h vilka, ehuru väl sannolikt
hvar för sig af ringa konseqvens, dock gemensamt kunde föranleda en deviation ifrån det rätta,
som undandoide sig vid ett blott flygtigt skärskådande af det vid analyserna funna sifferresulTy för det första hade större delen af de
tatet.
glimmerarter, h vilka blifvit kemiskt analyserade,
härstammat ifrån sådane hällearter, h vilka tillhöra yngre geologiska bildningar, hvarvid var att
förmoda att en inblandning af främmande ämnen
snarare kunde äga rum, samt att derföre en granskning af de i urbergen förekommande glimmerarter skulle förete en sammansättning, som, om
den ej kunde sättas under en för alla hithörande fossil ier gemensam typ, dock skulle för h varje
enskilt species angifva en ifrån fränunande
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inblandningar renare glimmerart. Denna förmodan, hvilken tillhör Bergshanptman Forselles
samt Markscheider Troilius, var äfven för dem
af hufvLidsaklig vigt att få utredd, i och för den
geognostiskt-geologiska undersökning af våra Svenska jernmaimsflilt, med hvilken de för närvarande äro sysselsatta, och som fortgår pä de anslag, h vilka vår Svenska Brukssocietet med vanlig frikostighet

är ock

till

för detta

följe

af

ändamål anordnat.

Det

dessa personejs uppdrag åt

mig att verkställa några hithörande analyser,
som första anledningen härtill gafs, och de här
nedan anförde fossilierna, ifrån Sala, I viken, Stockholm, Aborforss och Bråttsta, hafva af dem
vit

på

stället tagna.

Då sålunda

blif-

afsigten var, att

utreda- sammansättningen

af de ifrån dessa looHnimermineralier, har
man till analys utvalt sådan glimmer, deruti
hällearten vanligtvis förekommer, och ej sådan
som förekommer uti gångar, hvarest den dock
oftare är af en större beskaffenhet eller utgöty, såsom sagdt
rande gröfre och större blad
är, hufvudfrågan och första frågan var, att utreda sammansättningen hos några af våra skandinaviska urbergs glimmer-arter.
Utom hithörande fossilier ifrån anförde ställen, har jag
dock äfven undersökt den af H. Rose förut analyserade grof- och rät-skifriga Broddbo-glimmern,
för hvilken man ej känner den fasta klyftan,
då, enligt livad man vet, alla vid Broddbo förekommande mineralier befunno sig uti ett stort,
löst stenblock, som låg för sig ensamt och som
tillkännagaf sig vara en mycket grofkornig eller
massformig granit. Äfvenså har jag analyserat den
kaliteter

härstammande

—

Wermlands Taberg härstammande så kallade gröna glimniern, men hvars närmare sätt att

ifrån
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förekomma,

känner.
Dessde nedanföre analyserade g-limmerar terna, en ifrån Pargas, h vilken
undersöktes af det dubbla skälet, att den, likajag

ej

utom förekommer,

visshet

jiieJ

iJ)land

som Tabergs-glimmern,

är

sittande

uti

kalk

till

möjligen kunde hafva en
större kalkhalt, afvensom ock derföre, att denna
glimmer var mj^cket redigt kristalliserad, samt
är, tillika med den ifrån Broddbo, de enda kristalliserade glimmerarter af dem jag undersökt.
Den andra orsaken kunde till betydlig grad
härleda sig deraf, att man, först i sednare tider,
bekommit tillräckligt skarpa metoder för att
qvantitativt bestämma den i dessa mineralier
vanligtvis förekommande fluorhalten; och då en
ringa inblandning af detta ämne, till följe af
dess låga a tom vigt, betydligt influerar på sammansättningen, dels emedan en del af baserna

matrix,

samt

neutialiseras

således

af fluoren, dels

ralets glödgning,
kisel bortoår,

ej

samt

emedan, vid mine-

blott vatten utan tillika fluor-

man

vid

försummande af

att

addera den kiselsyra, som belöper sig på dennes
siliciumhalt, alltid undfår en mindre qvantitet
kiselsvra vid analysen, än som verkliqen finnes
mineralet, så inses lätt, att det relativa förhåli
landet, emellan syreqvantiteterna uti baserna och
kiselsjran skulle på ett tväfalt sätt undergå förändring, samt fossilets sanna konstitution, vid
iakttagande af här angifna omständigheter, sålunda närmare utredas.
Medelst fästadt afseende på denna sednare
omständighet, har jag äfven bekommit temligen bestämda förhållanden emellan sjn^eqvantiteterna hos h varje särskilt glimmer-mineral, emellan basernas och kiselsyrans sy req van ti t eter, ehuru väl, af de analyser jag nedanföre kommer att
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anföra,

det

ingen

g^nig

vaiil

händelsen,

alt

hithörande fossil
sammansältningsarten
ifrån en lokalitet öfverensstämt med den formel, som representerar sammansättningen för en
glimmerart ifrån ett annat ställe.
Att detta
är fallet, härrör dock till betydlig grad deraf,
att man med flit utvalt sådane arter, som till
deras sätt att förekomma, dels befunnits väsendtför

ligt

olika,

dels

varit

till

ett

sina yttre karakterer

Uti anförandet af de geognokan jag likväl i det följande ej inlåta mig, dels emedan jag ej känner
dem till fullo, då de ännu ej äro fullständigt
utredda, dels emedan beskrifning derom hörer
betydligt skiljaktiga.
förhållanden
stiska

det utförligare arbete, h varmed ofvananförde Herrar Forsselles och Troilius äro sysselsatte,
och jag inskränker mig derföre till blott en ganska flj^gtig mineralogisk beskrifning.
De af mig for h varje species föreslagna mineralogiska formler torde väl, sedan ett större
antal hithörande fossilier blifvit underkastadt kemisk granskning, komma att modificeras, isynnerhet hvad sådane föreningar beträffar, som utgöras af sammansättningsarter, h vilka ännu ej
till

isoleradt skick;

men

blifvit

påträffade

fiågan:

huruvida dessa mineralier böra betraktas
varande kemiska föreningar i bestämda

såsom

uti

första

utaf termer, som sjelfva represenmineraltyper, torde dock vid närmare begrundande böra antagas. Jag har nemligen trott, att dessa mineralier utgöras af föreningar utaf tvenne termer, hvaruti första termen representerar den allmänna formeln för ett
vattenhaltigt mineral, och hvars andra term är
identisk med allmänna formeln för ett vattenfritt, h vilka båda
termer äro förenade med en

proportioner
tera enklare
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fluorförening.
sig

göra,

att

Dervicl har jag

sökt,

när så låtit
i sådane

sammanpara elementerna

förhållanden, att hvarje terms analoga art kan
anvisas vara förut i mineralriket känd. Härvid
torde böra erinras, att om jag t. ex. skulle säga
att en mesotypterra eller epidotterm inginge uti
ett hithörande mineral, så är det ej gifvet, att
just en sådan mesotyp eller sådan epidot ännu
blifvit påträffad inom mineralriket, utan att jag
dermed blott förstår att basernas syreqvantiteters
förhållanden till kiselsyrans befinna sig i samma
förhållanden som uti mesotypen, eller epidoten,
livarvid r^ r
Rj,
må beteckna h vilka baser som
j,

R

med

iakttagande blott af att Vj r' alltid
beteckna baser, som äro sammansatta af en atom
radikal med en atom syre, samt Rj R' baser,
som äro sammansatta af 2 atomer radikal med 3
atomer syre. För att beteckna den atomistiska
inblandningen af flusspaten, har det väl ofta
varit nödvändigt, att uppmultiplicera de andra
beståndsdelarne till ett högt atomförhållande för
att få flusspaten att representeras med hel atom,
men jag lemnar till andras bepröfvande att afgöra, huruvida detta bÖr medgifvas och om det,
helst,

åtminstone tillsvidare och intilldess fluorföreningars sätt att förena

kändt,

sig

med

silikater blir bättre

vore bättre att bekänna sig

ej vara på
det rena uti denna punkt, än att undandölja en
ännu bristandej kunskap inom ett förhänge, som
det åtminstone ännu ej är möjligt att uppdraga.
ej

Äfvenledes torde framdeles formlerna för åew orsaken något komma att modificeras, att ett du-

bium

stundom

kan finnas, huruvida jernhalde analyserade glimmerfossilierna ingått antingen såsom oxid eller oxidul, i synnerhet då ibland båda syrsättningsgraderna kunna
ten

uti
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samma mineralexemplar på en och samma gång
vara för handen, h vårföre det äfven för frågans
fulla afgörande hade varit bast att kemiskt undersöka sådane arter, hvaruli en ringa jernhalt
varit att förmoda, eller om möjligt sådane, som
alldeles saknat denna beståndsdel.
i

Yare

sig

dock huru som helst

med denna

betraktandet af syrsättningsgraden hos
jernet, så är detta dock en händelse, som blott
Med åsidosättande af
fä fall kan komma i fråga.
i
dylika mindre inkast synas således dessa mineralarter vara lika väl inbegripna inom de allmänna lagarne för bestämda proportioner, som
några andra fossilier, ehuru väl den mängd af
fossilier, som hittills inbegripits under det gemensamma namnet glimmer, komma att sönderfalla i flera olika, hvilka alla sinsemellan hafva
osäkerhet

i

samma skiljaktighet som andra hittills för olika
Den länk som på detta
ansedda mineralier.
sätt knytes emellan de mera enkla mineralierna
och hällarterna, är af betydande geologiskt intresse för kännedomen om de verkningsmedel,
,

som

försiggått

vid jordens första stelnande.

Ty

då de äldre hällarterna hafva sina konstituerande delar oftast mekaniskt blandade, synas vissa
af dessa delar hafva ännu enklare typer, som
kemiskt förenat sig till mineralier af en ännu
mera sammansatt ordning, än dem som repremedelst formler, analoga med våra
senteras
förekommande
enkla och dubbla salters
kemin
i
med och utan vatten. Den ena termen af de
tvenne, hvaraf jag i de fleste fall ansett h varje
analyserad glimmerart vara sammansatt, utgöres
väl oftast af en sammansättning, som öfverensstämmer med ett zeolitartadt fossil och häntyK. v. Acad.

HandL

783 9.

H
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sålunda pa en likheL i vulkanisk väg; men
vågar ingalunda tro, att de sammanparningar
jag öfverallt gjort äro de fullkomligt rättaste,
der

jag

emedan många andra kunna

göras,

som

lika

väl

öfVerensstämma med de analytiska resultaterna. I
alla händelser har jag dock, så mycket som möjelementerna till sådane
ligt, sökt sammanpara
grupper, livars analoga arter man förut funnit
och analyserat inom de enklare fossilierna uti
mineralriket, ehuru väl jag äfven någon gäng, då

kunnat

sig göra, framställt föreninenkla, att man ej skall göra
några större svårigheter vid deras antagande, isynnerhet då man tager i betraktande huru ringa
det antal fossiiier troligtvis är, som hittills blifYit på kemisk väg studeradt, jemförelsevis med
det större, som efter all sannolikhet återstår.
För att likväl komma till en fullt säker
kännedom om dessa så mycket komplicerade mineraliers beskaffenhet, eifordras utan tvifvel ett
vidlyftigt föregående studium af alla de mineralier, h vilka höra till fältspats- och hälleflintafdelningarne, och h vilka sednare utan tvifvel ej
I
äro så mycket sammansatta, som de förra.
sådant fall skulle man äfven komma att gå den
rätta vägen, derigenom att man ginge ifrån det
enklare till det mera sammansatta
ty att reda glimmerarternas sanna konstitution, utgör säkerligen ett af de svårare problejuerna, som inom
mineralogiska vetenskapen förete sig.
Att dock
glimmerfamiljen ej utgör den enda, som, enligt
hvad man kan sluta af redan verkställda mineralanalyser, inom sig innesluter analoga föieningar af enklare typer, d. v. s. att denna familj

detta

ej

gar,

som äro

låta

så

—

ej

är

den enda,

hvars

kemiska sammansättning

är en förening af tvenne termer, af hvilka hvar
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och en representerar en med en redan bevisad mineralart analog föieningstyp, tror jag mig
temligen tydligt kunna ådagalägga medelst granskande af de lerjordshaltiga pyroxenerna och lerjordshaltiga amfibolerna, h vilka båda, men i synnerhet de förra, blifvit af Kudernatsch med
mycken omsorg studerade.
A.
Vid analysen af pyroxén ifiån Etna har
KuDERNÅTscn bekommit följande procentiska sam-

mansättning:
Kiselsyra
Lerjord
Kalk jord.
.

Talkjord.
Jernoxidul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50.55 syrehalt 26.269
4.85
2.265
„
22.29
6.261)
„
13.0i
7.96

„

5.034ll3.107

„

1.812]

9ä66

Om

vi nu med r beteckna kalkjord, talkjord och
jernoxidul, så se vi att syreqvantiteterna uti kiselsyran, lerjorden och r förhålla sig såsom S^"^ Ar^,
ty om vi utgå ifrån kiselsyrans syrehalt, bör i
sådant fall lerjordens syre vara 2.189 i stället för
2.265 och de enatomiga basernas syre 13.134 i
stället för 13.107.

Likaså har analysen af Pyroxén ifrån Zigolonberg i Fossadalen gifvit:
Kiselsyra
Lerjord
.

.

.

.

.

Kalkjord
Talkjord
Jernoxidul

.

.

.

.

.

50.09 syrehalt 26.030
4.36
2.037
„
20.53
5.767
„
13.93
„
5.390 13.698
11.16
„
2.541

100.10
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syreqvanliteterna hos y^^ r^
vi här, likasom ständigt
ty
vid
beräknandet ifrån kiutgå
följande,
uti det
finna
vi
lerjordens syrehalt
sjn-ehalt,
selsyrans
höra vara 2.169 i stället för 2 037 samt basernas
syre 13.015 i stället för 13.698.

Äfven här

sig

ftjrhälla

S — 1:6:12,

om

Båda dessa lerjordshaltiga p3a'oxéner, men
isynnerhet den förra, öfverensstämjna således, så
nära man kan vän la, med den förutsättning, att
de kunna representeras såsom varande sammansatta enligt formeln (^rS + JS) + 5 rS^, h vari första termen utgöres af en med allmänna granatformeln analog sammansättning och den andra
termen af ren pyroxén; men hvaruti en atom
granat är förenad med 5 atomer pyroxén.

Pyroxénen

B.

DERNATSCH analys
Kiselsjn-a

Lerjord

.

Kalk jord

.

.

.

.

.

Talkjord
Jernoxidul

.

.

.

.

i

ifrån Vesuvius gaf vid Kuprocentisk sammansättning:

50.90 svrehalt 26.450
2,508
5.37
6.449^
22.96
14.43
5.596 13.468
6.25
1.423^
99.91

syrehalterna uti ^j r och S förhålla sig
5 10; ty i sådant fall bör lerjordens
syrehalt vara 2.645 och basernas gemensamma
syrehalt 13.225.
Delta instämmer med en sammansättning, som representeras medelst formeln
(^rS+^S) + ^ rS^, eller 1 atom af en grauatterm
med 4 atomer af en pyroxénterm.
d.

v.

s.

såsom

C.

1

:

:

Pyroxénen

ifrån

Eifeln gaf vid analys:

Gillenfelder

Maar

i
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Kisels3Ta
Lei jord

49.79 syrehalt 25.873
3.115
6.67
6.331
22.54
12.12
4.689} 12.846
1.826
8.02

.

Kal k jord
Talk jord

.

.

Jernoxidul

99.14

men

beräkning enligt

efter

Ar^S^

dens ocb de enaiomiga basernas
vara 3.234 och 12.936.

Pyroxénen

ma

ifrån

böra lerjorsyreqvantiteter,

Rhöngebirge gaf, vid sam-

kemists iindersökning:

Kiselsyra
Lerjord

.

.

.

.

.

Kalk jord.

.

.

.

.

Talkjord
Jernoxidul

,

50.73 syrehalt 26.360
3.022
6.47
5.241
18.66
6.085 fl 3.042
15.72
1.719.
7.55

100.27
och, efter beräkning ifrån kiselsjn^ans syrehalt, borde lerjordens sy req van titet, enligt formeln Ar^S^,
vara 3.295 och enatomiga basernas 13.180.

Dessa båda pj^roxéner öfverensstämma således deruti, att de kunna representeras enligt formeln {rS + JS) + 3 ?'S^, eller med 1 a t. af en
gråna t term med 3 atomer af en pyroxénterm.
D. Granska vi nu på enahanda sätt samma
kemists analyser på de så kallade lerjordshaltiga
amphibolerna, så visar sig en dylik öfverensstäm-

Hornblendet
Kongsberg har visat

melse.

mansatt

af:

ifrån
sig

Kienrundsgrube

vid

vara procen tiskt sam-

,
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Kiselsyra
Lerjord

.

Kalk jord
Talkjord
Jernoxida]
.

49.07

sy'reh alt

9.24
10.33

>?

20.29

?>

9.77

>?

>5

25.499
4.316
2.902)
7.851 J 12.977
2.224]

98.70
Il vilket, om mineralet anses representeras medelst
formel [rS + JS) -^2 rS"^, d. v. s. aF en atom af
en granatterm med 2 atomer af en pyroxénterm,
alldeles förträffligt instämmer med det ftmna analytiska resultatet, ty i sådant fall borde lerjordens syrehalt liafva varit 4.249 och de enalomiga basernas 12.749.

Hornblende ifrån La Presse i Yeltlin har
KuDERNATscH i procentisk sammansättning:

E.
gifvit

Kiselsyra
Lerjord
Kalkjord
.
Talkjord.
Jernoxidid
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45.31 syrehalt 23.548
5.548
11.88
„
10.49
14.28
„
5.525 M2.099
15.93
3
„

98.55

samt

visar

sig

vara

sammansatt

enligt formeln

+ AS) + rS"^, eller af en atom af en granatterm med en atom af en pyroxénterm, i h vilket
(^rS

fall,

lerjordens syrehalt bort vara 5.887 och

de

enatomige basernas 1L774.
Jag har för dessa båda amfiboler framställt
formler, h var vid de betraktas såsom varande sammansatta af en granatterm med en pyroxénterm
ehuruväl man äfven kan betrakta dem såsom
sammansatta af en granatterm med en amfibol-

-
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(/-kS^ + 3 r5^) ••") och li vilket seduare sätt att
betrakta dem äfvenledes så nära instämmer med
de vid analjserna bekomna syreqvantiteter, att

term

de

som derigeuom

afvikelser,

förete

ligga

sig,

inom de

vid niineralanalvser vanliga afvikelser
ifrån de formler, som representera fossiliernas
sammansättningar. Orsaken till det ofvananförda
sättet att betrakta dessa af Köhler analyserade
fossilier har varit den, att jag derigenom funnit
en så ledande förklaring för lerjordens ingående
i
dessa mineralier, h varvid det sjnits mig, som

den series (om man med G betecknar granattermen), h vilken härvid tillkännagifver sig af

uti

G + rS^, G + 2 rS\ G +
*)

3 rS^,

G + 4 rS^, G +

5

rS\

analyserna på några amfibolbeståndsdelar nästan alldeles saknat lerjorden och h vilka således representera de renaste arterna, så mycket mera som de tillika innehållit obetydligt af jernoxidid, såsom t. ex. Strålsten
från Taberg, Grammatit från Fahliin, Grammatit från
Giillsjö.
Dessa beräkningar äro verkställde på sådant

Jag

har

arter,

beräknat

som

i

sina

huru mycket

silicium varit förfluorhalten samt huru mycket kiselsyra denna fluorhalt svarar emot, samt adderat denna kiselsyra till -den på annat sätt vid analysen bestämda kiselsyran ; äfvenså har jag ifrån baserna subtraherat så mycket af dem i reduceradt
tillstånd, som med fluorn varit förenadt till ett ha
loidsalt.
Af dessa beräkningar följer, att den hittills
för amfibolen antagna formeln rS^ + 3 rS"^ ej måste Yara den sanna, utan att dess verkliga sammansättninsf uttrvckes medelst formeln rS^ \-rS''^. samt
att orsaken till antagandet af den förut anförda
formeln härrört deraf, att man ej iakttagit ofvananförde omständigheter, äfvensom deraf, att man
adderat lerjordens syrehalt till kiselsyran, i stället
för att denna beståndsdel uti amfibolerna antyder
en inblandning af helt annat silikat, som är fräxiimande för den rena amfibolen.
sätt,

att jag eftersett

enadt

med den funna
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clA en atom granatterm föreoch 2 atomer pyroxenterm, forskulle blifva en anrfibolartad, men

det skulle följa, att

nar

men

sig

med

alltid

1

då ännu flera pyroxéntermer finnas för handen, skulle den yttre formen blifva pyroxenIfrån denna synpunkt torde äfven kriartad.
stallografiska mätningar på dessa mineralier, i
samband med kemiska undersökningar, behöfva

bestämma, om denna
antydda föreningar verkligen i allo
slutar sig antingen till den rena amfibolen å
ena sidan, eller åt pyroxénen å den andra sidan,
att vidare anställas för att

klass af här

eller

om

Dessa
vara

föreningar afvika till sina formineralgrupper, som ifrån

dessa

mer såväl
h varandra.

ifrån dessa

må

exempel

tillräckliga

för

för ifrågavarande ämne
bevisande af att åtminstone

en del af de mineralier, man hittills trott sig till
deras rätta konstitution känna, dock ännu tarfva en granskning, äfvensom för att visa, att en
del fossilier kunna och måste betraktas ifrån en
helt annan sj^punkt än man hittills gjort, då de
äro sammansatta på ett mycket mera komplilivad
ceradt sätt, än man ofta föreställt sig.

glimmerfamiljen

beträffar,

kunnat komma

under

som konstant

äger

rum

så

fund

har jag

ej

hittills

med någon term,

för alla arter,

men

tvif-

ingalunda j)å, att den i en framtid ej kan
för vissa grupper inom familjen angifvas, sedan
man blott förut analyserat en tillräcklig mängd
af hithörande fossilier, samt jemfört de kemiska
resultaferna med alla de fysiska egenskaper, h vilka för h varje glimmerspecies ofta äro så skiljlar

aktiga.

Det analytiska förfarandet vid dessa kemiska
undersökningar må det nu tillåtas mig att i kort--
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het

angifva.

H varje

vit uiiderkastadt

hithörande fossil har bhftrenne analj^tiska behandlingar,

hvaraf en varit för bestämmandet af fluorhalten,
en annan för alkalihalten och den tredje för be-

stämmandet af

alla

de öfriga beståndsdelarne.

FJuorn har blifvit bestämd på det af ReigNAULT föreslagna sättet, medelst det finslammade
mineralets bränning med kolsyradt alkali och
den brända massans utlakning med vatten, hvarefter, sedan solutionen blifvit afdunstad till ringare volum, och större delen af kiselsyran och
lerjorden

blifvit

med

ammoniak

kolsyrad

från-

samt dessa ämnen blifvit på filtrum upptagna och uttvättade, det som ännu fanns q var
af dem i lösningen aflägsnades medelst tillsats
af en lösning af zinkoxid i kolsyrad ammoniak
och lösningens afdunstning till torrhet, h varvid
skilda,

kiselsyrad zinkoxid utföll tillika
len af öfverskjutande zinkoxid.
lösning i vatten ännu alkaliska

med

större de-

Den

vid uppvätskan öfvergöts med saltsyra i lindrigt öfverskott och ställdes på ett varmt ställe till kolsyrans utjagande,
h varefter, sedan öfverskjutande kaustik ammoniak
blifvit tillsatt, fluoren utfälldes

såsom fluorcalci-

um

medelst chlorcalcium.
Af det på filtrum
upptagna och uttvättade fluorcalciums vigt beräknades fluoren i mineralet.

har blifvit bestämdt medelst minedekomposition med fluor- vä tesyra på Brunners metod, h varvid dekompositionen försiggått så
fullkomligt, att, sedan mineralpulvret, efter att hafva behörig tid varit utsatt för fluorvätesyran och efteråt blifvit behandladt med svafvelsyra, jag ald)'ig
fått mera än 1 å 2 milligrammer af odekomponeradt mineral.
Svafvelsyrade salterna förbyttes
Alkalit

ralets

.
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till

ättiksyrade

hvad som kunde

medelst

ät tik sy rad

fällas af kaustik

baryt

ocli

ammoniak

ut-

fälldes tillika

med den

en gäng-

torrhet, för att afskilja all talk jord

svafvelsyiade baryten. Det
ifrån fiillningen afsilade afdunstades till torrhet
och glödgades, h varefter de kolsyrade alkalierna
utdrogos med vatten. Lösningen afdunstades ännu

som

till

tillika

löst sig,

h varefter, sedan denna

vit frånsilad, saltsyra

tillsattes

blif-

och lösningen

af-

dunstades till torrhet och glödgades lindrigt uti
en förut vägd platinadegel. Af chlorkaliums vigt
beräknades kalihalten. Härvid får jag tillägga,
att jag äfvenledes eftersökt natron, men aldrig
deraf funnit något, äfven uti den Stockholmska
glimmern ifrån Rosendahl, som är sittande uti
na t ronspod u men

De andra beståndsdelarne hafva blifvit bestämde på sådant sätt, att mineralet, efter att
förut igenom glödgning hafva afgifvit sin vigtförlust af vatten och fluorkisel, blifvit smält med
kolsyradt natron-kali.
Kiselsyran utgelatinerades
på vanligt sätt och, efter dess affiltreiande, sattes
kolsyrad ammoniak till lösningen. Utur den härvid
uppkomna fällningen utdrogs lerjorden med kaustikt kali samt fälldes, efter föregående tillsats
af saltsyra i lindrigt öfverskott, med kolsyrad
ammoniak. Jernoxiden, som vid lerjordens lösning i kali blef olöst, togs på filtrum och löstes
derifrån med chlor vä tesyra samt fälldes med bernstensyradt natron, tvättades först med vatten,
sedan med svag kaustik ammoniak, glödgades samt
vägdes. Den lösning, som efter kiselsyrans aliiltrering fälldes med kolsyiad ammoniak, befriades i
värme ifrån öfverskjutande fällningsmedel, och hvad
som dervid föll upplöstes ånyo i chlorvätesyra,

ni
livarefler kaustik
tei

ammoniak

utnillde de småhiii-

halter af lerjord och jernoxid,

löste

af den

i

öfverskott

som

tillsatta

blifvit

upp-

kolsjrade am-

moniaken. Efter affiltrerande af dessa mindre
qvantiteter af lerjord och jernoxid, pröfvades lösningen på kalk med oxalsyrad ammoniak. Sedan jernoxiden utar sin lösning blifvit utfälld,
sammanslogs den g-enomgående solutionen med
den, som fanns efter den oxalsjrade kalkens affiltrering, och fälldes med hydrothyonammoniak,
hvarvid svafvelmangan föll. Solutionen efter svafvelmangans affdtrering befriades ifrån vätes vafla
samt fälldes derefter med fosforsja-adt natron,
sedan förut kaustik ammoniak blifvit i öfverskott
tillsatt, hvarvid den fosforsyrade ammoiak-talken
togs på fdtrum, tvättades och vägdes, h varefter det
af talksaltet, som under tvättningen löst sig, på
samma sätt utfälldes samt upptogs pä ett mindre filtrum. Lerjorden och jernoxiden upplöstes efter deras vägningar i saltsyra, och kiselsyrehalten uti dem
bestämdes samt lades till den vid analysens början
bekomna större qvantitet deraf Likaledes har till
den vid analysen direkt bekomna kiselsyrehalt så
mycken kiselsyra dessutom blifvit lagd, som, efter
fluorns bestämmande, varit med den funna fluorhalten förenad till fluorsilicium och derifrån beräknad
till kiselsyra. Äfvenledes har vigten af fluorsilicium
blifvit subtraherad ifrån den funna glödgningsförlusten, samt återstoden beräknad vara rent

vatten.
Till följe af dessa förfaringsmetoder samt
här angifna sätt för beräknandet af resultaterna,
har jag bekommit fiMjande procentiska sammansättningar för nedan anförde mineralier.
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Glimmer ifrån Pargas

Denna
samt

gli

för

blåsrör

är

Den

låter

sig

mycket

glas,

slaggartadt

kula.

till

utgöres

al

Kiselsyra
Lerjord

.

Jernoxid
Talkjord

den

i

nästan hvit

ljus,

är sittande

tunn

i

kalk.

splittra

För

smälta

med soda gifver den ett
som dock ej kan sammansmäl-

Dess procentiska sammansättning

'

,

,

,

,

42.585
21.677

.

10.394.

,

22.159
10.124) 3
3.187]^^'^^^

10.268
Manganoxidul 0.752
0.257
Kal k jord
8.452
Kali
3.350
Vatten
0.509
Fluor
0.557
Calcium
.

.

.

.

Finland.

en hvit kula;

sig till

tas

mm er

kristalliserad.

i

.

.

.

.

.

15
^

3.973^
0.1691 4.214

3

0.072J
1.433
2.976

2

1

.

.

98.801

Om

vi

med

r

R

de,

beteckna

alla

de enatomiga

äro sammansatta af 2
atomer radikal med 3 atomer syre, så förhålla sig
syrehalterna uti rjRjS och ^^ såsom 4:9: 15: 2,
hvaraf följer en sammansättning, som kan uttryckas
medelst formeln 2(r^S^ + 4-RS-\-Jq) + RS,

baserna,

mec

[

som

hvars första term utgöres af en prehnitterm och
andra af ett enkelt lerjordssilikat, h vilket vi äf-

ven veta finnes i Silliraanniten. Skulle man äfven vilja intaga fluorcalcium, så måste dessa termer ifrån mineralogiska transformeras till kemiska, h varvid fås formeln 2 (r^S + AS + H) + AS
samt 6 atomer af denna sammansättning förenade med en atom flusspat; men då vi på långt
när ej ännu känna fluorföreningars sätt att för-

:
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ena sig

med

m.

fl.

beträffar,

t.

äfveu hvad

enklare miApophylliten
hemställer jag huruvida det

ter,

si lika

neralier, såsom

ex. iVmpliiboler,

så

vidare är rättare att betrakta
ingå såsom en mekanisk inblandning.
ej

tills

flusspaten

Likaledes bör jag anmärka, att denna glini-

mer kan betraktas såsom varande sammansatt af
{rS^ + 3RS+2Jc/)-\-'d{rS+2RS), d. v. s. af en
atom mesotypterm med 3 atomer epidotterm.
Formeln [rS^ + 2Jc/) + ^d[rS+'åRS), hvaruti första

termen svarar emot ett med gipsen analogt
och andra termen är en arnphodelit, till-

silikat

fjllestgör äfven det analytiska resultatet.

Glhnmer ifrån Broddbo.

,

Denna glimmer, h vilken likasom den
gående

är

kristalliserad,

förekom

stenblock, h vilket biifvit så

före-

uti det stora

namnkunnigt genom

de många och högst sällsynta minneralier, h vilka utgjort föremål för Berzelii och andras undersökningar.
Detta stenblock utgjordes af en högst
grofkornig granit, men dess fasta klyft är ej
säkert kändt.
Glimmer n förekom der af tvenne
till det yttre skiljaktiga förhållanden, neml. dels
sferisk och dels stoibladigt rätskifrig, båda genomskinliga och hvita med en ytterst svag dragning i amethyst. Det är den rätskifriga jag analyserat.
Denna glimmer har förut varit föremål
för en undersökning af H. Rose, ifrån hvars
analytiska resultat mitt äfven föga skiljer sig.
För blåsröret smälter denna glimmer ytterst trögt
i tunn
splittra; med soda fås en fluten glaskula.
Dess procentiska sammansättning befanns
vara

_
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47.973 syrehalt 24.929
31.690
14.788)
„
1.645ll6.939
5.367
Jernoxid
„
Mangaiioxid 1.674
0.506)
„
1.409
8.312
Kali ....
„
2.946
Vatten ... 3.316
„
Fluor.
0.719
0.351
Alumiaium
Kiselsyra
Lerjord
.

.

.

.

.

.

.

.

.

18
12
1

2

.

99.402

Af

de analyserade gllmmerarterna har
någon enda, som varit till den
grad fattig på enatomiga baser, som denna. En
betydlig skiljaktighet uti åsigten af dess sammansättning uppstår äfven, alltefter som man anser
fluorn hafva varit förenad med kalium eller aluminum. Då likväl en större sannolikhet kan tillegnas det sednare, har jag i det ofvanstående beräknat analysen derefter samt får, till följe deraf, angifva den mineralogiska formeln {KS^+'6RS^+2jlq)
\-^JS såsom varande den, h vilken jag anser representera sammansättningen, hvars första term
är en vattenhaltig oligoklas och sednare en Sillimannit. Föreningarne kunna väl på mångfaldiga
andra sätt uppgöras, såsom t. ex. {KS^+ 2 AS^-\-2udq)
+ iOAS, eller {KS^-r^RS'' + 2Jq) +SAS, men
alla öfverenstämma uti att vara en förening af
ett enkelt lerjordssilikat med ett högre silikat af
lerjordskali i förening med vatten.
det

ej

alla

påträffats

Glimmer ifrån Taberg i TFermland.
Denna glimmer är till färgen blågrön samt
genomskinlig.
bitterspath.
Storbladig.
Sitter i
varje blad är elastiskt, men ej så mycket, som
Pargas- och Broddbo-glimmerna.
Hårdheten är
högre än talkens. För känseln är den något

H
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stiäf.

För

splittra,

blåsr()r

ringaste

ej

den, äfvea i tunnaste
tecken till smältning; men
tyckes den visa spår dertill.
visar

med mycken soda
Dess procentiska sammansättning" ut2:Öres

af:

35.759 sy rehalt 18.582
Kiselsyra
13.034
Lerjord
6.134
»
6.342
Jernoxidul
1.444)
»
Mänga noxidul 1.643
»
29.272
Talkjord
99
?:ä?H-'"'
^.068
Kali
0.350)
99
11.464
Vatten
Fluor .... 0.643
0.435
Magnesium

5

.

.

.

9

.

.

3

.

.

.

.

6

.

.

J>

10.184

.

100.660
vid analysen vidlåder förnämhärrörande deraf, att jag glömde
att iakttaga de nödvändiga operationerna för' att
Erinra vi oss, att trobefria det ifrån talkjord.
ligen en ringa portion jern finnes i mineralet i
form af oxid, hvars syrehalt således Lör adderas
till lerjordens,
så öfverensstämmer detta analytiska resultat så mycket njan kan vänta sig med
formeln 6rS+3^S+D^c^, hvilken sjelfmant sönderfaller i termerna (r5+ 3 ^S) + 5 [rS-r Jq^
varande den förra termen en amphodelitterm *)
Öfverskottet

ligast kalihalten,

,

*)

Då amphodeliten ännu

icke blifvit undersökt ifrån
något annat ställe än Lojo kalkbrott i Finland, hvitket först af mineralets upptäckare Nordensköld angafs vara det ställe, livarest det förekom, anser jag
mig här böra närana att detta mineral blifvit ifrån
en svensk lokalitet, Tunabergs grufva i Södermanland, af mig analyseradt, samt att det der förekommer i mycket stora och väl utbildade kristaller.
Dess sammansättning har befunnits vara:

'
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och

Under intet
den seclnare en ihoritterm.
kan man dock, med bibeliållande af någon

villkor

sannolikhet

formelns trovärdighet, transfor-

för

en sädan, att den uti sig includerar en sammansättning, som är analog med de
för chloriterna af v. Kobell och Varrentrapp an-

mera den

till

gifna mineralformler.

Grofbladig Chlorit från Sala»

Denna chlorit är mörkgrön och blott i tunIcke elastisk.
nare skifva genomskinlig.
Sträf.
För blåsrör visar den i tunnaste
Grofbladig.
tecken till smältning, men tyckes med
splittra
Dess sammansättsoda vara något lättsmältare.
ning är:
42.464 syrehalt 22.064
Kiselsyra
7
5.907
„
Lerjord .... 12.862
2
7.105
Jernoxidul
„
1.618)
1.063
^-^^Sf.^^^. .
Manganoxidul
„
^^''^^^
^
Talk jord
25.388
„
9.827(
Kali
6.031
„
1.022)
Vatten .... 3.170
2.816
„
1
Fluor
0.619
.

.

.

Calcium

.

.

.

.

Magnesium

.

.

.

0.102
0.356

.

*

99.160

44.553 syrehalt 23.152
35.912
16.772\.^^^q
„
0.071
O.imr^'^^^
„
15.019
4.4991 ^..^.^
„
^'^^
4.077
1.578/
„

Kiselsyra
Lerjord
Jernoxid

Kalkjord
Talkjord

Manganoxidul

hvarest

.

.

Glödgningsförlust

spår.

0,595

100.227

instämmande med den af Nordensköld föreslagna

AS

{C_, 31^) S -^ "i
j men hvaruti kalkjordens
syrehalt är nästan fullkomligt 3 gånger sä stor som

formeln

talkjordens.
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hvarest sjreqvantiteterna lUi rj, Jj, S^ J^/ föihiiWa
hvaiaf föl jer en samsig säsora 4:2:7:1 och
mansättuing, som kan uttryckas medelst formelu
(rS^- + 2 j^S + y-i^) + 3 /'iS' va ra iide den förra termen
en vattenhaltig scajDolith och den sednare en
oli vinterm.

Glimmejm ifrån Rosendahl vid Stockholm.
Denna glimraer är sittande uti den omkring
så ymnigt
förekommande oligoklas-

Stockholm

graniten, h vilken ej i geologiskt hänseende tyckes kunna tillskrifvas samma ålder, som åen vanDen är till
liga skandinaviska granitgneissen.
Icke
fäigen djupt berggrön eller snarare svart.
Ogenomskinlig. För blåsrör låter den
elastisk.
sträng eld smälta sig; gifver med soda en
i
Dess sammansättning utosmält, slaggig massa.
göres af:

44.407 syrehalt 23.076
7.871
16.856
„
20.710
{Jernoxidul
4.715]
„
0.tOoi5.040
Manganoxidul 0.457
„
0.802
Kalkjord
0.225)
„
4.348 {....
jTalkjord
11.259
„
4.050
''[Kali
„
0.827J^'^^^
Vatten ....
1.131
0.411
Fluor
Calcium
0.450
Kiselsyra
Lerjord

.

.

.

9

.

.

.

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

o

^

.

100.533

Den ringa vattenhalten här kan ej vara annat
än hygroskopisk. Oaktadt förekommande med natronspodumén har jag förgäfves eftersökt natron.
S3neqvantiteterna uti r^ r

^

A

och

S

förhålla

såsom 2:2:3:9, hvaraf följer sammansättningen {^rS^ AS)-k-^{i'' S -{ AS) j hvars första term
12
K. V. Acad. BanclL 7889.
sig

-\-
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en liitlills inom mineralriket ej påträffad förening, men sora dock inom sig visserligen
icke innebär nägon osannolikbet, och andra term
Föreningen kan äfven uttryckas med
är granat.
1{rS''-\-JS) + {2r'S + JS)y hvars första term äfven
är okänd och andra ntgöres af en med den täta
gehleniten analog föreningstjp.
utgöres

af

GUminer ifrån Jborforss
art,

att

faller.

så

Finland.

Denna glimmer är sittande uti den granitsom i Finland benämnes med binamnet i? r/-

pakivij
af,

i

väl

d.

v.

rutten sten,

s.

bärledande

sig der-

denna granit småningom i luften sönderGlimmern liknar mycket den föregående,
ogenomskinligbeten,

livad

som

elastici-

teten beträffar, men är måbända något mörkare.
För blåsrör smälter den något lättare. Dess procentiska beståndsdelar utgöras af:

39.446 syrebalt 20.499
9.270
4.330]....^^
^^'^^^^
-1 Jernoxid
35.781
10.970]
0.330"
'Jernoxidul
1.449
jj
iManeanoxidul 2.537
0569
»
3.288
1.272
3.116
r < Talk jord
M
Kalkjord
0.310
0.087
»
0.858
Kali
5.063
»
Vatten .... 1.831
1.627
>>
Fluor .... 0.292
0.320
Calcium
Kiselsyra
'Lerjord

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

99.587
Såväl uti denna glimmer, som uti den ifrån
Rosendabl, finnas betydliga qvantiteter jern, om
hvars syrsättningsgrad man ej kan med säkerhet
sluta till ifrån annat än förlusten eller öfverskotUti denna glimmer förhålla
vid analysen.
tet
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hos r^ Ej S och Jr^ sAhvaraf såsom sannolikt formel

syreqvantiteterna

sig

sora

2:10:14:1
(2rS'^-{-J(j)

följer

min med 10

at.

+ \0RS

v.

cl.

s.

en

at.

Picros-

Sillimannit.

Glimmer ifrån 1viken i Gr an ^j er de socken
Dalar ne.

i

Denna glimmer utgör hufvudbeståndsdelen i
der varande gliminerskiiier.
Glimmern äj* gulaktigt hvit, genomskinlig.
För blasröret tyckes
den i ytterst tunn splittra visa tecken till smältning; men smälter lätt med soda.
Då analys gjordes på glimmerfjäll, h vilka hvar

med mikroskop granskade för att
undersöka om de voro fria ifiån främmande inblandningar, bekoms följande procentiska sammansättning:

för sig blifvit

Kiselsyra 71.167 syrehalt 36.982
^.f Lerjord

.

^[Jernoxid
^TTalkjord
^|Kali.
.

Vatten
Fluor

.

.

.

Calcium

.

13.305
4.977
4.661
3.528
1.292
0.571
0.626

6.2l4U^.^

„

1.526]'*'"^^

„

„

1.803)^/

„

0.598J^-"^^

„

1.148

30
^
^

^
1

100.127
syreqvantiteterna uti

som 1:2:6:30, hvaraf

Aq^ r^

i?j

5 förhålla

si^ så-

formeln 2{rS^ + 'åRS^)
eller,
om
vattnet
antages
såsom hj^groAq
skopiskt, en fältspatj hvars första term utgöres
af ett surt silikat och som håller dubbelt så
'\-

följer

,

mycket

kiselsyra,

som den

vanliga.

Ett annat försök gjordes, h varvid dock ej
begagnades rena glimmerblad, utan ett stycke
af hällearten, således

med

alla

främmande ibland-
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Härvid kokades stenpulvret med svafförmodan att gliminern skulle dekompoiieras med lemning af dess kiselsyra och de i
stenen inblandade främmande ämnen, hvarutur,
efter afliltrering af det dekomponerade, kiselsyran utdrogs med en kokande lösning af kolsyradt
iiingar.

velsyra

,

i

natron, och det dervid olösta analyserades särmedelst bränning med kolsyradt alkali.
skilt
Härvid dekomponerades 37.728 procent af stenpulvret utaf svafvelsyran, bestående af:

13.703 syrehalt 7.121
6.519^
13.957 ^ „
4.114
1.262i7.961
„
Manganoxid 0.649
„
0.180J
}
Talkjord
2.682
1.0381.
Kali ....
3.623
0.614J^'
37.728
Kiselsyra
Lerjord.
Jernoxid

.

.

.

.

.

.

.

De 58.430 procent, som
syran, bestodo

•

Kiselsyra
Lerjord.

.

Jernoxid
Kalkjord

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Manganoxid Lil
Talkjord

ej

dekomponerades

af

af:

.

.

.

46.345 syrehalt 24.083
0.688
1.473
„
0.108
0.033
„
7.255
2.038
„
0.217
0.060
„
1.173
3.032
„
58.430

h vartill kommer 1.364

proc.

vatten samt 0.958

proc. fluormagnesium, eller inalles 98.480 procent.
Oaktadt det af svafvelsyra dekomponerade

öfverensstämmer med formeln årS+R^S^j så anser jag dock att något resultat ej kan dragas af
detta försök, annat än att ett främmande mineral häruti varit inblandadt och h vilket blott
partielt blifvit af svafvelsyran sönderdeladt. Lik-
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väl bar jag ansett mig böra omnämna resultatet
på det att ancb^a må tleraF draga någon slutsats,
i
fall de anse det lända till någon upplysning.

Pihlit ifrån Brättsta backe nid Sala.

Detta
utgör väl

den

till

glimmerfamiljen

börande

fossil,

egentligen någon sådan glimmer, att
kan förvexlas med de egentliga storbladiga,
ej

ocb b vita eller berggröna
tyckes dock böra till samma
förekommer bos oss ej sällan,
först såsom ett ifrån andra
mineralier afskildt fossil af Sefström, som uppmärksammade det uti Fablu grufva, bvarest det
utgör ej obetydliga skolgångar uti vissa trakter
af grufvan.
Sedermera bar man funnit det äfven på flera andia ställen, i sj^nnerbet i granskapet af våra malmförråder.
Någon ringa skiljaktigbet emellan Piblit ifrån olika ställen företinnes väl äfven, likasom emellan glimrarne, men
de öfverensstänmia dock uti vissa yttre karakterer.
Fossilet är gulaktigt; svagt genomskinligt i
mindre bitar; lent för känseln, egentliga vigten
= 2.72; bardbeten är något ringare än bos den
vanliga e[rof]:)ladi2:a ocb skifrioa o jimmern; osmältbar för sig för blåsrör, men smälter med soda.
Dess procenliska sammansättning är:

genomskinliga
fullt
glimmerarterne, men
Det
familj, som de.
men anmärktes dock

Kiselsyra
[Lerjord
)Jernoxid

.

.

.

27
63.684 syrebalt 33.094
25.116
„
11-^5^12.659 10
3.012
„
0.y24j

Mangan-

^

oxidul
Kalkjord
fTalkjord
|Kali
.

.

.

.

.

.

spår
spår

L523

„

3.763

„

Transport 97.098

0.590| . ^oo
0.638] ^'^^^

.

^
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Transport 97.098

Magnesium
Fluor
Vatten

.

.

.

.

.

0.568
0.840
2.388 syrehalt 2.121

2

100.894
Il

varuti syrehalterna uti /%

Rj Sj

Aq

föihålla sig

1:10:27:2,

svarande emot en sammansättning, som låter uttrycka sig inedelst Formeln
(rS^^-QAS'^-^^Jq)^AAS^, Likväl anser jag mig
äfven böra tillkännagifva, att det funna resultatet
äfven näia lika fullkomligt instämmer med formeln
rS^ -^Xi) AS'^-\-1Aq j h vilken
utan all
således,
vidare sönderdelning, kan sannolikt representera
Bråttsta Pihlitens sammansättning.
Att Pihlitglimrarne
afvika
till
deras
sammansättning
sinsemellan lika mycket som de Öfriga glimmerar terna, är dock ej osannolikt och tyckes följa af
några försök på Fahlu-Pihliten, h vilka dock ej

såsom

af

mig

blifvit

gjorda,

men som ännu

lära

ej

vara fullt afslutacle.

Så kallad Brun Chlorit

eller

Talkgranat frän Sala.

Detta mineral utgör icke heller någon glimoch kan väl knappast, h varken till följe af
yttre förhållanden eller af kemisk sammansättning, ens anses der med beslägtad. Dess benämning af Brun Chlorit bör äfven af samma skäl
försvinna.
Mineralet är derbt, berggrönt eller
svagt brunt, gifver ljust och nästan hvitt strek,
något spiittrigt i brottet, kännes fett, hårdheten något öfver gipsens, egentliga vigten = 2.87.
Smälter för blåsrör i ytterst tunn splittra och
gifver med soda blott en halfsmält slagglik massa:
Består af:
raer

,

'1
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40.617 syrehalt 21.107
Kiselsyra
19.839
9.267
Lerjord
„
1.249
5.487
Jernoxidul
„

7
3

.

.

.

Mangan0.552
oxidul
0.573
Kalk jord
25.941
Talk jord
6.201
Kali
Glödgningsförlust
0.795
.

.

.

.

.

„

.

„

.

„

.

„

0.124'

0.161
10.041

12.626

4

1.051,

.

1(X).00d

Fluor

har

förgäfves

qvantiteterna uti

som 4:3:7

r_,

blifvit

eftersökt.

A^ S här

förhålla

Då

syre-

sig

så-

såsom mineralogisk formel
^rS+SASj h vilken äfven kan sättas under formen 3(rS+AS) + rSj h va res t första termen utgör
en granat och den sednare en olivin. Antager
man jernet såsom oxid, h varemot dock såväl
mineralets gröna färg, som det i sådant fall bli fvande öf verskottet af 0.63 proc. talar, så skulle
sammansättningen representeras af blott rS+ RS.
Då likväl en talkgranat uti denna förening tyckes
utgöra hufvudbeståndsdelen, vill jag föreslå denna benämning för fossilet.
så

följer

;

Undersökning
Hvdrofit

af

Geokronit

tvemie

,

inom

,

och

Sverio-e

förekommande nya mineralier
af

L.

F.

SVANBERG.

Geokro n
oedau

till

följe

svafvelsalterna,

i t,

af Berzelii undersökningar oni

ett ljus spriddes öfver

de mång-

föreningar, h vilka, väl ej så ymnigt
sjresalterna, förekomma inom mineralriket,

faldiga

som

men

dock der ej kunna sägas vara sällsaraheter, har
studium af dessa fosilier under de sednare åren
blifvit betydligen bedrifvet, h varigenom man inom
dem lärt känna i synnerhet svafvelantimons och
svafvelarsenikens föreningar med elektropositiva
svafvelmetaller,
samt dessa föreningar stadde
uti ganska olika mättningsgrader.
vi sålun-

Om

da

med

r

beteckna de elektropositiva svafvelför-

samt med i4 svaflorna, så känna vi
redan ej mindre än 8 särskilta mältningsförhållanden; d. v. s. vi känna inom denna familj ett
nära lika stort antal af mältningsförhållanden
eningarjie

I

som inom

silika terna

nr

och utgöras dessa af: rii
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(Zinkenit, Berlhieiit, Mlargji
i^U:

r^±4^ (Jaiiiesoiiil);
rit);

it);

r^R^ (Plagionit);

(Federerz); r^R (Pjrargy-

r^R fSprödglaserz); i^R (Polybasit); hvartill
^

I

ni

I

III

dessutom kommer r'*M: + 2r'''i4: (Fahlerz). I alla dessa
saknas dock den förening, hvilken jag nu går att
för Kongl. Vet. Academiens upplysta pröfning
framlägga
och får jag derföre om detta mineral
,

göra en kort framställning.
Mineralet förekommer uti Sala grufva såväl
uti dervarande Torgschaktsgrufvan, som uti arbetsorten Knuten, samt har hittills blifvit förvexladt

med den i Sala förekommande Weissgiiltigerz.
Det förekommer blott såsom derbt, har icke några
genomgångar, men tillkännagifver likväl i brottet uti en riktning ett anlag till rätskifrighet,
då det deremot uti andra riktningar visar en
blott splittrigt kornig och ojemn afsöndring;
är ljust blygrått, likasom fossilets egna
metallglänsande; ogenomskinligt; eg. vigt
= 5.88; hårdheten ligger emellan kalkspatens och
glimmerns; för blåsröret afgifver det reaktion för
såväl antimon som arsenik och bly, samt förflyger under fortvarande påblåsning på kol med leraning af blott en ytterst ringa återstod. Det smälter uti yttre Ijuslågen, samt är således ett af de

streket
färg;

aldra lättsmältaste mineralier.
Medelst dekoraposition af mineralet genom
att leda en ström af torr chlorgas öfver det vid
lindrig

uppvärmning, och h varigenom det ganska

under iakttagande
fanns,
af de försigtighetsmått, som vid likartade mineralsnart

sönderdelades,

analyser äro af nöden och h vilka på ett så fullständigt sätt blifvit af H. Rose uti dess Handbuch der analytischen Chemie utvecklade, dess
procentiska sammansättning vara:
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Bly
Koppar

.

66.452
1.514
0.417
0.111

.

....
Zink ....
Jerii

0.770
0.247

11.243

5

6.602

3

0.055.

Silfver,yis-

mut

.

.

Antimoii
Arsenik
Svafvel

spär

.

9.576
4.695
16.262

.

.

.

.

.

3.583)
3.019/

99.027
instämmer,

Detta
vänta,
sig

ler

med

så

till

svafvelhalten
/

d.

v.

att

s.

man kan

fullkomligt

hos baserna förhålhos svaflorne =5:3,

att svafvelhalten
"I

med formeln r^R

eller

om man

antager

kopparen, jernets och zinkens inblandningar

(in

//,

..

).

Mineralet ut-

As/
gör således det fjerde af underantiraonsvafligheföreningar med svafvelbly, af hvilka de
förut bekanta utgöras af Zinkenit, plagionit, Jamesonit, federerz och har jag af den orsaken föreslagit namnet qeokronit, som är sammansatt af
"/Vi, terra, jord och x^cvcg, Saturnus; emedan antimon betecknades fordomdags med jordens tecken,
lika som blyet med tecknet för Saturnus.
tens

Hy dr of it.
Sedan det genom Sefströ3IS upptäckt af en
ny metall, vanadin, uti den färskslagg, som bekommes vid utsmidning af allt tackjern, h vilket
blifvit tillverkadt af malmer från Taberg Småland,
i

vetenskapligt hänseende var af intresse att få veta,
h vilket mineral det var som förekom uti malmen
och som var vanadinhaltigt, anmodade redan för
i

längre

tid

sedan Lagerhjelm mig att qvalitativt
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analysera den der varande skolar t, hvari han med
blasrörsprof funnit, att vanadin förekom, och har
jag sedermera hestämt dess beståndsdelar qvanDetta mineral, som allmänt förekommer
titativt.
vid Taberg ibland jernmalmen med pikrolit, är
derbt, stundom, men sällan, med en tradig textur; ojemnt i brottet; till färgen berggrönt, men
liggifver ett något ljusare strek; ' hårdheten
ger etnellan kalkspatens ocb flusspatens; eg. vigt
För blåsrör afgifver det vatten och vi2.65.
sar sig äfven i tunnaste splittra såsom fullkomDess procentiska sammansättning
ligt osmältbart.

=

utgöres af:

16.080
36.193
22.729
Manganoxidul 1.166
Talkjord
21.082
Lerjord .... 2.895
0.115
Vanadinsjra

Vatten

.

.

Kiselsyra
Jernoxidul
.

.

s VI -ehalt

.

.

.

.

j>

.

.

?>

.

.

'

j?
>?
j>

14.293
18.806
5.1751
0.262 U3.598
8.I61J
1.352

3

4
3

.

100.260

Häraf synes således
ligen utgöres af

att mineralet

2 (/) S^ +

en ringa qvantitet är
iiadinsyradt och lerjordshaltigt
till

dess siägtskap

utom

med

hufvudsak-

Aq^ men
blandadt med
(')^)

fossil.

att det
ett

va-

Till följe af

serpentin, ophite, bvarifrån det,

att jernoxidulen till betydlig qvantitet fö-

reträder

talk jordens

ställe,

skiljer sig blott

dy-

medelst att den sista termen är Aq^ i stället för
Aq^ uti serpentinen, bar jag föreslagit namnet
Hydrofit, såsom sammansatt af u^ä;^, vatten och
ophite, som i mineralogien är synonymt med ser=pentin.

Undersökoing af

ett

iijtt

mineral,

funnet uti Mvena Kobolt-giuf-

vor

Nerikej

uti
af

J.

SETTEKBERG.

Detta mineral föiekommer i syiinerliet uti Kosamt nya och gamla Galtgrufvorna temligen

falls

allmänt,
kis,

tillsamman

med

koboltglans,

arsenik-

kopparmalm &c.
Yttre kai'akterer.

Utseendet glänsande, möikgrått, ej olikt den
handel förekommande svafvel-antimon ; men
metallglansen är starkare; brottet stråligt, hårdheten är ej betydlig. Det repas lätt af knifven,
Ogenomskinligt
streket och pulvret rent svarta.
äfven i tunnaste kant. Betraktadt, i synnerhet vid
eldsljus, med ett vanligt förstoringsglas, synes det
öfverallt insprängdt med gnistor af gul koppar-

i

malm.
Egentliga vigten, tagen af
fer,

flere särskilta stuf-

varierar mellan 6/29 och 6,32.
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För
För

bläsröret.

lindrigt upphettadt i yttre
det och- beslår kolet med en hvit
rök: vid starkare värme smälter det och beslår
Uti inre lagen röker
kolet med ett gult anflog.
det starkt och lem nar slutligen ett hvitt metallMed fiusserna ger det rostade profvet
korn.
blandade reaktioner af jern och koppar. Med soda sammansmälter det i början; men går sedan

lagen,

sig, ytterst

rostar

snart in i kolet och lem nar ett hvitt, halfsmidigt
metallkorn.
I öppet rör rostas det, under utveckling af
svafvelsyrlighet och antimonsyrlighet, redan vid
värmen af en vanlig enkel spritlampa.
Efter
10 å 15 minuters förlopp, upphör likväl röstningen till största delen och om nu röret, med inneliggande rostade prof, upphettas till full glödg-

ning för blåsröret, så smälter det under stark
fräsning och utveckling af förutnärade produkter.

Om

en stund flyter massan

lemnas

att

svalna, så ser

stilla,

man

och

om den

att det

då

odekom-

poner-ade är omgifvet af ett gulaktigt glas.

kolf smälter det och ger ett ringa hvitt
af antimonsyrlighet, bildad af luften i
Uti mycket stark värme kan man fö spår
kolfven.
af sublimerad svafvelantiraon.
I

sublimat

Kemisk undersökning.
Att

medelst

icke, af den orsak

chlor

förrätta analysen lyckas

att det

i

röret inlagda

mine-

sedan det en stund varit utsatt för ch lorens åverkan, ytterst lätt smälter till en massa,
som sedermera icke utan förlust kan utkokas.
ralet,

190

Som

mineralet är lösligt saltsyra, upplöstes
1,860 grammer deruti; lösningen försattes

clerföre

med

i

kaustik

ammoniak

i

lindrigt öfverskott,

li

var-

vätskan blandades och digererades i täppt
några timmar med vätesvafladt svafvelam-

efter

kärl

monium, hv^aruti litet svafvel blifvit
Den svarta f^illningea togs på filtrum,

upplöst.

tvättades

med

varmt vatten, blandadt med litet vätesvafvelammonium.
Den genomgångna
vätskan försattes med en mycket utspädd saltsyra i ringa öfverskott och liqvidum uppvärmdes
lindrigt; men så länge att den förlorat lukten
svafladt

Den fällda svafvelantisvafvelbundet väte.
nion togs på filtrum, tvättades och torkades till
dess den vid repeterad torkning ej led någon vigtsförlust.
Den vägde 0,901. Af dessa inlades 0,814
af

vanligt sätt midtpå utblåst glasrör,
ett på
h varefter Öfver chlorcalcium torkad vätgas leddes
deröfver, under det röret småningom upphettai

des,

sedan

Den

metalliska

någon

vigtsförlust.

gram mer.

ledes 0,172

vid

detta

luften blifvit utdrifven.

antimon

halftimmas

en

efter

atmosferiska

tillfälle

vägde 0,155, hvilken,
glödgning i vätgas, ej led
Hela antimonhalten var såförlust af antimon man
sker vid sjelfva reduk-

Den

lider,

och den blir omärklig,
böljan gifver för stark värme.

tionstillfället
i

om man

ej

Den svarta fällningen, efter behandling med
vätesvafladt svafvelammonium, upplöstes i salpetersyra
drigt
till

och

fälldes

med

svafvelsyra,

som

i

lin-

öfverskott tillsattes; lösningen afdunstades
dess svafvelsyra började förflygtigas, då den

efter utspädning med vatten lemnade svafvelsyrad blyoxid olöst, som togs på filtrum, tvättades
med surt vatten, torkades och glödgades. Den
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Dessa innehöUo gång1,120 g ram mer.
hvars qvantitet på det sätt bestämdes, att
ett annat prof af samma pulveriserade stufT löstes i saltsyra, då jag fann gångarten utgöra 0,027,
h vadan den svafvelsyrade blyoxidens qvantitet
är 1,093 gram mer.

vägde

art,

Den

från den svafvelsyrade blyoxiden afsivätskan fälldes med svafvelbunden vätgas;
fällningen togs på filtrmii, tvättades med vatten,
lade

med

försatt

vätes vafladt

svafvelammonium, och

det e^enomoåns^na afdunstades.
sur fälldes icke jernet.

Den med svafvelbunden
ningen

löstes

i

Som

vätskan var

vätgas erhållna fäll-

h varefter
ammoniak i lin-

saltsyrefri salpetersyra,

lösningen försattes

med

kolsyrad

Efter ett dygns svag digestion,
den fällda kolsyrade vismutoxiden på filtrum och tvättades. Den hade en ringa dragning
åt grönt, h vårföre den ånyo upplöstes i salpetersyra och fälldes med kolsyrad ammoniak såsom
drigt öfverskott.
togs

-Nu var fällningen fullkomligt hvit;

förut.

men

sedermera undersökte huru mycket kopparoxid åtföljt vdsmutoxiden fann jag dess qvantitet så ringa att densamma, vid en vanlig analys,
kan utan särdeles fel öfverses.
Det lyckas icke
att med en lösnins^ af kolsvrad ammoniak utdraga kopparoxiden.
"\^ismutoxiden vägde efter
glödgning 0,560 gra mm.

då

jag

,

Den
dunstades

från vismutoxiden afsilade vätskan afringare volum och fälldes med svaf-

till

velbunden vätgas
aksalter.

Den

för att slippa en
fällda

hop ammoni-

svafvelkopparn

tvättades

med vatten, försatt med vätesvafladt svafvelammonium, och förvandlades på kända vägar till
oxid,

som

efter

glödgning vägde 0,02 gramm.
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Den med svafvclbundeii

viitgas

frän

vismut

vätskan innehöll jernoxidid, hvilken,
oxiderad med salpetersyra ocli fälld med kaustik
ammoniak, gaf 0,053 giamm glödgad jernoxid.

befriade

Uppställas nu dessa resultater, så finner

man

följande förhållande:
c r
i
n
bvatvelmctallcr
1

Metallisk

timon

•

i

u
procent,

Innehålla
o

n

,

An.

.

= 0,2363=12,70

—

= 0,8623 = 46,36
0,560 = 0,6173 = 33,18
0,053 = 0,0878= 4,72
0,020 = 0,0200= 1,08

—
—

0,172

3,45.

Svafvelsja^ad

Biyoxid

Vismutoxid
Jernoxid

.

.

.

.

1,093

Kopparoxid

.

Gångart

.

.

0,027

1,45.

Förlust

.

.

0,093

0,51.

1,860

100,00.
I

III

6,24.
6,13.

—
~

1,76.

0,28.

II

Häraf uppstår formeln tVSb^ + 12PbBi.

Då denna sammansättningsart

icke är förut

hos något mineral iakttagen, har jag trott mig
hafva skäl att anse detta mineral för nytt och
föreslår der för namnet Kohellit^ till erinran af
Herr v. Koeells förtjenster om mineralogien.
Att jernet verkligen tillhör mineralets samanser jag troligt af den orsak, att
om detsamma löses i saltsyra och genom denna
lösning ledes svafvelbunden vatgas, så utfällas
alla metallerna med undantag af jernet; men den

mansättning,

fällning
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fällning

man nu

som med

syra,

far är snart sagt olöslig

i

den

lätthet upplöser sjelfva stenarten.

Häraf synes, att genom jernets förlust någon förändring försiggått vid fällningen, emedan alla
metallerna äro på samma svafvelbindningsgrad,

som

i

sjelfva mineralet.

K. r. Acad. HcmclL

t83^.

13

Skåne funSköldpadda, jemförd

öfver en

Beskrifning

nen

fossil

med

andra

i

i

Svensk

funna qvarlefvor af
djur ord ning

jord

samma

5

af
S.

I

NJLSSOIV.

Jet är bekant, att ingen Sköklpaddart nu mera
vikit tillstånd i länderna norr om Österi

leh er

sjön, och

man känner

vat

så

här,

Närvarande

icke heller att någon leflångt tillbaka historien minnes.

—

afhandling har

till föiemål att
ådagalägga, att en söttvattefis-SköIdpadchij hörande till slag tet Eniys, verkligen lefvat i vildi
skick, icke blott i det gamla Skånes träsk och
floder, utan äfven i östra kusttrakterna af Svenska landet, ända upp i Östergöthland, och lefvat
här samtidigt, sannolikt med landets urinvånare,
och ganska säkert med åtskilliga af de djurar-

ter,

lilla

som ännu föiekomma

i

samma

trakter af

halfön.

Under förliden sommar (1839) träffades vid
torfskärning en sköldpadda på 8 fots djup i fasta
torfjorden och ungefär 1 fot från dess botten, i
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en torfmose vid Gräfve af Briigarps pastorat här
Da jag, af det till mig lemnade fragSkåne.
mentet, såg att det tillhört en sött vattenssköldpadda, företog jag en resa till stället, der den
hlifvit funnen, dels för att bese lokalen, och dels
i

att

för

försöka att uppleta flera bitar af

samma

Detta Ij^ckades såvida, att jag nu
har för mig hela ryggskölden, med undantag af
sisla och näst sista vertebralplåten samt de två
bakersta marginalplåtarna (c. //
//.). Dessutom
erhöll jag fiämre hälften af bröstskölden (J'<7Z>. /.
fossila

djur.

—

Det är lätt att se, att denna sköldpadda
fi^. /.).
tillhör siägtet EuiySj och att hon visar stor likhet med åkiii ännu i sydligare länder af vår
verldsdel lef vande Einys lutaria Bonap.
Redan år 1820 blefvo tvenne sköldpaddor,
hörande till siägtet Einy<i, funna vid gräfningen
af Götha kanal i Östergöthland "])å 15 fots djup
"under jordytan, i grnsåsen vid Nordskogsvägen
"nära intill Svartjordshålan" och beskrifna af den
allt för tidigt bortgångne forskaren. Professor J.

W.

Dalman,

Kongl. Vetenskaps-Academiens
sistnämda år
Då det för ämnets utredning syntes mig i
första rummet vara af vigt att erfara, om de i
Östergöthland funna fragmenter tillhört samma
art, som den nu ur en Skånsk torfmose nppgräfda; så begäixle jag och erhöll ur Kongl. Vetenskaps-Academiens Museum till låns de ofvannämda i Östergöthland funna fragmenterna, och

Handlingar

i

för

"^'•).

meddelande jag på samma
Kongl. Academien min tacksamhet,
som jag har äran att till samma KongL Academi
för hvilket ynnestfulla

gång

betj/^gar

Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1820,

2. p.

286.

196
lesullaLerna

öfverlenina

genom

jag

dess

godhet

af

do

varit

uiiclei
i

sökningar,
att an-

tillfälle

ställa.

Af de
mig,

för

exemplar, som jag nu har
Skånska, i anseende till ryggblott det minst ofullständiga, utan

tre fossila

är

det

skölden, ej
äfven det som i den mjuka torfjorden bäst bibeJag skall der före först
hållit sin naturliga form.
beskrifva detta, och sedan dermed jemföra de
öfriga.

Ryggskölden {Tah, /. fi^. /.) är 8| t. lång,
bred och nära 3 t. hög. Sedd ofvanifrån är den
oval, med främre ändan nästan tvär och bakre
mer afrundad; bräddarna mest utstående vid
bakre fjerdedelen och rj^ggsidorna mest kuUriga
vid midten; sjelfva ryggen nästan platt och endast på 4:de ryggplåten försedd med ett obetydDenna sköld är nemligen teckligt spår till köl.
nad med djupa f^n^or mellan de hornplåtar, med
b vilka den varit betäckt och som visa, att dessa
varit, utom marginalplä tärna, följande: l:o längs
ryggen 5, af h vilka den främste, som är längst
af alla, bildar en aflång fyrkant, mycket bredare framtill än bak ti 11; derefter följa 3 sexhör niga, mer breda än långa och på den bakersta af
dessa ett spår efter köl; den sista är femhörnig
På h vardera
och mycket mer bred än lång.
ryggsidan äro fåror efter 4 plåtar af h vilka den
främsta varit bredast och trekantig, de två följande aflångt fyrkantiga nästan jembreda; den
bakerste kortast och femkantig. Marginalplåtarna
(hornbeklädnaden) hafva varit 1 udda framtill,
mycket liten, smal och jembred, och dessutom
12 på h vardera sidan.
Sedd från sidan bildar äfven konturen en
måttligt bågböjd linea, den undra snarare en mycket
5|

t.

—
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vinkel under främre tredjedelen.
1 genomsnitt visar ryggskölden en båge, som är mera platt i midten, men kullrig på sidorne och
hvars bredd är nära dubbelt af dess höjd.
De genom sömmar förenade benplåtar, hvaraf ryggskölden består, kunna indelas i vertehraU
plåtar:, refbensplåt ar ocb margin alplåtar,
ai6).
1:0 Vertebralplåtar (Tab, X, fig. i, ai
Af dessa är den främsta störst, sexhörnig med
olika bräddar och hörn: den bakersta brädden
kortast, den främsta dernäst; af sidobräddarna en
snedt framåt, en snedt bakåt; dessa äro ungefär
På insidan, som baktill är något
lika långa.
konkaverad, sitta på t vers två små upphöjningar,
som ligga bakom 8:de halsvertebern. Näst främsta i storlek är den näst sista och dernäst den
Den förra är bred t tresista vertebr alplåten
hörnig, med främre hörnet afstympadt och bildande söm med den smalaste af alla vertebralBakre brädden är i det hela bagplåtar {a io).
böjd och till större delen genom söm förenad med
bakersta vertebralplåten. Denna är fyrhörnig med
en skåra i midten af bakre brädden [a i /).
De
ag) äro i allmänhet
öfriga vertebralplåtarna (<:/2
sexhörniga med främre sidobräddarna minst.
2:o Refbensplcitarna {2'ab. Il.fig. i^ bi—b8).
Dessa äro förenade genom parallela sömmar och
smalast äro 3:dje, 5:te och 7:de; bredast äro l:sta
och 8:de, emedan h vardera i sjelfva verket innehåller två hopväxta refben, hvilket ses deraf,

trubbig

—

•*').

*)

Dessa två saknas hos det Skånska exemplaret; men
de finnas bland fragjnenterna af det brutna Ös tgötha
exemplaret och passa fullkomligt till det Skånska,
ntom det att de tillhört ett något mindre exemplarl
{^ah. II. Ji^.

2.

a

ii

—a

12).
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från hvardeia gå till lefbeiieii ocli llisla sig
der tvä capita costarum, då fiåii h vardera af
de andra refbenen blott utgår ocb fäster sig ett
caput Costas (som dock bär på de flesta är afbrutet).
Af de två nämda plåtarna (; oc/i 8) är den
främsta störst ocb bar den främre brädden mer
böjd i vinkel, bakre mer rät; dock är längden
Ättonde refbensplåten, b vars
större än bredden.
bakre brädd ofvan midten bildar en vinkel, bar
på inre sidan ocb på lika afstånd från främre
ocb bakre brädden, en oval uppböjning med konPå denna yta
kaf yta ocb inåt bögre brädd.
stödjer sig Bäckenets Os ilium i förening med proFrån b vardera
cessus träns versi från sacrum.
refbenet utgår en tand fram i en motsvarande
alt

Tiiarginalplåt,

nemligen:

Från refbenet N:o
en

1 närmast undra brädden går
fram i marginalplåten N:o 3;

tand

Från midten af refbenet N:o 2 går en tand in på
midten af marginalplåten N:o 4;
Från refbenet 3,

4

i

plåten 5,

—

6,

5

7,

6

8,

7

9,

8

10.

På de tre sista äro tänderna korta, breda ocb
afrundade.
Baktill stöter första refbenet till vertebralplåten N:o 2 ocb med en liten del till N:o
3; framtill till marginalplåten 2 ocb 3;

—
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2:a refbenet stöter

3:e

4:e

—

—

7:e

—
—
—

8:e

—

5:e

6:e

—
—
_
—
—
_

bakåt

~
_
_
—
—
—

till

N:o

3,

4 och 5

5—6
6
7

8

—
—
—

7

8
9

9—10

något

till 4,

—
—
—
—
—
—

framåt

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—

till

3 och

4.

5—6.
6—7.
7—8.
8—9.
9—10.

—10 —

11.

c ii).
Dessa äro
3:o Marginalplåtarna (c /
11 på h vardera sidan och omgifva hela hrädden
af ryggskölden, utom framtill och baktill, der
vertebralplåten går ut till brädden. De 3 främre
och de 7 bakre marginaiplåtarna hafva inga inDessa intryck {Tab.
tryck för fästet af sternum.
I. Jig, 1.
Tab. II, fig. 3.) böi-ja på marginalplåten N:o 4 och sluta på N:o 7; de bilda tillsamman en bågböjd trind och föga djup få la, som
är bredast framtill på 4:de och i synnerhet bakFrån 5:te refbenet
till på 7:de marginalplåten.
går tanden fram i bakersta delen af impressionen
för sternalfästet.

Beträffande sjelfva vertebrerna^ så finnas 9
som alla mottaga refben, ochafhvilka
den främsta och bakersta, h vardera mottager ett
helt och en del af ett följande.
De främsta vertebrerna äro på främre sidan helt platta, de raedlersta hoptryckta, och af dem de Öfriga mer trinda, de undra försedda med köl.
Den öfversta
fast växta
vertebern, som är den första ryggvertebern, skall nedanföre närmare beskrifvas.
Af bröstskölden till det skånska exemplaret

fastväxta,

är blott främre hälften hittills

till

vara tagen.

samma ben

Den

ÖstgÖthaexemplaiet, men är stöne, nemligen längden 31
of ver crnra 5 t.
t. bredden
Näst det nu beskrifna exemplaret vilja vd till
undersökning företaga det i Östergöthland funna

liknar

till

alla

delar

i
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exemplar,
aftecknat

som
p.

planche Tab.

Dalman besk rifvit

Professor

a.

st.

till

med

ett

tura;

men både den

(iiat.

ocli

Vår

storl.).

(half storlek).

1. Jig. 3.

Det Lefiones

VI,

T^ab,

dels utvändigt öfverdraget

Längden

svart fastsittaode stoft.

och

i

är

7

synnerhet bredden är

vida större än i naturligt skick, emedan hela
skölden har genom påliggande tyngd blifvit platttryckt.

Af ryggskölden

finnes allt,

ginalplåtar vid ena sidan;

men

utom några maraf detta exemplar

än ryggskölden.
Jemföra vi detta med det Skånska, så finna
vi de motsvarande delar till form och sammansättning lika, med den skilhiad, att detöstgöthska
är betydligt mindre och företer följande små affinnes också platt intet annat

vikelser:

väl

börjar

bröstsköldens

fäste-intryck

på 4:de marginalplåten och sträcker sig till 7:de,
men tanden af 5:te refbenet går ej fram i fästeimpressionen, utan stadnar öfver och bakom den.
Öfver inre brädden af impressionens bakersta del
är en konkaverad del, som saknas hos det Skånska, der impressionens kavitet
inargo af plåten.
Här synes

går tillbaka

till

söm mellan

9:de
och 10:de vertebralplåten, der den sistnämde är
bredast.

Det andra Östgötha exemplaret, som

fått

brun

färg, liksom det Skånska, är sönderfallet och der-

Det har varit större
af finnas blott skilda ben.
än det sist beskrifna, men dock mindre än det
Skånska. Ryggsköldens fäste-impression har liksom hos det Skånska, en tand af 5:te refbenet,
som framgår i dess bakersta del, men äfven här
står den just i bakbrädden, och 7:de marginalplåten går ej tillbaka öfver impressionen, utan
Utvändigt bilda marginalplåtarslutas vid den.
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na öfver slei nalföstet en rät vinkel med skarp
kant mellan öfre och yttre sidan. Hos Skånska
exemplaret finnes här ingen kant, utan blott en
konvex yta; hos det förra ÖstgÖthska finnes väl
en vinkel, men dess kant är afrinidad.
Dessa afvikelser äro ej af den beskaffenhet,
att de antyda olika arter.
Bröstskölden till detta exemplar förefinnes,
ehuru dess ben äro skilda och till en del brutDess omkrets är aflångt
na (Tab, /. fig. 4')'
oval, framtill nästan tvär och försedd i midten
med en föga märkbar skåra, baktill något smalare, afrundad och försedd med en större bredaDet består af 2:ne delar, en främre och
re skåra.
en bakre, mellan h vilka, i synnerhet att sluta
af det Skånska, någon rörlighet ägt rum. Främre
delen är sammansatt af 5 plåtar, den bakre af
Af dessa 9 plåtar ligga de 8 parvis och den
4.
9:de udda mellan de 4 främsta. Denna uddaplåt
synes invändigt rhomboidisk, utvändigt mer oval
(detta är tydligast hos det Skånska exemplaret).
Från utsidan af 2:dra och 3:dje parplåten uppstiger en temligen bred fot (a. b.) och förenar sig med
4:de, 5:te, 6:te 7:de af ryggradens marginalplåtar.
(Denna fot bildar 2:ne par crura: ett främre par (<7)
framom hvilket linnes en utskärning för utgången af djurets framben, och ett bakre par (Z?),
bakom hvilket likaledes finnes en ännu större
utskärning för bakbenen. Af dessa är crus anterius kortast, och afståndet från dess bas till spets
är vida mindre, än från samma ställe till suturen
Öfra brädden,
mellan de främsta parplåtarna.
som är tjock, tvär, otandad, dock ojemn och synes
ha varit öfverdragen med brosk, har fästat sig i
en grop på ryggsköldens ofvannämda marginalplåtar (Tab. JI. Jig, 3. jemför pag. 8).
Af detta
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exemplar
till

finnas

åtskilliga

smärre

ben hörande

inre skelettet, och h vilka nedanför skola be-

skrifvas.

föras

Emedan dessa fossila fiagmenter böra jemmed exemplar af nu lefvande arter, torde

följande erinran

Europa

ej

anses öfverflödig:

närvarande tre arter söttvattenssköldpaddor , h vilka Schweigger upptog i
sin Prodromus Testiidin, under namn af
I

Emjs
Emjs
Emjs

lefva för

europceaj
caspica och
het aria.

Nyare Herpetologer
föranlåtna

att

skilja

hafva

nämde

dock funnit sig
i 2:ne genera,

arter

Emys och Terrapene^ till dels efter bröstsköldens olika fäste vid ryggskölden. Namnet
1) Emjs har af Bonaparte blifvit bibehållet endast för dem, som hafva bröstsköldens tjockare, tandlösa kant, fästad genom ligamenter i en
grop på ryggsköldens marginalplåtar. Hit hörer blott 1 Europeisk art, nemligen Eniys
lutaria Bonap. Fauna Italica (skild från Em,
lut aria Schwetg.), Emys europcea Schweig.,
Testudo lutaria Lixx., Test. orbicnlarisTim^.,
DenTest. europcea Schoepff Schildkr. t. 1.
na art förekommer i Italien och pä dess öar,
Portugal, Frankrike, Grekland, Ungern,
i
Tyskland, der han går så långt i norr som till

—

Preussen.
2)

Bröstsköldens
Terropene Bonap. Faun. Ital.
tunna kant griper med sina tänder in mellan
tänderna af marginalplåtarnes tunna tandade kant.
Hit höra 2:ne Europeiska arter:
Terrapene
Testa o va ta decaspica Boxap.
fl)
margine integro replicato, supra
pressiuscula
hypochondria subdilatata; sternum antice ob,
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cSolete

siiiuatnin (levller eniaigiiicituiii) postlce

Einys caspica Schwejgg. Testudo
bifarcum.
Clemmys caspica Wagl. Micaspica Gmel.
Förekommer i
chahelles Isis 1829. p. 1295.
Dalmatien, Grekland, trakten af Kaspiska
b) Terraperw Sigriz Bon AP. Faun.
ha f vet.
artikl.
Ital.
(I
Terrap. casp.). Testa ovata

—

depressiuscLila

omnino non carinata (Mich.)
parum clilatata, marnon replicato; sternum antice

(junior unicarinata Bon.)

gine integro,
truncatura (non sinuatum) postice bifurcum.
Terrapene Sigriz Bonap.
EtnfS /ut aria
ScHWEiGG., Fitztnger; Clenwijs SigrizMiCRkn,
Isis
1829.
Förekommer i södra Spanien äfvensom i norra Afrika.
Det är med Emjs lutaria Bonap. (^Ein. europas a Schw.) och en Terrapene ^ h vilken kommer närmast caspica^ som jag nu är i tillfälle att
jemföra den här ifrågavarande fossila arten.
Af hvad jag redan anfört om bröstsköldens
fäste i en grop på ryggsköldens marginalplåtar
m. m. finner man lätt, att den tillhör slägtet
Emjs, Jemförd med Emys hit aria Bonap. befinnes den dermed hafva största likhet och skilja
Terrapene äfven i följande: Refbenet
sig från
så väl Irsta som 8:de är hos Terrapene bredare
Hos Terrapene går crus anterius
och kortare.
sterni upp på insidan af lista refbenet, och förenar sig dermed genom en sutur på en längs
refbenet gående upphöjning; hos den fossila och
Em. hitariaj hinner crus anterius på långt när
icke refbenet; det stadnar på inre och undre
Crura anteriomargo af 4:de marginalplåten.
ra äro hos den fossila och Eniys lutaria uppåtriktade och mycket korta, nemligen mycket kortare än afståndet från deras bas till margo an-

—

—

•
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terior af den benplåt, pä li vilken de sitta.
Hos
Terrapene deremot äro samma crura uppåt och
framåt riktade och mycket långa, neraligen längre
än afståndet från basen till margo anterior af den
Crura posteriora
benplät, på h vilken de sitta.
deremot äro hos Emjs lut aria mycket längre än
de främre; hos Terrapene ej längre än de främ-

Sidoflikarna vid skåran bak till hos bröstskölden äro, hos Emjs liitaria och den fossila, afrundade, hos Terrapene spetsiga vid sidorna af
en djupare skåra.
Hos Eniys lutaria och den fossila finnas 8
vertebras colli, h vilka hafva följande ledytor:
lista framtill enkelt konkaf, bak till enkelt konkaf.
-konvex
2:dra
konkaf.
konvex
3:dje
konkaf
konvex
4:de
konvex.
konkaf
5:te
dubbelt konvex.
dubbelt konkaf
6: te
dubbelt konvex.
7:de
dubbelt konkaf
dubbelt konkaf
8:de
dubbelt konvex
enkelt konvex.
Hos mitt exemplar af Terrapene finner jag,
hänseende, blott den skillnad, att bakre
i detta
re.

—
—
—
—
—

—

—
—

—
—
—
—

—
—

—

—

ledytan hos 5:te och främre hos 6:te är enkel.
Beträffande halsvertebrernas form, så finnes hos de 7 främre ingen märkbar skillnad mellan Einys lutaria och den fossila; den skillnad
som förefinnes hos den 8:de halsvertebern och
den l:ste ryggvertebern skall nedanför omtalas.
Skuldran {Tab. q. Jig. 5.) är alldeles lika
samma ben hos E/nys lutaria , blott med den
skillnad, att det hos den fossila är större (Jemför
Cuv. Ossem, foss, V. 11. p. 209. pl. XH. fig. 2.).
Den består af 3 ben, som förena sig för att bilda cavitas glenoidalis för Os humeri (<:/). Det
längsta af dessa ben («) är, enligt Cuvier, Sca-
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pula;

det

iir

nästan

inåt tunnare och

tiinclt,

utåt något tjockare,

mer hoptryckt, och förenar

sig

genom en på inre sidan Öppen bäge
med benet h^ som Cuvier anser vara process.
verticalt

Acroraion; det ar något kortare än förra, utåt
och temligen bredt. Benet Cj som är
bredast af alla och utåt plattadt, svarar enligt
Cuvier mot processus coracoideus.
Os Juimeri {Tah, II. fig. 6 '/) liknar till
formen fullkomligt samma ben hos Einys lutaria
(Jemf. Cuv. Ossem. foss. V. IL pag. 211. pl. XII.
fig. 7.).
Det är S-formigt böjdt; med hufvudet
nästan klotformigt, dock med större dimension
framifrån bakåt än på sidorna; nedåt är benet
utvidgadt med en fåra, som ligger parallelt med
yttre brädden.
Bäckenet (Tab.II.fi^.8.) består af tre ben,
hvilka förenade bilda Acetabulum: a) Os ilium,
förkortning; b) Os pubis och c)
som här ses
Os ischii (Jemf. Cuv. 1. c. p. 213. pl. XII. f.
18, 19).
plattadt

—

,

i

Os femoris liknar Os humeri, men hufvuoch snedtsittande
Fåran längs brädden saknas.
Alla dessa ben, som tillhöra det bruna, fossila
Östgötha exemplaret, äro till formen fullkomligt lika sina motsvarande ben hos den nu
lefvande Enijs lutaria.
Det är således intet
tvifvel, att ju den fossila tillhör denna samma
art.
Skada likväl, att vi ej erhållit hufvudet till
något af de fossila exemplaren; ty i hufvudets
ben uttrycker sig artskillnaden bestämdare, än i
någon annan del af skelettet. Blott i ett par vertebrer har jag kunnat finna någon märkbar olikhet mellan den lefvande och fossila Emjs Intaria.
Dessa vertebrer äro den 8:de hals ver tebern
det

är

större,

{Tah, II,

aflångt-ovalt

fig, g.).

;,;
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och

clen

rygjjvertebcrn, h vilka jemRircla

l:sla

fö-

rete följa ude:

A) 8:de Halsvertebern hos
Einys Jossi/is:

Emjrs lutaina:

Tevrapene:

¥ig. 10—11.

Fig. 12, 13.

Fig. 14, 15.

Kroppens

Kroppens bakre

JDatre arti-

tulationsyta,en rundt kulationsyta
oval knapp;

dubbelt

Under

ovala.

ovala

transverselt främre

dan

om den

tryckta
nosus.

a fläng

led- - -

sidan

om

Bågen med en med

nästan platt

om

process,

spinos.

Bågen ofvan Bågen ofvan trindad

spi- nosus.

längs kant, från hvil- frän

ken baktill utgå

verselt

knapp, främre

knöl pä kroppens undra sida

hvardera

si-

höga hop- den låga process, spi-

process,

arti-

under dessa en något ovala; under den är

dessa

en starkt uppstående uppstående

knöl på hvardera

Kroppens bakre

nä- kulationsyta en trans-

knapp

rund

främre, stan

arti-

en

en

längskant

utan längskant,

men

hvilken baktill baktill raed en bred

utgår i spetsig vinkel knöl, från hvilken i

z'^tt-

ge 2:ne ribbor längs 2:ne ribbor &c.; mel- hage utgå 2:ne ribbor
ryggen af process, ob- lan dem ingen ribba; nedåt baksidan af prolic[ui

posteriores

Mellan
en

dem

mindre

Artikulationsytan på

(c-c).

baktill process.

obl.

cess,

anter. res

upphöjd på längs konkaverad

obliqui posterio-

(_cc)

;

mellan dem

ingen ribba. Artiku-

ribba. Artikulations- pä posteriores intager lationsytan

ytan pä process,

den nästan blott half-

obl.

auter. plan; på poster, va framsidan.

intager

hela

sens framsida

proces-

cess,

på

pro-

obliqui anter. på

längs något konkaverad.

(c.c.^.

Häraf följer, att den fossila Emjs äfveii till
ben mest liknar Eniys lutaria; men att
bagen bak till vid utgången af process, obliqui m. m.

detta

företer

sådana

kunna hafva

olikheter,

sin

grund

i

att de

åtminstone icke

olika ålder.
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B)

R/ggvertebern hos

i:sta

Emys

Enifs fossilis:

l:mo Det Skånska
exemplaret: fig.

76. a.

mex' bred än

Kroppen

Kroppen
som lång,

Hos Terrapene är

a.

lika

bred detta ben mycket min-

framifrån dre

läng, helt platt, föga bakåt konkavér.

konkaverad

med en

ocli

liten

utåt

med

om

högre

iations-kaviteten.
2:o

platt

bredt än långt,
-

trindadt

böjd midten

knappt märkbar kant grop på hvardera
under främre artiku- dan

Terrapene:

lut aria:

Fig. 78.

si-

utan

,

på

smalast

och

spår

längs-

till

den något gropar. Främre arti-

trindade mcl- kulalions-ytan

utan

Det minsta Öst- landelen. En mycket uppstående kant.

göthska

Jig.

:

a.

ij-

utstående kant under

Kroppen något min- främre artikulationsdre bred än läng, helt ytan.

och

platt

stående

utan upp-

kant

under

artikulationsytan; tvä

knappt märkliga upphöjningar löpa parallelt

med

sidobräd-

da rne.

C) 2:dra Rjg^vei tebern: fig, 16
Platt

bred,

Platt

längs

-

triadad

,

i

midten föga kouvex. midten smalast.

— 18.

Trindad;

b.

midten

smalast.

NB. Det Skånska och
Östgöthska

äro

häri

lika.

Resultatet

bar

större

gon

annan;

äfveii

likbet

men

bäraf

blir,

att

den

fossila

med Em.
att

hitaria än med nåolikbeter visa sig, som ej

kunna ba sin grund blott i olika ålder.
Hurudan färgen varit bos de fossila, synes
så mycket mindre kunna bestämmas, som de tunna hornartade plåtar, b varmed bensköldarna va-
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beklädda, af liden förstörts, likasom hornen
på de Oxskallar, som vi finna
våra torfmosar, och blott bensteglarna finnas
i
På det större Östgötha-exemplaret befmnes
qvar.
dock epiderrais fläcktals qvarsittande på sternum,
och visar temligen hurudan dess färg varit. Den
har nemligen der varit blekgul (nu hvit) och
stråiformigt marmorerad med svart (Kongl. Yet,
Akad. Handl. p. a. st. Tab. VII. fig. 3.). Således
har den äfven till färgen liknat Emjs lutaria.
Af dessa med all noggrannhet anställda undersökningar synes mig- följa, l:o att alla tre i Sverige hittills funna fossila sköldpaddor tillhöra en
2:o att denna art i de flesta
och samma art.
rit

alltid äro förstörda

hänseenden fullkomligt liknar den ännu i Europa lefvande Eniys liitaria; men att 3:o några
sådana formolikheter visa sig hos alla de fossila
exemplaren, som antyda, att de utgjort en från den
lefvande skild varietet. Denna varietet, som tillhört vår nord, skulle jag derefter vilja benämna:

Emjs
Då

det

I ut aria

—

Boinap.

varietas borealis.

nu knappast kan

betviflas, att

den

i

Sverige funna fossila sköldpaddan tillhört samma
art, som den ännu i det sydligare Europa lefvande, så måste man medgifva, att hon här lefvat under ganska gynnsamma förhållanden för
att kunna utveckla sig till en så betydlig storlek.
I sjelfva Italien är, enligt Bonapartes intyg
vanliga läng(i dess mästerliga Fauna Italica),
den från 4 till 6 tum, och sällan öfvergår den
8; den här i Skåne funna har hållit en längd
af 8i tum, och de ÖstgÖthska hafva varit något

mindre.
Det är väl knappt tänkbart, att dessa fossila
sköldpaddor tillhört sådana exemplar, som genom

men-
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åtgärd bli f vi t införda i landet '•'). Ty
för det första tillhöra de alla en och samma art,
och denna är icke en sådan, som lefver på landet, utan en art som lefv^er i sött vatten, och
hvilken, sä vidt jag vet, icke hos oss hålles tam.
För det andra tillhöra de just den art, som ännu finnes längst mot Norden i vår verhlsdel.
För det tredje lefver denna art i det sydligare
Europa just i sådana trakter, der vildsvinet ännu finnes och der Bisonoxen fordom bevisligen
funnits; och i Skåne är hon funnen i samma
trakter med qvarlefvor af dessa 2:ne djurarter;
och h vilket allt bevisar, att hon fördragit och
För det
ännu fördi'ager samma klimat som de.
fjerde hafva dessa fossila Sköldpaddor blifvit funna hos oss under föi hållanden, som antyda att
de lefvat här i vildt skick.
Deai Skånska fanns i
en trakt, som fordom utgjort ett vidsträckt träsk
och de Östgöthska under en grusås samt på ett
djup, dit de omöjligt sjelfva kunnat gräfva sig,
utan der de sannolikt vid någon inträffad kata-

men ni skors

strof blifvit af en grusbädd betäckta.

Dessutom

de fossila exemplaren att de tillhört en lokalform, skild från den nu lefvande.
Frågan för huru lång tid sedan dessa Sköldpaddor lefvat här i Sverige, torde aldrig kunna
bestämdt besvaras. Att de lefvat här sedan landet redan fått sina fleste nu varande djurarter,
finner man sig befogad att sluta, dels deraf, att i
samma mose och på samma djup med Sköldpaddan funnos i torfven calcinerade skal af åtskillisöttvattens snäckor och musslor, som ännu
2^a
visa

)

E.edan

Profess.

likt,

292.

K.

V.

p.

Dalman ansåg

Acad. Handl. 7889.

"

detta mindre sanno-

l4
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lefva

Skånes

i

träsk,

Paludina impnra^

ex.

t.

cristata^ Cyclas cornea

Val vata
att

i

,

kunna

de
en lång

från

skiljas

iiu

fl. och dels
synas vara af

in.

gamla torfmosar, som
lika ålder med den ifrågavarande,
VU ds vin j Elgar j Renar, Bäfrar^
d/ur och Bisonoxor m. fl h vilka
deraf

finnas ben af

Hjortar^ PuU
icke

lefvande.

till

arten

Men

att,

tid förflutit sedan ifiågaoaktad t,
varande Sköldpadda lefde här, kan man sluta af
l:o Den synes här hafva lefvat och
flera skäl:
utvecklat sig under gynnsammare klimatförhållanden än för närvarande i norra Tyskland. 2:o
Samma gamla torfmosai-, hvari hon finnes, hysa
äfven benlemningar af redan öfver allt på jorden utdöda djurforraer, t. ex. af Bos pritnigenius
(Urus) och af en B j örnart ^ om h vilken jag fram-

detta

tillfälle
att närmare yttra mig;
få
grnsås hvari Östgötha exemplaren blifvit
funna, har sannolikt tillhört en jemföielsevis gam-

torde

deles
3:o

Den

mal

tid.

Brongniart: Noiice sur les
des terrains de transport en
Annales des se. nat. 1828),

de

blocs

Suede,

(Se Alex.

roches

TiUäg2^

till

ofvanstående Jj handling.

Under innevarande sommar (1840) har

jag

annat exemplar af samma Sköldpaddart och funnet i en annan trakt af
Skåne, nemligen i en torfmose vid Fiiglie, AnDjuret fanns äfven der allnex till Hvällinge.

erhållit fragmenter af ett

deles

helt,

men

blott nå^ra

få

fra2:menter

till

va-

ratogos, hvilka slutligen blefvo, jemte några andra

fynd,

inköpta

af

Prosten

Jean Bruzelius, som
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Dessa
vänskapsfiillt aflemnade dem till mig.
fragmenter, som tillhört ett något mindre exemplar än det föiut beskrifna Skånska, utmärka sig
genom en friskhet och hårdhet, som ej varseblifves hos något af de förut fnnna, och hvaraf någon kanske skulle finna sig föranlåten till den
slutsats, att arten icke länge härstädes varit utdöd.
Denna slutsats vore dock förhastad; ty erfarenheten har visat mig, att de friskaste benlemningar finnas under de mäktigaste toiflager och vid
sjelfva botten på blåleran. Sådana voro Rendjursben, som funnos i torfmosen under Gärabacken
utanför Ti-elleborg, och h vilka bevisligen legat
der i mer än 2000 år, och sådant var det Uroxskelet,

som under innevarande sommar (1840) upp-

gräfdes ur en djup torfmose vid Önnarp.
Emedlertid bidrager ifrågavarande exemplar till ytter-

den redan yttrade öf ver tygeisen,
Eniys lut aria fordom lefvat härstädes i vildt
skick, samtidigt med Uren, Bisonoxen och vildligare bevis för
att

svinet.

Om

Blads och Knoppars ställning
å

Växters yta;
af

GUSTAF SILFVERSTRÅHLE.
Uti en uppsats, den Förf. nästl. år 1838 till
Kongl. Vet. Acad. inlemnat, och Kongl. Academien då låtit uti sine Handlingar inflyta, har
Förf. sökt bestämma blad och knoppars divergens.
Då beräkningarne uti samma uppsats
hufvudsakligen stödja sig på den förutsättning,
att blad och knoppar äro å växtytor ordnade i
spirallinier, hvaraf en enkel, en tvåfaldig, en
femfaldig, en trettonfaldig m. fl. åt ena ledet
skäras af en enkel, en trefaldig, en åttafaldig,
en tjuguenfaldig, m. fl. åt andra ledet; men denna, genom växters betraktande funne sanning,
måste äga en nödvändig grund, har Förf vidare
bemödat sig att finna en sådan, och är närvarande uppsats deraf föranledd.
Då ögat faller på kottar, amenter m. fl. växtdelar, inser man väl genast, att blad och knoppar sitta uti en anmärkningsvärd ordning; men
hvaruti denna ordning egentligen består eller h vilken regel bestämmer densamma, är ej lika påtagligt.
Vid nogare betraktande finnes likväl,
att grunden för denna ordning ligger deruti, att
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punkter, hvarutur blad och knoppar utgå,
bafva sig emellan enahanda horisontella skillnad

de

(divergens).

Denna skilhiad kan vara olika på olika växoch växtdelar, och följaktligen den ordning,
hvaruti blad och knoppar å olika växter och
växtdelar till hvarandra stå, flerfaldig.
Genom
iakttagelser kan väl en någorlunda fullständig
kännedora vinnas om de olika sätt, h varpå blad
och knoppar kunna vara ordnade; men genom
en matematisk uppfattning af alla de förhållanden, hvaruti sålunda ordnade punkter möjligen
kunna, genom den gemensamma divergensens olikhet, komma till hvarandra, blir likväl kännedomen om den anmärkta ordningen fullständigast
och klarast.
ter

I sådant afseende äro nedanstående beräkningar företagne.

Om

periferien

=a

(=360°)

och punkternas divergens, åt ena ledet
och åt det andra

=^

=a^b=c

så är divergensen emellan den lodräta linie,
fälles

genom en

derefter följande

punkt

Andra punktens
=z2b

=b

och =c.

divergens:

antingen z=i2b—aj, och
eller

och

=2c^

=2c — ^.

Tredje punktens divergens:
antingen

=3^ — 2 a

och

eller

=3Z>—

och

=3 c
=3 c—

och

=3c— 2<2

eller

ock

=3 6

som

af dessa punkter och åeu första

a

a

c

c

214

Fjer de
antingen
eller
eller

eller ock

punk lens

di v er gens:

=^b — iia
=^b-2a

och

=4c

och

~^b—
=46

=4r- a
=4c — 2^

och =:4c — 3ci

a och

Femte punktens divergens:
antingen

=5Z> — 4rt och

=5

eller

~bh—'da

—5c—

eller

=z^b — 2a och

eller
eller

ock

o.

v.

s.

=5 b—
=5 6

och

<'?

a och

=5 c — 2a
=5c — 3r/

och

=5c--4a

Är nu b=zC=—-,

så inträffar

h varannan punkt

Äro deremot 6 och c oliän c (b—-c = d), så måste andra punktens divergens vara —2b— a och ==2 c.
Efter a^b + c och b=:C-hd;
så är 2b — a [z=b + c + d—b — c) =<f^ och
således andra punktens divergens =<:/ och =2 c.
2^redje punktens diveigens blifver derföre =6 + <i^
och z='^C:, A^w af dessa qvantiteter, som är större
än a^ minskad med sistnämde qvantitet, och således antingen =b-\-d—a och =3^^ eller =bi-d
och =3c — r/.
Nu är b + d—a (=c + 2<i— 6—
==2d—b=2d—c — d) —d—c och 3c — (2 (=3c — 6—

på

den

ka,

t.

lodräta linien.

ex. b större

=2c—b=2c — c—a) —c — d
och således tredje punktens divergens
antingen —d—c och =3c^ eller =b + d och ==c—d.
I händelse d är större än c^ inträffar den
förra divergensen; i motsatt liändelse den sednare.
Antag då c — d=e.

c

«

cc
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Fjerde punktens divergens kan åter vara
~b-^d — c och =4Cj eller =2b + d och
=:2c—dj den af dessa qvantiteter, som är större än aj, minskad med denna qvantitet och såantingen

ledes

=
=

antingen
eller

b+

d—c--a och

b+

d— c

eller

ock z=2b + d

eller

=.2b + d

Nu

—a

-a och =2c — d
och =:2c—d — a

d—c — a= d-2c
= 2c-^d
^c-a

är

och

och

=4
=4c

b+

2b-\-d--a

=.2d

2c-d-a
b+d—c

=-2d
=.2d

således den sista af de fyra divergens-formlerna,
en orimlighet och de två medlersta, sammanfallande till en, h vadan för fjerde punkten endast
återstår två olika divergenser, nemligen:

antingen
eller

= d — 2c
=2^

och

och

=4
=2c — d,

händelse d är större än 2c j inträfTar den
motsatt händelse den sednare. Den förra
förutsätter att d ej allenast är större än Cj utan
äfven dubbelt så stor. I den sednare kan c vara
både större och mindre än d.
I

förra;

i

Femte punktens divergens bör
antingen
eller
eller

eller

ock

=b+ d—2c — a
—b-\- d^2c
—a
=zb + 2d
=:b +

2d

och
och

vara:

=5
=5c

—

och =:3c — d

och =:3c — d—a

.
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Nu

är

b+ (i-2c — ci== d—Hc
a
=='3c— ä
=2d- c
h~v2d~ a

5 c-—

och

och

=

3c— d— a
b+ d—2c

således finnes för

c

— 2d

=2(i—

c

femte punktens divergens

endast tre möjligheter:

antingen

= d—3c

eller

==2d—
ock

eller

=

och

~oc

c och

=z3c— d

b + 2d och

= c—2d

Den medlersta
lig,

af dessa divergens-forniler äi- möjde händelser då d icke är större än

alla

i

3cj och icke
endast

eller

då

inträffa

då d är mindre än

mindre än

d

—

.

Den

första

kan

är större än 3 c och sista

—2

Vore c större än d (c — d=e) och d större
än e {d—e=.f) hlefve femte punktens divergens
enligt den ofvanstående medlersta formeln

=f

och =z2d-\-3e.

Sjette punktens divergens kan vara:

A
B
C

D
E
F

=— öf+

b — 3c-\-

d och

=
b — 3c-ir d
= — a+ b— c + 2d
= + b— c + 2d
=-fl + 2<^
+2J
+2d
= +2b

h vilket

-^

reduceras

och
och

=
4-6c
= — +6c
=
+4c— d
<:/

och ^z—a

+4c— d

och

:=

+2c-2^/

och

=-a ^2c-2d

till

A

— 4c+

B&C

-2C4-2J

D&E

\-3d

+4c- ^
\2c-2d

+2C + 4J

-.3J

F

d

\-6c

c
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Då

af dessa formler

lig

utgår,

är

möjlig,

d

är

än

den

sista

endast tre,

åteistå

(F) såsom orim-

livaraf

den

första

då d är större än 4c^, den andra då
större Cj och den tredje, då c är större

d.

Sjunde punktens divergens kan vara:

=—

A
B

rz

+ i^ — 4c-j-

d och

= +^ — 4c+ d
^^a + b-2ci-2d
+b-2c + 2d
=

C

D
E

=z

— a-\-b

F

=

4-^

+3d
+3d

h vilket reduceras

=
B&C =
D&E =
=
F
A

och

=-rt

+7
+7c

+5c- d
+5c- d
+3c— 2J
+3c-2^

till

— 5c+

(i

-3c + 2d
- c + 3r/
+

=
=—a
=
=-a
=

C

+ 4:d

=
=
=
=

+7c

+5c-

t/

+3c-2r/
+

c^3d

Af dessa fyra former inträffar den första, då
d är större än 5cj den andra då d är större än

—

,

den

tredje då

d

är större

än — och den
-

fjer-

de då c är större än Zd,

Åttonde punktens divergens kan vara:

A
B
C

z=—a + b — 5c+ d och

=

= +^ — 5c+ d
=—a + b—3c + 2d

=—

D
E

=_^f^-,

F

=

_,

fl

==

-f^--3c + 2^

=--fl

3J
Jrb^ c + 3d

=

C+

=-fl

+8
+8C

+6c— d
+6c— r/
+4c-2^
+4c-2J

—
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G

=—

H

=

<7

+

c

^-f

+b+

c+

hvilket reduceras

=
B&C =
D&E =
F&G =
=
H
A

^d

—6c-\-d
-4c + 2J

och

-2c+3J
+4J

=— 5r/— 6e

och

B&C =-,2J-4e

D&E =+ (i-2e
F&G =+4^
H

antages sluteligen

måsLe

+6c- d
t^c-2d

+2cSd
-46/

= + 8<^+8e
= + 5^+6e
= + 2^+4e

och =4-6e + 2/

=+

a

e-^

f

e—f=zg

- §
D&E =
F&G = + 8/+4gNu

+Sc

d — e=f

D&E =- e+ f
F&G =4-4e + 4/

större än b; («

=
=
=
=
=

=- ^ + 2e
=^^d

^+ld + 2e

antages vidare

=
+2c— 3<:Z
~ — a +2c—3d

till

+2c + Dd
c — d—e

antages

A

+ 4f/ och

= + 8/+6g=
+ g
vara

antingen lika stor
~o eller =c).

eller

b antingen

Vidare kan Z? väl vara både större, lika stor
och mindre än c {b— c ant. =d; eller =0^ eller
ock = — ri); men enär det förhållande då b är mindre än Cj är alldeles detsamma, som då ^ är större
än Cj endast man ombyter benämning på dessa
qvantiter, så behöfva endast under betraktande
tagas de förhållanden då b — c=o och då b—c^d.
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Ytterligare kan c vara både större, lika stor
och mindre a d och således c — d=ej eller =zOj
eller ock — — e; äfvensom d — e
vara ant. =f^
eller =o^ eller ock
/ och e—fj, ant. =g^
= 0j eller = — g och så vidare.
ii

=—

Om
l:o

2:o

nu

a=b;

så är

enda

punkt

och Oj, och h varpå den lodräta linie,
som är fäld genom den första punkten.

b=,c;

punkt

c~d;
I

infaller

och ~ och h varden
lodräta linien
på
1

[d~c—— = '-)

så är

och

1

infaller

är divergensen

så

annan

3:o

divergensen

hvars

divergensen

punkt

tredje

infaller

?

och

på lod-

räta linien.
4:o

d=iey
I

och

är

så
I

(e

=

<f

=-- =

— = --)

divergensen

och hvar femte punkt infaller lod-

rätt.

5:o

e=f;
sen

6:o

I

/=g;

och
sä

o. s.

I

och hvar åttonde punkt lodrät.

är(g=/=| = | = | = -^ = ^)

versensen
o

punkt

(/^e^- = | = y = -^) divergen-

så är

-A
13

och

^5
13

di-

samt hvar trettonde

lodrät.

v.

Blir den föregående termen ständigt större
än den efterföljande, så inträffar aldrig en efterföljande punkt uti den lodräta linie, som är
dragen genom en föregående punkt.
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1=0,5
1 = 0,333333333333333 etC.

1=0,4
1=0,375

A = 0,384615384615384 etc.
JL=: 0,380952380952380 etc.
11=0,382352941176470 etC.
i

I

=0,381818181818181 etc.

11

= 0,382022471910112 etc.

JA
etc.
144 =0,381944444444444
'

A*3 =0,381974248927038 etC.

n^ = 0,38196286472l485
§^Z

etC.

11^

= 0,381967213114754 etC.

/A°-

= 0,381966186599874 etc.

= 0,381965552178318 etC.

-Yä 5 =0,381965944272445 etC.

1111
Ill
7ot
o
B

= 0,381966036033293 etC.

= 0,381966000147819 etC.
J*_i_y-= 0,381966014982642 etC.

Ay_5_=: 0,381966009880649

etC.

^o|f

3oo 5I
7

H

I^

»

= 0,381966011794674 etC.

= 0,381966011042097 etC.
?|6|7_0,381966011329556

iVl 3V3 =0,381966011219757

Ju längre deiiua räkning fortsattes, ju mera
närma sig de begge ytterligheterna (| och ^).
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Emellan dem

finnes den divergens, som erfordras, för att få det förhållande, att två punkter
aldrig inträffa på samma lodräta linie, eller
^=0,618033988749894848204586834365638117720 etC.

= 0,381966011250105151795413165634361882279
h vilken

etC.

blifvit uppgifven uti Författarens till
Kongl. Vet. Acad. 1838 ingifna uppsatts rörande
blad^och knoppars divergens.

Om

däggniogs-organerna

hos

Mjopotamus Coypus;
af

O.

J.

FÅHR^US.

jjland den för menskliga erfaienlielen outtömliga mångfald af former, som den organiska naturen i alla sina uppenbarelser, särdeles inom
djurriket,
för

större

förekomma vissa karakterer,
mindre serier af naturalster så

framter,
eller

gemensamma och bestående, att man vant sig
att betrakta dem såsom grundade
en naturnödi

hvaruti man icke tänkt si»^ nåson
rubbning, utan såsom ingrepp i naturens ordning.
Till denna kategori torde, livad de däggande djuren angår, kunna hänföras däggnings-or^anernas
lägBj som hos alla hittills undersökta fyrfotade
arter, så
vidt kändt är, befunnits å undersidan
af kroppen; hvarifrån ock systematikerne hämtat
grunden för den antagne terminologien i denna
del (^iMammcu pectoraleSj abdominales^ inguinales).
Det har således varit oväntadt, att uppdaga
en väsendtlig afvikelse från detta allmänna naturförhållande, särdeles hos en art, som af zoologerne redan en längre tid varit känd, och i öfriga delar af den yttre organisationen företer de

vändidiet,
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mest

påtagliga

med

afiiniteter

flere

allmännare

förekommande däggdjurs-slägten.
Af Herr J. Tarras, Svensk och Norrsk General-Consul i Monte video, hos h vilken jag står
i

förhindelse för ålskillige meddelade iakttagelser

Fauna, har min upppå omförmälde anomali
hos det i Europeiska pelteri-handeln under namn
af Amerikanska Uttern, kända djur, och som i
Republiken la Platå är ett af de allmännaste, af
infödingarne der kalladt Nutria (Spanska nam-

rörande

Södra

märksamhet

Amerikas

blifvit fästad

,

—

Sedan Herr Tarras tillsänd t Gönet å Utter).
theborgs nat. hist. museum ett väl prepareradt
specimen af ifrågavarande djur, har jag nu kommit i tillfälle att undersöka förhållandet dermed.
Djuret tillhör Gnagarnes ordning;
alltså
är med en vetenskaplig determination benämninCuvier har upptagit
gen af Utter oförenlig.
det under namn ^^ Mropotamus cojpiis och anvisat
det plats i systemet emellan de t ven ne Linneiska
Castor och Hystrix (Regne iVnimal,
slägtena
nouv. ed. T. L p. 214). Det förekommer icke blott
af Södra Amerika allmänt, men
i förenämde del
äfven i Chili och Tucuman, äfvensom, fastän
sparsammare, i Paraguai, och skinnen cleraf utskeppas i ganska betydliga qvantiteter till Europa och Norra Amerika, icke såsom pels verk, utan
för hårbeklädnadens användande, likasom bäfverhären, vid hattfabrikerne, h vartill denna beklädnad, i anseende till den ymniga, hårrötterna omgifvande, fina ullen, särdeles egnar sig. '— Enligt
MacCulloch utfördes år 1831 från hamnarne Buenos Ayres och Montevideo, endast till England,
429,966 Nutria-skinn.
An märknings värdt är,

—

—

•

—

ehuru följaktligen i den större verldsmarknaden djuret länge lemnat ett icke ovigtigt maatt,

—
,
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handel och konst flit, ocli änskönt det
visserligen hos flere naturhistoriske författare finnågon med vetenskaplig nogomtaladt,
nes
beskrifning
deraf icke ännu blifutförd
grannhet
Molina
Af
lemnades först nåoffentliggjord.
vit
gon, ehuru bristfällig, kunskap derom under det
Chilenska namnet Coypou (Hist. nat. de Chili).
Mera omständligt, dock icke vetenskapligt tillfredsställande, finnes det sedermera, under ett
annat provincial-namn, Quoiujcij omtaladt af
Don Felix de Azara (Hist. Nat. des Quadrup. du
Gmeltn, som endast genom Mot.iParaguay).
NAS afhandling synes hafva ägt kännedom derom
upptog det i Sj^stema Naturge under namn af
för

terial

,

—

Mus

CoypiLS.

— En

närmare uppmärksamhet eg-

nades emedlertid åt detta djur af Commerson, som
bildande deraf med rätta ett eget slägte, kallade
det Myopotamiis Bonariensis. Efter honom meddelade E. Geoffroy S:t Hilaire en utförligare beskrifning, jemte afbildning deraf, uti Annales du
Mus. d'Hist. Nat. de Paris (T. VI. p. 81. pl. 35.).
Han sammanförde det med tvenne arter från Nya
Holland under ett nybildadt slägte, som han gaf
,

namnet Hydromis; men någon

fullständig proto-

typ synes dervid icke hafva varit
författaren

uttryckligen

för

handen, då
att han

tillkännagifver,

ändamålet begagnat Commersons icke offentliggenom främmande hand och endast till
hälften utförda, teckning, jemförd med skinn,

för

gjorda,

som

af ifrågavarande djurart hos Pelteri-handlare

—

Deruti torde förklapå stället varit att tillgå.
ringsgrunden böra sökas till icke allenast den irring, i afseende på tandbyggnadens förutsatta analogi med de 2:ne omforma Ide arternas från Nya
Holland, som sedermera af Cuvier anmärktes och
som föranledde den Sydamerikanska artens utbrytande
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tancUf

fVåu (iEoFFuoYs

ålerupplagancleL

nya slagie Hydromis saint

densamme

fui'

—

af'CoM:>iERSONS slägt-

namii Myopotamics^
ulan ock till afbildningens
mindre öfverensstämmelse med natuien i afseende på tarsernas och kioinas dimensioner samt
ställningen af de ansenliga, genom sin orangegula emalj säideies kaiakleiMSliska, skärtänderna»
Yid den anställda undeisökningen af ifrågavarande djur, har jag funnit serierna af dess divårtor, som under håibeläck ningen äro nog dolda och framåt föga eller knappt divergerande,
ligga halfannan tum ofvan sidornas medel-linie,
följaktligen å ryggsidan, då afståndet öfver vertebran imellan båda serierna utgör endast 6i tum
uppå en peiifeii midt på kroppen af 19 tum.
Denna egenhet, som jag va ii t böjd att anse för
en individuel abnoiniitet, om åen icke, enligt
intyg af Herr Tarras, som haft tillfälle att iakttaga förhållandet hos ett större antal individer,
funnits utgöra en bestående karakterj synes hafva helt och hållet undgått de ofvan anförda förAtt afslöja naturens
fattarnes uppnjärksamhet.
hemlighet med denna ma ik liga anomali i djurorganismen torde vara fi'am liden förbehållet.
För en möjlig combination deinied, vill jag vid
detta tillfälle blott tillägga, hvad, enligt sam-

—

—

—

manstämmande
blifvit

iakttaget,

uppgifter,
att

det

om
ofta

djurets

ekonomi

uppehåller sig

i

vatten, simmar utomordentligt väl och aldrig öfvergifver sitt yngel.
Én fullständig beskrifning af ifrågavarande
djurart synes, i följd af det anförda, vara lika
mycket påkallad af djurets vetenskapliga märk-

värdighet,
nytta.

som

af

dess

Jag har haft för

k. v. Acad. Handl. 783g.

allmännare ekonomiska
afsigt att

våga ett för-

1^
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förhoppning

sök

dertill;

att,

genom Herr Tarras' benägna
första erhålla tvenne lefvande

det

iiieii

tlå

giCvlts

inig

försorg, ined

individer af

Lesagde djurart, har jag desto hellre velat låta
bearbetandet af denna beskrifning intilldess anstå, som, oberäknadt den större tillförlitligheten
af den lefvande naturens förebild, tillfälle äfven
då kan erbjuda sig, att i sainmanhang erhålla kännedom om djuiets kärlsyslem och öfriga anatomi, med h vilket vigtiga bidiag en af fäderneslandets mest upplysta anatomer täckts förklara
Dessa förevillig att rikta vetenskapen.
sig
löpande anmärkningar har jag eniedlertid förekunna hafva något intresse för den
ställt mig
zoologiska vetenskapens idkare, och har derföre
icke velat fördröja bekantgörandet deraf.

—

BidrRg

till

kämiedoinen af Mollu-

skernas utveckling;
af

LOVÉIV.

8.

åJel ämne, öfver b vilket yi'^ häinied går alt inför Kongl. Yetenskaps-Aoadeiuien framlägga några iakttagelser, har (örsl nyligen blifvit ett föremål för naturforskarnes iippnuirksamhet, sedan
den utmäi kte iSorrske Zoologen SapxS meddelade "'^),
att en del Mollusker af Gyinnohranchiernas ordning undergå en metamorfos af sällsam art, i
det de födas betjickta med elt vindladt skal, och

under deras

första

lid

såsom rörelseorgan

ej

be-

men Ivenne vinglika kring munnen
utsträckta oiganer, som
kanten äio besatta med
vibrerande cilier. De iakttagelser jag nästan sam-

gagna foten,

i

tidigt

lyckats san)la,

hafva visat

mig huru nog-

grann den af Sars lemnade beskrifningen är, men
tillika dertili lemnat några ytterligare tillägg.
Bland alla Nordens Blötdjur äro de nakna,
Gymnobranchierne och Pomatobranchierne, de
mest fruktsarama, och de tyckas lägga '^g^ på
Anmärkt i Tlnstitut 1838 och Wiegmänns Arcbiv. Fullständigt i Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, andel Binds andet Hefte.
Christiania 1839, p. 137 följ.

,
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vintern och
årets tider.
Sar.s angifver ")
våren, Bommé '•'*) November (Slacbtinaaiid), och
jag har selt dem 3 rigla hela sommaren fiån Maj
och med September.
Håller man ett djur
till
af dessa ordningar lefvande en längre tid, t. ex,
8 å 14 dagar, så ynglar det nästan alllid under
denna tid. Ett individ af Eolidia branchialis,
alla

som hölls isolerad t under 16 djgn, lade under
denna tid trenne gånger ägg, nemligen den i5:de,
24:de och :iO:de Augusti,

Hos olika genera ar romsträngens form olika.
Hos Apiysia är den nästan ti iud och oregelbundet slingrad blanii grenarne af någon hafsväxt;
hos Doris är den bandlik och fästes med kanten
i
en krets eller spiral på någon si en eller jemnare yta; hos Eolidia äfven bandlik men smal
och antingen oregelbundet fästad (Eol. papillosa
= Doris Bodoensis Gunn.), eller en mycket regelbunden spiral (Eol. bianchialis). Hos Tergipes (Doris Coronata Gm.) är den äfven bandlik,
men lägges på kant slingrad utåt någon zoöphyt,
vanligen en Plumularia.
i

omkring en
iakttagelser
mina
att utvecklas; enligt
är en vecka till äcklig, såsom fallet var med
Eolidia branchialis.
Det synes derlöre, som om
den varmare årstiden påskyndade utbildningen
af embryo.
Särs

månad

har

funnit äggen beliöfva

för

1

*)
**)

1.

c.

p.

162.

Vei handelingen der Genootschap te Vlissingen III, p.
30.
Slabber beskrifver äfven en liten Mollusk
som sannolikt icke är något annat än en af de ifrågavarande ungarne; se Wahrnehmung einer Schnirlielschnecke, i hans Phvsikalische Behistigungen p. 63.

—

t.

XIII.

f.

6.
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De

lianseenJe

till utvecklingen
Aplysia pmiclala Cuv. (A.
gLillata Sär.s?), Doris muricala Muller, Tiitonia
arborescens Cuv. (Doris arborescens et fionciosaMiJLlER, Trit. Ascanii Särs), och Eolidia brancliialis
(Doris bl anchialis Muller). Den beskrifning Särs
iemnal på ungarne al" dessa bar jag funnit fullkomligt riklig, och har endast litet att tillägga.
"Det vindlade, nautilus-lika skalet," hvars största längd var 0,12 niili. beklädes innantill af en
mycket tunn hinna [fig. /&2 a), mantelen, som
vid skalels rand har en något tjockaie kant (b).
Inom denna hinoa ses den nästan runda "magen''
(c), h vilkens con{en!a ständigt äro i en rullande
rörelse; på magens bakre yta ligger en ''större,
nästan oval, grynig kropp (<:/), och på den uniober af den "ändre en dylik mindre {d')y'

ailer

jag

lyckats iakUaga

i

äro:

—

utbildade lefvern."
Tiil magen nedstiger
'den smala aesophagus (e)," omgifyen af coUum,
rakt, i det den lägger sig något på sned närmast

nu

ej

åt skalets

första

vindling.

Från

magens

undre

yta afgår ''tarmen'' (/) mycket sujal, bildar straxt
en koi t slinga, och nedstiger sedan, foga böjd
till halsens högra sida, der man ser analöppningen (g-). Bredvitl denna niärkes en liten säcktioligen outvecklade fortplantformig del (Ji)
ningsorganer.
Läget af analöppningen och fortplantningsorganerna på högra sidan är det enda,
hvari ungen fullkomligt öfverensstämmer med de
fullbildade individerna. Djurets hufvud är bredt
och tjockt, och visar munnen (k), en aflång öppning omringad af valk-lika upphöjningar, samt
utan spår till tentakler, men deremot omgifven
af ett vidlyftigt segel (/), deladt i tvenne öronlika Iober. Dessa Iober, det lilla djurets rörclseorganer, bestå af en tunn hinna, i kanten för-

—
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sedd

med en

ler),

som

ijock

yltersL

iSv

nndad kanl

r

besatt

sig.

(af slarka

musk-

täta kiafliga cilier,

äiu
rörelse, så länge djuret
detla
deiemot slöidt, så dragés
Blir

livilka o[jp[)liöriigt

rörer

med

i

hela seglet på en gåj g in i skalet, i det lobeina
tvenne delar. Bakom och tält
hvardeia vikas
i

(///)» J^<^i t och tjock,
hvilken på sin öiveisida bäier det yttei'st tunna
genomskinliga locket, med hvilket djniet, sedan
.skalet, tält tillsluter öppdet dragit sig tillhaka
ningen."
På djurets \ änstra sida, som det vili
synas IVåu fotens basis, up[)stiger bakåt en bör-

intill

hiifvudet ligger 'Tolen

i

i

jan

tvådelt "muskel"

(//),

som

Cäslei'

sig

i

skalets

rygg, analog med de öiViga Gasteropodernas anLiksom Särs, har jag förgäfves
häftningsnmskel.
sökt hjertat, soni troligen doljes af magen och
lefvern, och tentaklerna sor)i, om de finnas, förmodligen äro belägna bakom seglet. Fiandbr fotens basis, och |)å siJan af halsen ligga insänkta
i kroppen
tvenne orgasier (o), af högst egen beskaffenhet, lika tvenne klara ciikehunda bläsor,
hvardera inneslulande ännu en, starkt begränsad
genomskinlig rund fläck.
Dylika ser man äfven
stundom i lefvern, och man torde derföre böra
antaga dem säsotii tillhörande djuret blott undei;
dess utveckling, för att sednare försvinna.
Djuret simmar alltid med munnen uppåt;
dess lörelser äro snabba och ihärdiga.
Rättfi'am
flyttar det sig sällan, och blott ett kortare stycke, utan beskrifver oftast en mer eller mindre
böjd linea.
Samma organisation jag här beskrifvit hos
ungar af Eol. branchialis, återfinnes i h^dVudsaken hos ungarne af de öfriga nakna mollusker jag
undersökt, och äfven skalets form afviker högst
obetydligt.
Huru mycket de fuUbildade djuren
,

,
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äro hvarannan olika, är deremot allmänt bekant.

märkvärdig förändring- måste förehuru den sker har ej lyckats
gå,
mig alt iakllaga. De försök jag, liksom Särs, i
detta ändamål anställt med största varsamhet,
Att en

höL^sL

är

—

klart;

hafva alla stadnat deivid, alt de små djuren efter några dagar dolt utan alt förändra sig.
Alt uppsöka de miasLa individer af det fullt
utbildade djuiel, {()r all underkasla detta en noggrann undersökning, var således den utväg, som
närmast lufvade någon upplysning. Hos Eolidier
af flera arter, huru små som helst, syntes intet
spår till skalet, och de ägde alla det utbildade
Deremot visade Doris niudjurets alla organer.
ricala något, som måhända har sammanhang med
dess utveckling, och som jag derföre vill när-

mare

beskrifva.

Det är bekant, att hos djur af detta slägte,
äfvensom af några närslående, är hela manteln
lätt genomsådd med fina kalknålar, som göra den
och sträf för känseln. Hos slägtet Villiersia
dOreigisy äro dessa kalkdeiar till och med samlade till ett plant, i manteln förborgadt skal,
genombrutet af tienne öppningar för tentakler
Söker man de minsta individer man
och sähi!-.
o
kan finna, så ser man alt dessa kalkdelar äro
ordnade med den största regelbundenhet.
Det är en unge af Doris muricata Muller *)
-om vi få nyttja detta ord
hvars kalkskelett
afbildadt.
Djurets hela längd var
lig. 3 finnes
Det erbjöd af de fullvuxnas ka1,8 nullimetei-.
raklerer den hvälfda lyggsidan, gälarne kring
fast

—

*)

Måhända
MiiLLEP.
skilja

;

af
(kt

dem,

någon

—

narslägtad art, t. ex. D. fusea
nästan oraöjligt, att såsom' ungar
och arten gör här intet till saken»
är
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analöppningen, och de Ivenne lenlaklernn, naea
dessa voro ej klubbiika som hos de äldre, ulan
kägellika, och saknade den hos dessa sa slarkt
utbildade perfolierade byggnaden. Dessutom syntes näia lentakleinas insida tvdliöen tvenne svarta ögon, organer dem bloU några få arter tVarale,
sedan de nått sin fulla slorU^k. Manteln var här,
som hos D. muricala, besatt med upphöjda knölar, stödda af täta knippen af up[)rätta kalknålar; dessa

på

äro for tydlighetens skull utelämnade,
Sedan djuret blifvit bragt under

figuren.

visar foanleln.s stomme, samman»
präss-skifvan
kalknålar,
iblj.inde byggnad.
Ryggen besalt af
täckes af trenne rader Iverljggaiide nålar, som
,

äro båglikt böjda.
sig
från

Sträcker

Den

mefllersla

ögonen,

eller

af dessa rader
från

mantelns

främsta fjerdedel till något ohev dess femte åltondedel; dess nålar äro något kortare än de andres, mer regelmässigt böjda, nästan midt på
den ulböjda sidan försedda med en lileu knapp,
och voro hos del albildade individet nio lill anDe öfriga tvenne raderna ligga en på
talet.
hvarje sida om den niedlersta, deras nålai* äro
betydligt längre än dennes, mer böjda
den
inre än i den yttre ändan, och knappen sitler
närmare den förra. Den främsta af h vardera
raden är något kortare än de öfriga, och ligger
så, att dess bakre förlängda spets är riktad mot
tentaklets inre sida, dess främre mot mantelns
främsta ända, hvarigenom den der råkar andra
sidans motsvarande nål.
Nära bakom detta par
af motsvarande nålar ligger ett annat, något mindre, parallelt med det första, och nästan omfattadt af dettas vinkel. De öfriga nåiarne i hvarje
ryggens bi-rad äro tolf, den första belägen tätt
bakom tentaklerna, tverställd, de följande deri
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med

pnrallela,

nära

den

Alla

gälaine,

den

sisla

j)å

livar

sida slutande

öppningen
dessa ryggens nålar

^eniensamiiia

för

anns

ligga

ej

ocli

full-

planet af deias böjning, lUan slå med
komligl
den ntböjda sidan något uppåt, särdeles de framvid prä?;sningen här
sta, hvarföre också dessa
Sidodelarne
och der biggt sig åt olika håll.
af njantehis kalkslonime utgöras åter af Ivenne
olika rader af nålar, som äro starkare än ryggsidans.
Den forsla af sidoradeina ar den, som
ligger näiiuast ryggen.
De begge molsvarande
frusta sidoraderne sammaDLräiFa (Vamlill,
der,
från trakten mellan tentaklerne omkring 16 räta,
enkla nålar stråiigt sträcka sig rnot mantelns
Strax bakom lentaklet fortsattes
främre rand.
raden bakåt.
Dess fräuista nålar äro myckel
siarka, något krökla bakåt och ligga med främre
ändan intill (entaklet, med den bakre utåt och
Samma riktning bafva de följande, men
bakål.
blifva sniåninyoni mindre böjda, afliigsna sig mer
och rner från rvi:2ens niedellinie, och riktas mera efter djurels längd, tills de sisla fyra från
omkring den 16:de, mera böjda än de föregående, och det utåt, åter närma sig de motsvarande på andra sidan, för att från sidorna begränsa
öppningen för anus och gälar, liksom ryggens
birader begränsa den framifrån. Nålarne af denna förslå sidoraden lioo;a öfverallt öfver dem af
ryggens birader. Den andra sidoraden består af
i

—

korta, starka,

böjda sidan
iika nålar,

f()ga

böjda,

mot midten

af

den

in-

med en knapp

försedda, nästan spolsom under den första bilda en rand
parallel med mantelns,
det de snedt öfverskjui

hvarandra; de tillsluta baktill gälöppningen.
Mantelns bräm bildas slutligen af en enkel rad
La

korta, raka,

rundtomkring

strållikt ställde nålar.
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man anordningen af dessa kalknavåldsamt skdda, som de blifva det
under präss-skifvaii sä kan man ej neka^ att den
antyder formen af ett svagt vindladt skal. Äro
dessa nålar delar af ungens skal, lösta från hvarandra, sedan det hårdnade slem, som sammanEller har detta
band dem, blifvit resorberadt?
skal blifvit fäldt, och dessa kalkdelar nybildade
dess ställe? Nya iakttagelser må lösa denna
BetrakLyr

lar,

äfven

,

—

i

gåta. Visst är emedlertid, att bildningen af nya
kalknåbu' oupphöiligen fortfar, och aU de, mångfaldigt tätare, bibehålla något när samma ord-

Den ofullständiga teckning som hos de unga.
af kalkskifvan hos
d'Orbigny
lemnar
som
ning,
Villiersia, visar, om ock blott i ulkast, samma
Det är kalknåiarnes ställning
regelbundenhet.
som gör, att Ögat hos de arter, der det ännu
skimrar igenom nianteln af ett fulibildadt indiHos
vid, synes liksom facetteradt genom strier.
alla nordens arter, med undantag af Doris pilosa
MiiLLER '"•), blir det utifrån fullkomligt osynligt
och återfinnes blott på anatomisk väg.
Huru ungens skal försvinner, är således än-

nu

tvifvelaktigt;

dess märkvärdiga

En

med mera

visshet återfinna vi
rörelseorganer, hufvudets cili-

den välkända Thetys
medelhafvet (fig. 4)^ är nog
att visa, dei dessa organer hos detta slägte nästan oförändrade qvarblifva under djurets hela
Det är fullkomligt detsamma, närmast om«
lif.
gifvande munnen, endast med den skillnad, att
stället föi* de mikroskopiska cilierne hos
vi här,
ungen af Doris, finna kanten besatt med starka

erade lober.
fimbiia Lin.

blick på

från

i

IVanslika cirrhi.

')

Enligt Zool Danica tab.

LXXXV,

fig.

8.

,
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Går man,

lueel

leilning

af tleLla förhålliinde

näigransande

hos Tetbys, utver Lill
släkten för
samma organ, så återfinnes det hos TritoDia Hornberg
Cuv. [fig. 5) ännu foga fbiändradt '•'); äfven der omgifver det narmasf munnen, och cirrbi äro ännu tytUiga. Hos Trit. plebeja JoH^^sT. {Ji'g. 6) äro dessa sednare färre till
antalet.
Släktet Cloelia Nob. visar loberna ganska utbildade, med cirrbi, Ci. fimbriata iSob. (Doeller utan dessa. Cl. ibrlis timbriata MiiLLER)
Tergipes coronatus Cuv. [Jig.
mosa N. {fig. 7)8) har ett framtill ulbugtadt, ät sidorna rundadt
segel, som bos yngre individer alltid är större i
forbållande lill liela djuret och tydligare tvåflikif^t.
Slutligen finna vi delta or^nn bos Eolidia
förvandladt till tvenne fullkomligt tref{Jig. g)
varlika organer.
Hos Polycera Cuv. {fig- /2) och
Doris Cuv. [fig. i3) är det reducerad t till tvenne korta rundade loher, som endast bos en mig
bekant, äfven i öfrigt afvikande art, Doris nodosa
MoNT. (y^g-. //) visat sig i form af falska tentak^
ler.
Siägtet Aplysia {fig- 10) visar dessa samma
organer, Uien ganska utbildade ocb öronlikt saminanvikna.
CuviER gifver åt Eolidia sex tentakler, och
Ett sådant förhålflere hafva häri följt honom.
lande förefaller nästan lika så förundransvärdt
som om en insekt sades äga fyra antenner eller
en crusLace sex. I sjelfva verket äger Eolidia
liksom öfiiga Gymnobranchier blott tvenne ten-

alt söka

i i

—

^)

De individer af denna art, som finnas vid vår vestra
kust, äro alla af mindre storlek än de från franska
kusten, och seglets kant är ej delad i så många cirrbi, men i öfrigt öfverensstämma de fullkomligt med
bcskrifnjngar och figurer.

.
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det Ivå af de angifna sex tillhöra fölens
främre del (Jfg- g ci)y af hvilken de utgöra förlangningar analoga med livad som finnes hos djuren af slägtena Mnrex eller Harpa, och de två
åleislående aro de förändrade lemoingarne af ungens röreiseorpaner.
Vi kunna här ej undgå alt framställa frågan: hvilkel är tentaklernas normala antal hos
Gasteropoderna?
De genera, som lefva beständigt i luften, Limax, Helix &c. bära nästan alla
fyra så benärada organer; de som vistas tid tals
eller alltid i vatten, visa blott tvenne sådana. Vi
iinna dessutom den skillnad, att de sednares tentakler alltid äro betäckta ined vibrerande cilier,
har förede förres icke, h vårföre Ehrenberg
lakler,

i

—

*'**)

slagit att för dessa bibehålla

namnet Tentaculaj,

valtenmoUuskernas gifva ett nytt, VibraVi vilja ej tyda denne utmärkte naturcida.
forskares ord derhän, att samma organ hos landdjur och vatteiidjur skulle betecknas med olika
och

åt

namn, men snarare försöka att visa,
namn både kunna och böra hafva en

det dessa
olika be-

märkelse.

om

*)

Molluskerna äro företrädesvis vattendjur. Indetta elenaent finna vi den öfvervägande stör-

Symbolae physicae, Eveitebrata L Mollusca. e. not.
"Hinc, qiiae organorura differentia inter Liranseina
aquatilia et Liraacina terrestria a natura data est,
ut nomine etiam indicetur, terrestribns tentacula_,
aquatilibus vibracula^ simili, bärbara licet voce adVibracula numquam apice oculos
scribre suaderera.
gerunt, sed utplurimum acuta et filiforroia sunt, et
semper ciliis turbinem in aquis eificiunt
S^
Ehrenberg har
hoc innuere, non tractare volui."
ej
heller användt denna nomenklatur i sina beskrifanförda verk.
ningar
.

—

i
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sia

öcli de af denna klass,
kunna sägas hafva leinnaL
eleoient, då de ujopste^o på laiideL

rikeJotuen af former,

soin lefva

i

dess rätta

om

vi

få

luften,

nyttja detta

—

En

uttryck.

så stor olik-

det omsjifvande medium måste utan tvifvel
i
förmedlas genom betj^dliga förändringar i de organer, som äro egnade att upptaga intryck från
(ielsamma»
vi derföre vilja finna dessa organer i deras renaste form, måste vi söka dem
hos vatten molluskerne.
het

Om

Det är

om

Gasteropoder här är fråga. Sinhos hafsdjuren af denna ordning
visa sig hufvudsakligen under följande former.

iiesorganerna

l:o

Ögat ligger iusänkt

i

hufvudet vid basen af

sig detta förhållande hos Gymnobranchier, såsom Doris
ifi^- ^4) ^' s- v., mindie redan hos Pomatobranchier t. ex. Åplysia {fig* 16).

tentaklet.

2:o

Starkast

uttrycker

En

ringa upphöjning vid basen af tentaklet
Sådant är det hos ganska
ögat.
många Turbines, såsom Littorina, Lacuna
[fig. ij)^ Paludina, Patella o. s. v.
innesluter

3:o

Denna upphöjning

är större, lik en sljelk,
än det långa stränglika "tenSå visar den sig hos Trochi, Martaklet."
AmpullaricS
garitas (y?g-. ig), Phasianellae,

men mindre

o.

4:o

s.

v.

Denna

Ögonsljelk

allt mer på besmåningom
som
der-

tilltager

kostnad af "tentaklet,"

med sammansmälter, och

slutligen, buret af

denna, utgör blott ett appendix deraf. Sådant visar sig dessa delars förhållande, om
man småningom från Cyprfea, Conus, Bucci-

,
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num, Mangelia
bus (/-.

[fi§.

20) öfvergar

Ström-

lill

-).

2/)

Hos sistnämda

slägte, Slrombns, nå sinnesderas bögsla liilländning
det sLora,
det är i della hänseende en
utbildade ögat;
fullkomlig motsats till släglet Doris, med h vilket
vi började uppställningen af dessa organers olika

organerna

i

—

former.

Den

af "tentaklet*^ hos Strond^us som
förminskas, om vi gå genom serien
tillbaka, alltmer» tills den fullkomligt försvinner;
den andra delen, som hos Slrombus bäres af
ögats stjelk, tilltager på samma gång, tills den,
då ögat nått hufvudets yta, fäster sig öfver den.
Ännu kan man dock urskilja spetsen afögonstjelken såsom en svag upphöjning vid "tentaklets'*
basis, tills äfven denna försvinner.
Deu lag här
tyckes gälla, att ögat och den del af tentaklet
som nu enstim återstår, men som hos Strombus
var blott ett appcndix, under deras utveckling

bär

del

ögat,

genom den

series

vi

uppställt,

alltid

stå

i

om-

vändt förhållande till h varandra, vinner slutligen hos Gyninobranchierna sin bekräftelse. Då
kroppen och betäckt med
ögat blifvit så insänkt
manteln, att intet ljus kan nå detsamma, har
i

"tentaklet" blifvit bildadt

till ett det känsligaste
Det är ej mer en enkel trådlik förlängorgan.
ning, utan dess yta mångdubblas genom regelbundna, på ömse sidor hälft omslutande upphöjda valkar [fig^ i5)^ der oräkneliga tina organer,

cilier, spela,

*)

Man

skulle

för att

ur det omgifvande

medium

ännu kunna

ter fullkomligt

i

tillägga det fall, då ögat sitspetsen af tentaklet utan någon vid-

hängd del, såsom hos Assiminia Grayana Leach, det
enda oss bekanta exempel. Gray Phi los. Träns. 1835.
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(ipphämla lunrje inlryck.
Med elL ord, vi finna
bär vibraculum^ utbildad t till dess bögsta fulländning.
Öfvergången frän della till det enklare bos Turbo bildar bland andra vibraculum bos
vissa Trocboideer, såsom t. ex. Margarila (^fi^18) j der det, ofvantill försedt med en ränna, är

uhdtomkring besatt med

fina cilierade tuberkler.
Således består "tentaklet" egentligen af tvenne delar: en basaldel, som bär ögat, en derefter
följande, det egentliga känselorganet, och det är
detta sednare, som företrädesvis är försedt med
cilier.
Vetenskapen beböfver namn för dessa
1

delar.

te

Då jag för någon tid sedan för den utmärkConcbjliologen Doctor Beck i Köpenhamn

framställde den åsigt af tentaklernas förhållande,
b vilken jag blifvit ledd genom iakttagelser
öfver Gynmobranchiernas utveckling, bekräftade
han densamma, och ^6Yes,\o^ ovdei Ommatophorus
till namn för den tentaklets del,
som bär ögat.
Namnet är så passande, att det synes böra antagas, och lägger man dertill det af Ehrenberg
föreslagna, Vibracuhunj för att beteckna den andra delen, så har man tveune träÖande benämningar för de begge delarne af Tentaculinn*
Hos Landmollusker finnas, som ofvan anmärktes, oftast "fyra tentakler, af bvilka de längsta (bakre) bära ögonen/' Dessa sednare äro Ommatophorer; b vad äro de förre? De måste antingen vara Vibracula, skilda från det organ till
hvilket de böra, eller ock ett par af tillkomna
blinda Ommatopborer, dei* ögat ej blifvit utbildadt, utan, sä att säga, felslagit.
Det är ofvan visadt, att Vibraculum bos
till

Gymnobranchierne

ej

uppkommer genom ombilddem vi vilja be-

ning af ungens lörelseorganer,
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nämna vehun.
luni

Vi skola nu

äfven hos aiicha

foi

visa,

mer

vibraou-

all

af Gaslei-opoder är

del vi med
af detsamma oberoende organ,
detsamma återvända till iakttagelser öfverMolluett

i

Särs

anmärkt,

jitt den
ej torde
Mollusk
vara något annat, än ungar af någon Tm l^o eller
Dessa små djur äro så allmiinna, att
Trochus.
de ej lätt kunna Öfveises; nien först sent har
det lyckats mig att öfverlyga mig, Lill h vilket
Orsaken
slägte en sådan form borde hänföras.
till denna svårighet är utan tvifvel den, att veliim försvinner så snart fölen anfaqit den form,
genom hvilken slägtet igenkännes. Det var en

skernas

ut veck lins:.

han

Rissoa

(yzg'.

förenande

vuxna
cula,

först

22),

ungens

liar

kallade Cirropteron,

som
ci

jag

föi

lierade

leden

vehim,

djurets •alla karaktärer
ännu stillastående

med

knöllika onimatophurei'na

sommar fann
med det ut-

{fi^*

slarka

^3),

vibra-

cilier,

de

deras vttie grund,
lUgå från fotens lockbäfåran längs efler så lans
var fästadt ofvanpå nacvid

de tunglika bihang som
rande lob, till och med
yta.
Det stora velum
ken, ocli betäckande nosens öfre yta.
Dess hö^
öfgra lob är större än den vänstra; månne
verensstämmelse dermed, att, under det djuret
antar sin vindlade form, den högra sidan alltFotens främre del
jerat vinner på den vänstra?
är hos ungen framböjd, och spår af denna böjning synes hos de fullvuxne det veck, som framHär undergår djuret ingen omtill afdelar foten.
bildning; endast velum försvinner, och fotens
lockbärande lob förlänges i en enkel cirrhus. Yibracula äro redan bildade, oberoende af velum.
'
Det är anledning att förmoda, det de flesta
närslägtade gasteropoder undergå liknande föiändringar; h vilka de äro, och huru denna förändring
i

i
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sker,

clilng

ålerslåt

alL

Likaledes åter-

afj^uia.

huruvida

velura såsom
förekommer hos Mollusker af
andra ordningar. För oss vill det synas, som om
Sepiernas alla så kallade "armar," med den hinna som stundom förenar dem, ej vore annat än

står

all

(let

väseiidlligt

ett

mer

afi^öra,

elt

organ

utbiidadt velum.

Förklaring af figurerna»
2.

Unge af Eolidia branchialis
rörelse.
Densamma hvilande, frän sidan.

3.

Kalknålarnes anordning hos ungen af Doris

i.

i

muri-

cata Muller.
4.
5.

Munseglet hos Thetys fimbria Lin.
Tritonia Hombergii Cuv.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

22.
23.

—
—
—
—
—
—
—
-^
—

—
—

—

Trit. pleheja Johnston.

Gloelia

form osa

jVob.

Tergipes coronatus Cuv.
Éolidia branchiahs Crv.
Apiysia punctata Cuv.
Doris nodosa Mox\t.
Polycera cornuta Muller*,
Doris muricata Muller.
Vibracula hos Doris tuberculata GuVi
Ett dylikt förstor adt.
Hufvudet af Apiysia punctata Cuv.

17.

18.
19.
20.
21.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

Lacuna quadrifasciata Tuäton.
Marga rita arctica Leach.

En del af dess vibraculum något
Hufvudet af en Mangelia.
af en Stiombus.

förstoradt.

— —

Unge

af Rissoa Gostata Nob.
Fullvuxet djur af densamma.

K.

V. Acad.

Handl. 783^.
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Vandring

i

Norrige, somniareii
år

i83g;
af

AL. ED. LINDBLOM.

Ifrån den stund, då jag forsla gången (år 1826}
var i tillfälle att i botaniskt hänseende under-

söka de sjdvestligaste oeh i vegetativt afseende
minst rika fjälltrakterna af Noiiige, utgjorde en
närmare kännedom af de öfriga delarne af detta
högst intiessanta land städse målet för mina önskningar.
Ir 1837 fick jag till en del se min längtan

uppfylld,

i

det jag då

var

i

tillfälle

besöka

och tern ligen noggrann t undersöka Dovrefjeld och
en del af tillgiänsande trakter. Det är hos Kongl*
Vetenskaps-Äcademien som jag står i största för-^
bindelse för ett ännu fullkomligare realiserande
af min favoiitplan, i det att jag, medelst det
mig benäget meddelade reseunderstöd, fick under
förflutna året i ännu större grad utvidga och fullkomna min kännedom om detta lands vegetation.
Ty ehuiu dels min vacklande helsa, dels det under sommarmånaderna nästan alltjemt ihållande
regnvädret tvungo mig att ändia min ursprung-»
var att föinämligast egna min
liga plan, som
uppmärksamhet åt den vidsträckta och högst
ofullkomligt kända fjällplats, som åtskiljer de be-

2«
Gu-ldbraiidsdaleii, Yalders och
tillfälle besöka eii mängd
dock
Sogn,
obekanta trakter af medlersta
nii,^^
för
dittills
Visserligen återstår en ej obetydlig lucka
Norrige.
kunskap
om vegetationsföl hållanderna i det
iiiiii
i
sunnanfjeldske Norrige, nemligen dels den betydligaste delen af Bergens Stift, hvarest i synner-

bodda

(lelarne

så

ni'

sattes jag

i

het Hardangerfjällen säkerligen äro högst intressanta, dels ock den stora och visserligen föga
mindre intressanta fjälltrakt, som fiån Fillefjeld
genom Hallingdalen, Nummedalen och Telemarken utbreder sig på gränsen af Agershas, Kristiansands och Bergens Stift; jag lefver imellertid

hoppet att någongång blifva satt i tillfälle att
få undersöka äfven dessa trakter och sålunda vinna en, så vidt möjligt är, fullständig kännedora^
om södra och medlersta Norriges fjällvegetation.
För närvarande är det mitt åliggande att redogöra för det sätt, h varpå jag användt det mig af
Kongl. Vetenskaps-Academien under förlidna året
benäget iemnade understöd.
Den 16 Maj afreste jag från Lund och fort-satte, efter ett par dagars uppehåll i Götheborg,
oafbrutet min resa till Kristiania, der jag inträfiade den 24.
Det regnväder, som följde mig
under största delen af vägen, satte mig utur

i

stånd

botaniska forskningar,
h vilka ock, till följe af den föga framskridna våren, säkerligen kommit att lemna föga utbyte.
Kring Kristiania, der jag i Prof. Blytts sällskap
tillbragte några dagar, syntes icke heller andra
än de tidigare vårväxterna.
Vid foten af det
vackra och växtrika Egeberget samlades vid Kongshavn J^lola iiinbroscij canina; Cotoneaster; Berberis; Arabis IPhalianaj, hirsuta a. et ^. glabra [Ar,
alpina jS. g/a^r<r/HoRN.PIantel. 2. p. 220); Potentilhi
att

anställa

några

244
hör uLaii Ivifvel Pot. opaCa LessSa
Reise p. 7);
xifr aga tridactjUtes och corilro'
Corydalis
Jabaceaj ^dojca; Eupliorbia pa-^
'versa,'
aJpestris

(hit

Carex microstacliya,
och några andra.
ett enda ställe, hade nyss börframsticka sina ax, liksom C. sal in a, mariti-

lustris

som här växer pa
jat

ma

111.

fl.

Inseende att vårens sena ankomst detta år
gaf föga anledning, alt hoppas på något betydligare utbyte i de högre och längie mot norden
belägna trakteina, omfattade jag med begärlighet
Kiistiania eiböds, att i sälldet tillfälle, som
skap med trenne der vistande landsmän under
Juni månad göra en tur genom Grefskaperna och
Väl var ej heller här att hoppas
Telemarken.
någon särdeles rik fångst i botaniskt liänseende;
men jag ville ej föi summa detta tillfälle att bese
förut af mig obesökta trakter samt förskaffa mig
liunskap om deras karakter, äfvensom om beskafFrån Kristiania
fenheten af Telemaikens fjäll.
begåfvo vi oss den 30 Maj öfver Yoxenåsen, der
granskogen,,
spridda snöfläckar ännu qvailågo
förbi Bogstad och .Basrum till Krogkleven, h varifrån man njuter en med skäl beprisad iitsigt
öfver det underliggande fruktbaia Ringerige och
den herrliga Tyri fjorden med dess vikar. I sjelfva Krogkleven visade sig, jemte en mängd mossor, Carex pedijoriiiis C. A. Meyp:r {C\ rhizina
Bl. mscpt), Saxifra^ia ni v al is ^ controversa och
blad af S. Cotjlcdon,
Mellan Suudsvold och
K lä k k en anmärktes Salix aniy^dalina^ Sor bus
Jiybrida^ Saxifr. conlro^versa , Myosotis strida
jemte andra allmänna vårväxter; äfvensom grenar af Taxas baccata, tagna vid Svaneholm 1
mil från Norderhoug, visades oss på sistnämde
ställe.
Från Kläkkens gästgifvaregård begåfvo vi
i

—

i
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oss till Buesuiid, deiifråii vi på båt öfverforo
Tjrifjoiden till Vigeisund, h varifrån vi än åkande än gående begåfvo oss förbi Modum, Eger och
Regnväder förföljde oss
Fiskuni till Kongsberg,
och tvang mig afsLå från botaniska undersökningar i denna trakt, som ända till Liskum var vacker och prydd af jöf- och bai'r-skog, som, omvexlande med h varandra, ända till toppen beSedan Fiskum passerats, blef
klädde bergen.
barrskogen herrska nde och bers^massorna meia hopade, h vilket, i förening med de mindre och
glesare bondgårdarne, gaf åt hela landskapet ett
mera dystert och ödsligt utseende.
Barbarcea
vulgnris, h vilken på ett ställe nära Dunserud
växte i rik mängd, var den enda anmärkningsvärda växt, som anträffades.
Kongsberg ligger
utmed den brusande Louvenelfven i en djup dal
omgifven af berg, bland h vilka Johnsknuden
är det högsta; längre mot söder utsträcka sig de
ännu högre Skrimsfjelden, som ännu fortforo att
till
en betydlig del vara täckta med snö. Hela
trakten syntes steril och ointressant; i botaniskt
hänseeJide lär den ock, med undantag af några
mossor, hafva föga att erbjuda; väl uppgifver
HtJBNER, att han här saralat Draba nemorosa, men
den är h varken förr eller sednare här återfunnen, oakta dt D:r W. Boeck under sitt fleråriga
vistande härstädes h varje år eftersökt den; af
honom erhöll jag dock några af de specimina,
Vi uppehöUo
som HiJBNER meddelat honom.
oss icke längre i Kongsberg, än som fordrades för
att bese de rika silfvergrufvorna, äfvensom öfriga
.

...

—

—

härvarande iniättningar.
Den 4 Juni afreste

vi der ifrån mot Laurvägen, som förde oss nära förbi den vackra
Labrofossen, fortgick utmed Louvenelfven genom

vig;
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eu för det niesta sandic^ tial\t, der barrskog var
herrskaude; kring Saiidsvaer Ijörjade Ek^n åter visa
sig och mellan Laurdal och Styrvold voio bergJu närmare maii
sidorna beUickta af Lönnar.
nalkas Laurvig, desto mera sänka sig bergen 'Och
desto fruktbaiaie blir dalen; Ekarne bli allt talrikare och mera storvuxna, och slutligen kommer man tätt vid Laurvig till en herrlig lund
af stora präktiga Bokar, som i minnet återkallar
Bland de växter, som
södra Sveriges bokskogar.
vid Laurvig anmäiktes, vill jag här allenast anmängd, Rosa rubiginosa^
föra: Ribes rubruni
Pyriis Malus j Salix hmceolata Fr.
Yägen
från Laurvig till Porsgi und förer till en början
genom en herrligt lomantisk trakt mellan skogklädda berg, der bok och barrträd omvexla med
h varandra, under det att Aqw stora Peltigpra arctlca bekläder bergsidorna; vid Lauggangsfjorden
visade sig blad till den annorstädes i Nori ige sällsynta Laserpitiuni latifnliuni; närmare Kokkersvold tycktes Boken upphöra; ty de få träd, som
varseblefvos mellan Porsgrund och Skien, voro
väl ursprungligeli planterade vid de härvarande
Närmare Eidanger inträvackra landtgårdarne.
der man i en sandig tallmo, som sedan aflöses
af en vidsträckt, numera för det mesta uppodlad,
rayrsträckning, som upphör först vid Porsgrund,
mellan hvilket ställe och Skien vägen erbjuder
en mängd vackra situationer. Tiden tillät mig
icke närmare undersöka den i många hänseenden
intressanta vegetation, som råder kring Sk?ensfjorden; Professor Br.YTT har häröfver leninat en
förteckning''), hvari förekomma flera för Norrska
i

—

*)

Se Botaniska notiser för 1840 N:o 2 och

följ.
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nya

floraii

båt

arter.

genom den 3

—

Från

Fjaerestiand

mil långa Nordsöen,

togo vi

som om-

af lägre, merendels med barrskog täckta
Vi besökte den så kallade S:t Mikkels kirke, som utgöres af en, åtminstone tili en del
genom mennisko-åtgärd bildad håla eller grotta
den här ganska branta
lemligen högt ölVer sjön
bergväggen; man har den sägen, att nämde
grotta i de första kristna tiderna varit begagnad
som kyrka. På berget vid hålan växte SeinperDivurn tectorum, som '-^emleCarex globidaris ^hsWken samlades nära Nordal vid Nordsöens Öfversta
ända, utgjorde det enda anmärkningsvärda i botaniskt hänseende, som under denna tur varseLiefjeklet, som vi alltjemt hade i sigte,
blefs.
var ännu nästan alldeles öfvertäckt af snö, h vilket äfven var förhållandet med Brokfjeldet ock
det ofvanför Sillejords kyrka belägna fjället SkorVen, som vi först fingo skåda under färden öfver
det af barrskog beklädda temligen branta bergomgifna Sillejordsvandet. Allt utvisade, att vi nu
grannskapet af en vidsträcktare mera egentvoro
lig fjällbygd, än de trakter vi ditintills passerat;
vi hade också nu inträdt i Öv^re Telemarken, som
tillhör Kristiansands Stift, under det Nedre Telemarken, som vi lemnade, utgör en del af Agersgifves

berg.

i

—

i

lius Stift.

Sillejordsbygden, ehuru omgifven af temligen
betydliga fjäll, berättades dock vaia mycket fruktbar, särdeles den trakt, som under namn af
Flatbygden utsträcker sig sydvest om kyrkan
iäiigs vägen mot Hvidesö, hvarest råg och hvete
lära trifvas utmärkt väl; äplen oc'h körsbär omtalades äfven såsom här varande af en i dessa
trakter ovanlig godhet; i prestgårdens trädgård
växte ett valnötträd, som väl årligen bär blom-
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men livais fiukt icke liiriiier Lill mognatL
Skogarna utgjordes töinärnligyst af Gran och Tall;
under det Ask, Alm, Lönn, Lind, Asp, Hägg,
Hassel, Björk, Rönn, Sorbiis 4ria. Rliarnnus
Frangula, Viburuum, Ainas incana , Saljx plijlicifolia, nii^ricans m. fl. prydde angarne.
Ehur
Siilejord nära tienne daru vi uppeliöllo oss
gar, kunde jag dock ej göra mera än några korta
obetydliga utvandringar under de få stiinder, som
utgjorde mellanskof mellan de regnskurar, li vilka
föl lo så starkt och häftigl, att alla bäckar och elfvar inom ett par tinmiar stego högt öfver sina
bräddar; vegetationen var emellertid äfven här
ster,

i

föga framskriden, så att nästan alla växter, utonii
vårens tidigaie alster, ännu icke hunnit längre

än

att framvisa sina

par.

Från

blad eller allrahögst knop-

Siilejord begåfvo

dal, Hjerdal och

vi

oss

genom Flad-

Granherred mot Tindsöen. Fladt

dal (annex

till Sillejord; kallas oriktigt Floddal i
Horn. Plan tel. 2. p. 325 etc, och derifrån Vet.
Acad. Bot. Årsberättelse för år 1835 p. 501 ocl^
följ.) utgör en fjällomsluten, rätt bördig dalsträckning kring Fladdalsvandet; sedd från höjden af
den ås, hvaröfver vägen går till Hjerdal, tager
den sig mycket väl ut och erbjuder en i dessa
i

Här
trakter på visst sätt Öfverraskande anblick.
förekomma utom många andra växter: J^iola umbrosa albijlora, Barbarcea parviflora Evonjmus
europceus; men att Ilex AquifoUwn uppgifves
j,

såsom

här växande, härleder

sig

troligen af nå-

got misstag; åtminstone har hvarken Prof. Blytt
eller jag här sett något tecken af den, ej heller
visste folket något om en sådan buskväxt, hvil-

ken dock icke gerna kunnat undgå att fästa deras uppmärksamhet; den är icke heller i Östra
Norrige funnen på något annat ställe, och i S. oclii
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V. (leliinie växer cleii uleslutaiitle grannskapet af
öppna liaFvet, h vilket allt tyckes tala mot dess
Sedan man
denna fjälldal.
lörekomst inne
hvaiest
jjasseiat öfver den ofvanför nämda dsen
enifonnis^ PotenliUn alpef^tris m. fl,
Ojcyria
visade sig, nedkommer man i A^w så kallade
Svartdalen, som är mörk och träng, omgifven af
beig, bevuxna med tät granskog; nu är dalen föi

—

i

,

i

ga J)ebygd. och det berättas, att digerdöden eller,

som

Norri^e kallas, "den sorte död" bortur denna, liksom ur så många
befolkningen
ryckt
Norrige,
i
b vilka derefter föiblifvit
delar
undrii
Framemot
Pljerdals kyrkobygd
obebygda.
nästan
Öppnar sig landskapet ocb blir gladt och lifligt
med täta vackra bondgårdar. Mellan Hjerdal och
Soidand visade sig Eken åler i temlig mängd,
Mellan Souland
men på en inskränkt krets.
och Tindoset vid Tindsöens sydliga ända utbreder sig en oafbruten enformig, nära 2 mil lång
tallmo, h va res t man endast omkring Gran ber rad
några menniskoboningar.
Från Tindfin träffar
oset togo yi båt till Tinds prestgård, belägen vid
norra ändan af den 4 mil länga Tindsöen, som
närmast omgifves af skogklädda berg, hvilkas toppar ännu voro upplj^sta af spridda snöfläckar, under det små gärdar med sina åkertegar intogo
nästan alla ställen, der den merendels ganska
branta sluttningen lemnat någon möjlighet för
deras anläggande; också äro de här ofta utsatta
för fjällras, som förstört mera än en husmansFlera dalsträckningar stöta intill sjön och
plats.
förorsaka liksom Öppningar i den oragifvande fjällmassan; dessa förorsaka häftiga och farliga kastvini\^\\

i

—

dar,

den

i

det den mellan fjällen sammanprässade vinur de trånga dalarne och derefter

utstörtar

liksom

återstudsar

mot de

tvertöfver den föga

;,
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breda sjön varande fjällsidorna; dylika kastvindar göra, att det under vissa tider på året är
Sådana
förenadt med Jifsfara att ro öfVer sjöen.
dalsträckningar äro förnämligast: vid södra ändan
af sjön den h va igenom Tindsjön medelst Tindelfven har sitt utlopp; på vestra sidan den långa
som utgör Månelfvens
herrliga Vestl]orddalen
strömfåra; på norra sidan Jösdalen, hvari Tinds
kyrka och piestgåi^d äro belägna; Gousaetdalen
strax öster om den förra, och OsLbygddalen än
mera i öster; dessa tvenne dalsträckniiigar åtskilgenom barrskog-beklädda bergåsar, som kiljas
Ibrmigt gå ut till sjön från den högra fjäll platåen
på östra sidan är blott en liten dal-sträckning, som
sträcker sig ned från den något längre bort belägna Ho vindbygden '").
I Tind, dit vi ankommo den 11 Juni, qvarstadnade jag till den 27 s. m., ehuru mina hitvarande följeslagare redan den 16 derifrån
tills
begåfvo sig på återvägen till fosterbygden.
Den
tid, som här tillbragtes, använde jag till exkursioner
i de kringliggande fjälltrakterna; och ehuru fjällväxterna ännu icke voro särdeles framskridna,
erhöll jag dock åtminstone ett allmänt begrepp
om härvarande fjällvegetations beskaffenhet.
i

,

—

*)

Jag har

dan

jag,

omnämt
med hänseende

särskilt

dessa dalsträckningar,
till

eme-

de tre nordliga, funnit

Carpelans karta alldeles oriktig, i det att Tinds
kyrka och Attraa (prestgården) som båda ligga tätt
vid Jösdalselven midtför dess förening med Hiisevoldselven, äro der markerade vid Gousaetelven, utmed hvilken gården Marum ligger, som deremot på
kartan är utsatt vid Ostbygdelven. Både PontoppiDANS och Forsells kartor äro i detta fall riktiga
ehuru jag annars funnit dem vida mindre tillförlitliga än Garpelans, som är den bästa karta man ännu
,

cger öfver Norrigc.
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Bliind iiyssiiämda exkursioner var deii jag, före
mina reskamraters lu-mresa och i deras sällskap,
företog

genora

den

herrliga

Vestfjordda"len

till

Goiista och Rykanfossen den intressantaste, ehai'u

den

i

särdeles

botaniskt hänseende icke lemnade någon
rik skörd, h vartill orsaken

hivfviidsak li-

mina följeslagaies knappa tid,
som icke tillät oss mera än med ett flyktigt ögonkast öfverskäda de flera natmsköidieter denna dal
gen

hör

sökas

i

erhjuder.

Vestfjorddalen, som med en längd af 2 till
3 Norrska mil fortlöper från öster till vester mellan den stora och högtbelägna sjön Mösevandet
och Tindsöen, och innefattar Mcels och Dale annsexer till Tind, ntgöres af en smal, ingenstädes
1 mil
som genomströmmas af den i
bred dal
mångfaldiga bugter forsande Maanel ven (Mösevaudets utlopp) och å båda sidor omgifves af ganska
,

starkt sluttande,
för

det

mesta

stundom tvärbranta, men

med barrskog beklädda

likväl

bergsidor,

h vilka slutligen höja sig till och öfver trädgränsen, och utför h vilka flera herrliga vattenfall nedblajid dessa vill jag här allenast nämna
Hougfossen, Hvitfossen, Vaafossen och slutligen
Hjukanfossen, den herrligastc bland alla. Vid
södra sidan af denna dal, ungefär midtför gården Ingulsland, uppreser Gousta sitt stolta hufvud till en höjd af närmare 6000 fot; detta fjäll,
som är det högsta i Kristiansands Stift, och som
först i Harclanger och fiallingdalsfjällen finner
medtäflare i höjd, bestego vi den 14 Juni.
Ehuru uppgången genom den först af Gran och sedan af Björk tätt bevuxna lien var ganska brant,
blef den dock icke egentligen besvärlig förr än
vi hunnit öfver trädgränsen upp till det egentliga Gousta, hvars sidor äro mycket bianta och

störta:
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liksom öfvertäckta aF större och mindre
nar,

som göra

vaiidringeii

mycket

lösa ste-

besvärlig.

Den

toppen är bildad i form af en hästsko
och utgör en ganska smal kam med den kon v exa
sidan åt nordost och den konkava ät sydvest;
man njuter härifrån en mvcket vidsträckt utsiot
At alla håll, hvilken dock, liksom från alla högre
fjälltoppar, är af en temligen enfoi mig och ödslig
Gousta sjelf kan man äfven på
beskafienhet.
mycket långt afstånd lätt igenkänna deraf, att snön
öfversta

på dess sidor bildar smala, longitudinella strimmor och ej, såsom annars är vanligt, större sam-

manhängande

och ofta

h vartill orsaken

fonder,

transversella bälten eller
ligger

i

sjelf va

bildnin-

och de branta sidorna. Vid
vårt besök fanns ovanligt litet snö på fjället och
det oaktadt att våren här uppe så föga framskridit, att Björken ännu icke börjat utveckla sina
löf,
och flera småsjöar på platåen nedanföre den
egentliga fjälltoppen ännu voro belagde med is,
h vilket äfven var förhällandet med en stor del
af Mösevandet, som vi från toppen skådade. Häraf
är påtagligt, att vegetationen i dessa högre regioner var föga framskriden; de fjällväxter, som anmärktes, voro hufvudsakligen följande, af hvilka
dock flera endast fiam visade blad: Ramuicuhis
aconitifoUuSj, pyginceus; Arabis alpina; Cerasti^

gen

af

fjälltoppen

Potentilla alpestris; Rhodlola
(växte ännu herrligare på foten af Haake-

lim stellarioides;

rosea

tätt vid Tindsöens yta), Sonckus aU
Arhutus alpina; Azalea procwnb.; Menzie^

näsfjeldet
piniLs;

ccerulea; Pedicularis lapponica; Salix herbaceaj lanata, phylicifoliaj lapponum; Betala
^lutinosa, hnmiliSj nana; Liizula spicata; Carex
canescens alpicola , ri^ida; Lycopodiiim alpinwn
Qch SelagOj hvilken gick allra högst upp i sällsia

,
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—

Rjukaiifossen, bemed Pelti^era crocea.
lägen längst uppe i dalen, kallas det stova majestätiska vattenfall, som Maanelven icke långt ef-

skåp

ur Mösevandet med sin ganska
vattenmassa
bildar mellan gårdarne
Fossem ocb Vaa.
Ehuiu detta vattenfall icke
eger den böjd af mera än 430 alnar, som blifvit
det tillagd, utgör det likväl utan fråga ett af de
mest imposanta uti det på vattenfall så rika Norrige.
Den betydliga vattenmassan, som störtar
säkert mera än 400 fot lodrä 1 utför klippväggen,
upplöses dei under i skum ocb lök som gör omöjligt att
uppdaga bottnen af den bästskoformiga
bassin, b vari den nedstörtar ocb som med så mycter

dess

uttiäcle

betj^dliga

1

,

ket skäl gifvit bela forsen namn af den rykande^
ty redan på afstånd urskiljer man den rökkolonn

som

derifrån

herrliga

tafla

uppstiger.
från den

Vi

betraktade

denna

vidt omtalade Maristien,

uppför den starkt sluttande nästan
som icke med upprätt bnfvud
beträdes af någon, som ej äi- van vid dylika; t}^
en svindel eller ett felsteg skulle nedstörta den
förvägna i den uti det under varande bråddjupet
forsande elfven, b varifrån det knappt gifves en
möjligbet att uppbämta de krossade lemmarne.
Kring Maristien visade sig Draba läxa; Turritis
^labia; Coto/ieaster; Sajcijraga Cotjledorij
111 v al is; Veronica saxatilis; Buitsia alpina m. fl.
En annan utvandring, som ock förde mig
till berrliga naturscener, eburu de ej kunde mä-

en

slags stig

glatta bergväggen,

—

med dem, som

Vestfjorddalen erbjöd, var
företog längs elfven till
de stolta kaskader, Liefossene kallade, bvilka bildas, då elfvens båda bufvudgrenar från säterregionen nedstörta i den bebodda dalen.
Vid
ta

sig

den

jag

samma

genom Jösdalen

tillfälle,

äfvensom en annan gång, då

jag
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vandrade hela Husevolddaleii uppåt, genonislräivade jag de högre öfver och vid björkregionens
gräns sig utbredynde fjä 11 Liak terna, der snön finiiu qvarlåg i l)etydii.ga ehuru strödda massor, och
der våren endast genom en eller annan tidigare
fjällväxt gaf sin närvaro tillkänna; djupl nere i
dalarne, helst utmed de IVån fjällen koMiiiiande
bäckarne och elfvarne, fann jag dei emot en mängd
fjällväxter blommande, af h vilka jag i de högre regionerna,

deras

blifvit blad.

I

egentliga
hela

hem,

icke ens vai'se-

denna tiakt öfvergick gran-

merendels sa omedelbart till björkens,
någon särskild region för Furen knappt kunvestra
de antagas eller märkas; det vai' cjidast

regionen
att

i

Liedalen, som jag tydligt kunde urskilja äfven
denna. I de högre trakterna voro Betala glutinosaj hrunilis och iiana allmänna, jemte de vanliga fjäll-jjilarne; Alnn^ incuna och Popiilus tremula voro äfven allmäuiia i dalarne; deremot
var 7V/7a parvifolia mycket säilsjMit och Jcer
Platanoides förekom alldeles icke i Tinds kyikobygd, ehuru detta träd i Hovindbygds annex bevara ymnigt.
Gentiana piirpitrea vair
allmän inom björkregionen, men den hade ännu
Föröficke utvecklat mera än sina första blad.

rättades

rigt

varseblef jag inga

växter,

som

förtjena sär-

på detta ställe omnämnas, om icke Carex
vas^inata (C. curvirostra Hartm.), som här syntes
Ostbygden anmärktes
I
vara mycket allmän.
Herminium MonorchiSj Ha ben aria viridis^ aibi^
da och Corallorhiza innata , h vilka jag ej varseblef i de andra delarne af Tind.
Den 27 Juni lemnade jag Tinds prestgård
och fortsatte så skyndsamt som möjligt lesan tillbaka till Ringerige, för att, såsom jag hoppades,
antingen der eller på Hadeland sammanträffa med

skilt
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Blytt, h vilken vid min aiiesa frau Kristiatrodde sig de första dagarne af Juli blifva
färdig att antiäda sin resa Lill Vaidersfjällen, der
Från
vi tänkte gemensamt tillbiinga sommaren.
bebegaf
jag
mig
öfver
till
den
tätt
sjön
Tind
Ostbjgden,
varifrån
vandiade
jag
sedan
b
bj^gda
Vegetaöfver fjället till Vasgli i Nummedalen.
tionen visade sig i allmänbet likadan som i Tind;
men ju mera jag nalkades Nummedalen, desto
sällsyntare bief Gentiana purpurea.
Ungefär
midt emellan Tind ocb Vcegli nedkommer man
genom en biant klef i Kirvedal, bvarest en mängd
sätrar, tillböriga invånarne i Ostbygden, äro belägna.
Denna dal var tätt bevuxen af stora Granar, b vilkas utseende dock tydligt gåfvo tillkänna, att de numera ej bär trifvas väl; ty antingen
voro de belt ocb bållet förtorkade, eller ock bada
de toppa ine för vissnade; ej beller sj^ntes några
yngre träd uppväxa; detta synes mig innebålla
ett nytt bevis för den observation man trott sig
på flera ställen bafva gjort, att Granens vegetationslinie numera icke går så bögt som fordora;;,
b vilken orsaken bärtill kan vara, är svårare att
ådagalägga.
I klefvarne vid Kirvedalen, äfvensom
på åsen Öster om densamma, voro Polytrlchum
hercjniciun ocb Conostomum boreule bögst allmänna, utom bvilka de vanliga fjällväxterna: t.
ex. Menziesia, Gnaphalium norvegicam^ supinum;
Veronica alpina; Azalea; Saxifraga stellaris.,
Prof.

nia

o. s. v. förekommo.
Närmaste ås böjer sig upp
mot björkregionens öfra gräns ocb ungefär midtpå
densamma går gränsen emellan Telemarken och
Nummedalen; och jag inträdde således bär å-ber i

Agersbus

Stift.

Fotstigen förde nus öfver nayror och bäckar
genom en temligen tät barrskog,, tills jag vid går-
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den Lien inträdde
Mellan
medalen.
sattes vandlingen

i

den bebygxla delen afNiini^

vackra

åkrar ocb ängar furl-

utsigten öppnade
utmärkt vackra kyrkobjgd utmed den brusande Louven, på båda sidoi' bvarom bergen så småningom böja sig ined skogklädda sidor, bär ocb der prydda af vackra gåjda]\
I norr höjde sie^ då ännu till en betydlig del
Resan foitsattes nu på
det snötäckta Eidsfjället.
god körväg längs Louven förbi Piollougs kyrka
genom en temligen vacker trakt, bvarest den länge saknade TroUiits europcmis åter visade sig jemte
Hieracium cyinosum, Pediciilaris sjlvatica, Or^
Vid Bjöige lemnade jag
chis conopsea, m. fl.
åter körvägen, för att tvert genom den skogtäckta

sig

öfver

tills

slutligen

Veeglis

—

trakt,
sätta

som

Nummedalen

skiljer

vandriiiiien

ningen af den

till

ås,

sistnämde

som

i

från Sigdal, fortställe.

Från

öster begränsar

slutt^

Lou vens

njöt jag en förtriiiilig ulsigt så väl af det
norr belägna Eidsfjeld, som det i vesler liggande Bleefjeld, bvarest Synboved utgör bögsta spetGenom kärr ocb moraser, bevuxna af ocb
sen.

floddal,
i

omgifna med tät skog, fortsattes vandringen först
gården Hiås, den första i Sigdal, ocb sedan
till
som är väl belägen
till
sjelfva kyrkobygden,
kring den temligen stora ocb vackra Sonneren-^

Här visade sig samma vegetation, som
Nummedalen. Efter en natts uppehåll, fortsatte
jag resan genom en oafbiuten barrskog på den
nyligen anlagda och ännu ej fullkomligt plane-^

fjorden.
i

Krydsherred, beläget kring den
bredvid hvilken Norefjeldet
höjde sina snötäckta toppar.
Sedan jag på båt
öfverfarit denna sjö, åkte jag vidare genom en
skogig trakt, tills jag vid Lunders kyrka inkom
i den vackra,
tätt bebygda Sogndaleo, Som vid

rade

vägen

till

stora KrÖrenfjorden,

Hö-

957
f lönen

foss

iiniiiga

förencir sig

vyer,

lieirlign

\re\ Ringeiige.

som du öppnade

Blaiul de
sig,'viJl jag

nära Bråtens gäslgifvaieqård,
dei- man öfverser en sloi- del af den vackra TyriTjoiden, det IVid^tbara Uingerige med Holes, Norderhougs och Iloiigs kyi kor samt en mängd stora
välbygda bondgårdar omgifna af vidsträckta bördiga åkeifält, b vilken tafla på alla sidor inneVid liönenfoss passeshites af sko^klädda berg.
öfver
Beinado, tätt unen
bro
lång
man
pa
rar
der det temligen betydliga vattenfall, som denna
elf bildar och som drifver de mån^a härvarande såoo
På Kläkkens nära belägna gästgifvare.verken.
allenast

niiitma en

gärd inträffade jag den 29 Juni midt om natten.
Vid min di tkomst mottog jag den för mig
oangeitäma underrättelsen, att Prof. Blytt åtminstone icke före midten af Juli blefve färdig att
anträda sin resa, och som det icke öfverensstämde med min reseplan att så länge uppskjuta mitt
besök i de högie beliigna trakterna, fortsatte jag
redan den 1 Juli min lesa till Gran i Hadeland.
Så väl Ringerige som Hadeland visade sig nu i
sin heiiligaste pi^akt och rättvisade det beröm,
som blifvit dem tillagt, att vara bland Noiriges
fruktbaraste och mest odlade piovinser.
En rik
färgprakt prydde ängarne, på h vilka Dracocepliahtm Rityscluauiini, Accmitiim septentrionalej,
Fiol il canirid, TroUius^ Raniinc. acris^ polyantheinos. Lotus cornicuhita , Potentilla norveRosa cinmamoineaj, caiiina, niolgicuj alpestris
lissima j Ononis liircina^ Geraniuin sylvaticiun.
Si! ene natans, Arabis kirsuta, Anthjllis Fulneraria, Hypochccris macuJataj Hieraciiitn cjinosnni, prcumorsnin^ m. fl. åstadkom mo de vackraste schatteringar.
Mellan ängarne och de skog17
K. F. Acad. Handl. 783 s.
,
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kidl^rne frj^ftiskvnila öfveiallt väl Lyjjdii
(bvsiibland Soreiiskrifver-boslället Venlo
säiskildt fortjenar nämnas), omgifna af vidsträckta
Den sköna taflan vinner ökad t
böidrga åkerfält.
bebag af den vackra Randsfjorden, längs b vilken
vägen framgår genom bela Hadeland ocb en betydlig del af Land.
En biand de punkter, som
den bästa öfversigten ö^fver den herrliga
ei bjuda
trakten, är det nära Gran belägna sä kallade
Sölvberget, från b vars topp man öfverskådar nästan bela Grans pastorat med tre af dess kyikor^
de många vackra tätt belå^gna gårdarne, de fnikt-^
bara åkerfälten, de måivga (25) små sjöarne, dei>
långa smala Band&fjorden som för det mesta å
båda sidor omgifves af småningom sliitlande skogklädda åsar, under det hela iailan liksom med
en ram inneslutes af alU fiögre ocii bögre beigssträckor, öfver b vilka alla, längre
ilet fjerian,
snöfjäll
böja sig,= bbnul bvflka Gotjsta, eliiJi n 1
ett afstånd af nui^^^ än 10 Norrska miU lätt fgen-^
kännes genom sina iongil^idinela snöstrimmor.
Liksom den fornämstii delen af Ringeiige utgöres
af en tern ligen jitun sträcka kring Tyrifjorden
ocb dess gienar eller vikar, likaså iilgöres Hadeland (Jevnagers ocb Grans pastorater] af en än
bredare, äji smalare d*?i på östra sidan af Mands^
Ijoiden, men bvilken dal icke är jemn, utan öf-^
veralll afbruten af lägie kullar ocli åsar, betäckt^
dels af bair- dels af löfskog.
Bland knilarne äro
Sölvbeiget vid Gran ocb Biandbokampeii nära
Näs annexkjnka de högsta; dessa båda utgöras af granit och sjenit, då deremot de ösler
om Stor- ocb Rands-elfvaine samt Randsljorden
belägna delarne af Ringerige och Hadeland, ända
till
något norr om Brandbokampen, bestå af ler-

klädda
gårdar

,

i
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skifer

vatteiidrai^

Näsbygden,
Lilet,

kommer man åter vester om
iioiT
om den egentliga
inhädei- man genast inom gneisge-

och kalksten;

iiämJe

h vilket

och

äi^ven

i

öster

vidtager strax

vid

Dessa olika forma/
tioner utöfva äfven pa vegelalionea ett ganska
tiiärkbail inflylaude: ledan föri- än man hunnit
till Sniedshammars skjutsombyte har trakten antagit ett mindre rikt och omvexlande utseende;
akrarne äro mindre och framvisa ej sådan bördighet som förut, och ängarne hafva förlorat betvdhgt af sin färgprakt; likaledes blifva barrträden mera herrskande. Detta förhållande äger äfven till en del rimi i Lands pastorat, som utgör
en ännu smalare landstrimmei på båda sidor om
Randsfjorden, innestängd af höga med storväxt
barrskog öfvertäckta bei-gsåsar. Stränderna pryddes dock af många betydliga gårdar, hvaraf flera
hade mycket vacker belägeidiet och bland dessa
syntes mig fogdegården Kronberg intaga främsta
rummet.
Snart når man den öfversta mvcket
smala ändan af Randsfjorden hvarefter man inträder i en mera vild och mindre odlad trakt,
som endast på nå^ra ställen visar sig tätare beOvei'dals

o^ästoifvareo^ård
o
o

'^).

rs

,

j

bygd; denna fortfar ända tills man mellan skiftena Tomlevold och Brufladt inträder i Ourdal
i
och med detsamma beträder det af sina
vidsträckta och höga fjälltrakter utmärkta Yalders.
Under den temligen skyndsamma resan från

och

Gran till Brufladt fann jag, med hänseende till
den speciela vegetationen, endast följande att anmärka: Polemonium cceruleiim visade sig kring
*)

En

geognostisk karta öfver denna trakt
Keilhaus Goea Norve^icaj J.s Heft. Kri-

förträfflig

finnes

i

stiania 1838.
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Overdal;

nom
män,

Dracocepliahun

Ruyschiaiuij

soni ge^

hela Riiigerige och Hacleland varit högst alltycktes upphöra vid Smedshammar, h var-

den ej återsyntes förrän vid Tungvold i
Land, ehinn der blott pä ett par ställen; deremot var Poteutiihi norvea^ica allestädes ymnig
ända till Yaug i Yalders; Canipannhi Cervicaria
visade sig på ett ställe nära gärden Horn den
nordligaste i Gians pastorat; nära Tomlevold i
Land samlades, utom andra, Cerastium triviale
efter

och

^hinchiIo'<uin j

något längie fram

i

barrsko-

\id Land .fann Prof. Bt.ytt,
vid sitt besök sednare under sommaren, Malaxis
stoi' mängd.
monojhjUos
Brnfiadt eller Etnedal utgör annex till Sön-

gen Gdliftin

irifidiini.

i

dre Onrdal, h vilket })astorat, jemte Nordre Oiirdal, Siidre och Yang, ulgör Yaideis, hvars invånare snart sagdt i hela JNorrige äro kända som
tröga, råa och snuitsfäj-diga och hafva en i Ögo,

nen fallande olikhet med sina grannar
dor.

Hela

disti iktet

Do

är höpl beläoet

ä

alla si-

med mänoa
_a

vidsträckta fjällmassor och sätermaiker, men mindre förmånligt ^k>v åkeibruk.
Husen äro i all-

mänhet små och
ter af

Noriige

låga, och de i nästan alla trakvanliga sä kallade "slolpebodaine"

—

Yid Bruiladt går vägen på en
synas icke hiii'.
läng och bl ant backe u])pför den af Gran och Tall
beklädda Tonsåsen, pä hvilken vägen sedan omkring I niii foilgär, V\\\?> den slutligen åter sluttar
starkt ulfoi- till Nordre Om dal i Beinaelvens dalföre; Tonsåsen utgör nemligen skillnaden mellan
de vaLtendiag, som tlyta till Randsfjorden och
dem, som

flyta

till

Sperillen.

-— Kring Brufladt-

Tonsåsen visade sig åtskilliga
lägre fjellväxter blandade med inferalpinska t. ex.
Pklenni (dpiuwn, Poa alpina, Eriophorum vabackarne

och

på

2G1
ginatfim^ rifi^usl/fo/iuinj Mrosotis sylvaLlcaj aruensis ; Ejjilobinni ori^^anifoliuni, montaniun, pahistre; Cerastiiitn trii^ynum, triviule; Sper<^u/a
Sabina y saginoides; Andromeda polifolia; Pyrola
m in or, rotundifolia ; Gn -ipJi alinm n or veo^icnm^
7iIia;inosuin;
jutpinum et et
Carex filiforinis;
Betala nan er; Sali.x: lappofutin , pentaudra^ phyI en iiteii sjö öfverst på åseii
UcifoUa, m. fl.
Frän höjsyntes blad af NyinphcEa pnmifa.
,/3,

—

den

sluttning,
utsigt
Sjöai",

—

Tonsbacken,

af

njiitei-

öfver

den

som

ut^ör åsens nordliga
nian en vacker och vidsträckt
underliggande dalen med dess

elfvar och bäckar, bi-ed vid h vilka en

mängd

gårdar äro belägna, äfvensom på de mera iångsluttande temligen skogbeklädda sidorna af bergsåsarne, som omgifva dalen, under det nakna snötäckta berg längst i vester stänga ali vidare utsigt.
Sjelfva N. Ourdals kyrkobygd har ett
mindre behagligt utseende, till följe af den här
rådande brist på trädvegetation; också är klimatet redan här så hårdt, att äpleträd endast med
stor möda kunna trifvas; åtskilliga köksväxter,

—

—

gurkor m. fl. vilja alldeles icke växa.
Här såg jag de första Lemlar eller Lemän, h vilka sedan visade sig så iuigst talrika, särdeles i
de högre fjälltrakterna; de hade nu under flera
år varit alldeles borta, men synas återkommit i
förökadt antal; under hela sommaren 1837 såg
jag icke en enda; h varemot de år 1826 visade
t.

ex.

sig lika så

talrika

som näi^varande

år.

Från Ourdal fortgår vägen bredvid Oiirdalsoch Standa-fjordarne föjbi Sven näs och Ullnäs
tätt bredvid hvarandra belägna kjnkor, hvarefter
man snart kommer till den af många små skogklädda holmar uppfylda Slidrafjorden, som omgifves af terass vis uppstigande skogiga berg.
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dre

prestgaiJ

en ganska vacker

liar

l)el;igeiiliet

utmed den vackra

sjön, på In ars andra sida Ölberget niidteniot höjer sin gran- och fuibepiydda
Sjeifva
kyikan, som ligger tätt bredvid
topp.
prestgården, är bj^gd af huggen sten; något i
dessa trakter högst ovanligt,
Bland växter,

—

som anmärktes

mellan Oiirdal och Slidre, vill
anföra: den sköna Geranlum praten sej

jag

här

som

jag först

varseblef vid Lillestrands skjiitsom-

Dracocephahim Ruyschiana återsyntes
bjte;
vid Ullnäs och följde sedan genom nästan hela
Slidre pastorat; mellan Röen och Slidie växte
Gentiana ^inarelhij Dianthus deltoideSj Cerastiiirn alpinuin j3. lanatunij
Draha incaiia, Erysimum hieracifoJiunij ni. fl.
På Ölberget, h vilket jag i ett oafbrutet regnväder besteg, anmärktes bland andra: Saxifraga oppositifolia., StellariSj Cotjledon , aizoides; Gentiana ni val is; Ranunculus aconitifolius; Mjosotis sylvatica; Men-?,
ziesia; Azalea; Silene acaulis; Cerast, alpiniim;
Potentilla alpestris; Oxjria; Hieraciuin alpinum;

—

Conv all aria maj al is,

verticillata;

Lycopodiuin

—

complanatum; Aspidiuni Lonchitis; m. fl.
Sliit^
ligen kan jag ej underlåta anmärka, att åkrar
och ängar, särdeles

i

N. Ourdal och Slidre, voro

bevuxna af Ljchnis pratensis
alla färgnuancer
från hvit till mörkröd; jag kan dock ej anse den
utan såsom väl skild från L. sylvestris, som på
i

bergen, men i sjainerhet i fjällen, är högst
män och vida mindre varierar till färgen.

all^

Den 10 Juli reste jag från Slidre till Vang.
Vägen går till en början genom en temligen be^
bygd och odlad trakt föibi Lommens annexkyrka längs Slidrefjord samt deiefter längs Beinaelv,
som vid gården Fossum bildar den icke liöga men

mycket skummande Ryefoss.

Ju längre

man

far

2G.3

upp
de

denna

laiigs

får

elf,

desto mera alpjnskt utseen-

En

hela ouioifninijen.

tät

tallnio

oiTio:if-

den brusande elfven; gårdarne och åkrarne
bli allt mindre och sällsj^nLare; bergen diaga sig
mera tillhopa och bli öfVerst alldeles nakna och
beröfvade all skog, h varemot de i stället framvisa spridda snöfJäckai', under det att högie snöver

uppresa sig något längre boit.
Redan länge
HugakoUen,
mea
skådat
först
sedan man
'har
Beinaelven
öfverfarit
fiamträder
bro
en
den i
på
fjäll

man

Alkkles vid ffjten af dess
verkliga storhet,
ganska tvärbranta sida ligger skjutsskiftet Öjlo,
nedanför h vilket raan kommer till östra ändan
af den långa smala sjön Mjösevand (som äfven
kallas Lille Mjösen till skillnad från Stor-M josen
mellan Toten och Hedemarken), vid hs^ars brädd
vägen fortgår till en början Uj)pför den långa och
ganska branta Quamskleveii på HugakoUens norsin

ra

sluttning.

Här

visar

vegetationen, att

man

en fjälltrakt Redan förrän man hunnit till Öjlo äro J^tragalfts alpinits, Viola moniana, Luznia spicata m. fl. liigre alp växter allmänna längs vägen. Strax nedanför nämde gästgifvaregård tätt vid sjöbrädden och sedan genom
hela Quamskleven växte den vackra Sedum vilBland öfriga
losuni blandad med S. annnuuu
växter, som prydde sidorna af vägen, vill jag här

inkommit

allenast

i

nämna: GentiaJia

nivnlls, AniareHa; Sajci-

fra^a Cotyledon, aizoides, cerriua, stellariSj oppositifoVia y contt oversa, ccespitosa; Silene acaiLlis, injlata; Cerastiiim alpina in j tri^^ynnin: Stellaria afpestriSj FriesiaTta ^ ^t-amiueu;

Draba

in~

cana, lo.xa: Erydnnm hieracifoliuni; Turritis
glabra; Arabis hirsutuj, alpina; Ranunc. pla~
tanifolius, acris, repens y reptans; Potentilla alpest ris; Cotoneaster; Fr a ^ aria vesca; 2\inace-

;,
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tam

(

Viil^iirc

ni.fl.;

;

Hicraciuni a/pumni

Gnaplial. alpinuin

Mysoatis sjlvatica;

,

diaiciLin

Eclilnosp.

,

,

niinuiiiacuin

'

riorvrgiatin

dejlcxum ;

Pru-

Linaria vuh^aris', T^eronica alpina ^ sa xatilis ; Plantago major; Ejjilobium moJitaniim ; Aconitiun septentrionale ; Carex atrata^
alpina j canescens alpicoJa; Juncns tripiunis
trifidas j nodulosus ; Oxjria reniformis , o. s. v.
Uppkommen på Quainskleveiis öfverstJi tf)pp
nedblickar man till Vangs kjnkobygd, som har
en i sanning egen och ganska ajpinsk belägenhet på stränderna af å^w dystert mörka sjön ^
hvilken på alla sidor är omgifven af fjäll, hvaribland Vennäsf]eld och Skiulshorn sä tätt begränsa dess norra sida, att knappt någon plats
lemnats öfrig för de spridda gårdarne och deras
små åkertegar; Hugakallen, Giindfjeld (eller Grindadden, såsom dess toppar, till följe af allmogens
plurala ändelse, här benämnas) och Bergesfjeld,
omgifva sjöns södra strand, äro deremot
il vilka
för det mesta
mera långslnttande, och det är
också här, hvarest de flesta af de med små låga
hus bebygda gårdaine, som ntgöra
gråblekta
kyrkob^^gden, jenite sjelfva kyrkan och prestgåriieJhi vitlgaiis;

Topparne af dessa fjäll, med
äro belägna.
undantag af Hiigakollen (som ock är betydligt
lägre än de öfi iga och fiån Vangs sidan visar
sig föga betydlig), framvisade större eller mindre snömassor, under det att Å^v\ nedra delen
af dem ända till sjön var beklädd med en tät
fastän lågväxt björkskog, h varibland Asp, Hägg,
clen

Hvital och

Rönn föiekomjno blandade;

ty ofvan-

för Qvamskleven visai" sig endast undantagsvis
Gran och Fur; så t. ex. finnas små obetydliga

granskogar, dels vid Vennäs, på sjöns norra sida nästan midtföi- Bergesfjeld, dels framemot Öje

'
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aunexkvrka
sag några
pni

Opdaj,

Fi!ef]eld.

iiiinu

små

}i()L;ic

upp

i

dalen,

harrtiiid ])Iand xVspar

h vilken

gåixl

Redan bäraf

är

den

sjaies det

och

ännu

öfversta

vara

jag

vester

skäl

mot
att

antaga, att den hardt nära fullkomliga brist pä
Gran och Fur, som äger rum vester om Qvanisklev, under det dessa trädslag äro allmänna öster
om densamuia, ingalunda far anses bafva sin
grund i Vangs böjd of ver bafvet (denna utgör
allenast något öfver 1500 fot), utan bör sökas i
lokala omständigbeter; säkerligen bar bär fordomdags varit stor barrskog, men b vilken bär,
liksom vi se pä så många andra slällen i Norrige,

säU nedhuggen,

så att de
beiöfvade allt skydd
soui berrska
denna fjällomslutna dal, b varaf blifvit en följd, att de icke
längre kunnat trifvas, och all barrskog småningom försvunnit. Längre fram blir jag i tillfälle
omnämna, buruledes i Smeddalen uppe på Filefjeld ännu uppgräfvas ur jorden rötter och temligen tjocka stajumar af Furu, b vilket trädslag
Dumera alldeles icke växer derstädes. Detta tyckes ock vitsoida sanningen af det påståendet, att
klimatet numera bllfvät båidare än det foidom
varit; och som ett ytterligare skäl härföre, kan
]ag ej undgå omnämna den omständigheien, att
den sydost om Gi indfjeldet kring Helinsjöen belägna, under namn af Helestrand kända, trakten, som nu icke kan begagnas till annat än
sätermark, enligt siigen före den "sorte död"
(digerdöden) varit så bebodd, att den utgjort
ett annex under Vang, och skall spår
af den
fordom der vai ande kyrkan ännu fjiefmnas (se
härom Naoianns Bej^träge zur Keantniss Nor>vegens 2 p. 26 & 27). Efter som jag här kom^

blifvit

på oförsigtigt

uppväxande plantorna
mot de starka vindar,

blifvit

i
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mit

att

omnämna

lleleslraiulcii,

vill

jag ej

lemna

obegagiiadt att meddela den underrättelse,
h vilken Professor Blytt mundtligen lemna t mig,
att Keu.uau och BoECK liärstädes fnnnit Papaver
nudlcaulej b vilken växt således utan tvifvel uttillfället

gör den

Jr^emone

/^^^6'a^

som

Sper.i.ing

uppgifver

bland dem, hvilka han fann under resan mellan
Christiania och Bergen; på ett annat ställe
(Fysiografiska Sällsk. Tidskrift p. 364) bar jag
förut gissningsvis ansett den för Potent, alpe-^
stris j emedan jag då ej visste, att Papaver nudic,
Norrige var funnen annorstädes än i
i södra
Skulle man icke äfven
trakten af Dovrefjeld).
häraf kunna sluta, att vägen då (1627 eller 1628)
gick längs Helin, ocb att den tiakten var odlad
ocb bebygd?
I Vang (pardröjde jag till den 16 Juli, under b vilken tid jag företog flera utvandringar,
särdeles till Grind- ocb Berges-fjällen. Jag fann
derunder en mängd fjäll- välter; ocb
det bela
var vegetationen rätt intressant ocb skulle säkert
i ännu högre grad visat sig sådan, om sommaren
varit något längre framskriden; ty ännu berrskgde endast våren i de högre regionerna, b varväxter ej framvisade annat än de
est de flesta
blomknoppar,
första bladen eller i det högsta
Jag vill ej bär upptaga rummet med uppräknande
af de växter, hvilka jag kring Vang antecknade,
helst jag på ett annat ställe anfört dem; jag vill
allenast anmärka, att jag saknade många af de
Dovrefjeldska, b varemot här icke förekom mer
än en eller annan, som der saknades.
I åkrarne utgjorde Sinapis alba det allmännaste ogräset
jemte Galeopsis Tetrahit ocb versicolor. Af Hiesärdeles H. cjniosiim
visade sig flera
racier,
former; Viola umbrosa syntes vid Bergesfjeld
i

.,
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jemte V. mirabilis ^ och J^. epipsUa viixte äfveii
liärstädes, liksom fleva foimer af Erigeron.
Från Grinclfjeldet fick ji^g för första gängen skåda
de i norr belägna spetsiga Mugnafjeldstinderna
likt svarta pyiamider uppstodo utnr den
Jl vilka
hvita snöinafsa, som omgaf dem och sträckte sig
så långt ögat kunde nå; jag fick här eu svag
aning o\n den anhlick, som skulle erbjudas mig
frän Filefjelds toppar, dit jag den 16 Juli stälde
Vägen fortgår längs Mjöseliiin vaudrjng.
yandet och, sedan detta strax ofvan för Öje kyrka
upphört, längs den korta men brusande elf,
som förbinder nämde sjö med den högre belägna
vägen följer, tills äfven
Strandef]oi'd, hvilken
den upphört, då Utraelven följes och maix längs
denna vandiar uppför Filefjeld, der man passerar förbi lieia sätrar och slutligen, sedan niaii
hinner till den lilla
följt IJtrasjöns noria sida,
nätta Nj^stuen, å<in första bland Filefjelds tvenDenna vandring erbjuder iiiga
iie fjeldstuer.
imposanta vuer; vägen sluttar i allmänhet sakta
uppfor och fjällen ega inga ovanliga forrner.
Landskapet har ett ödsligt utseende, helst nu,
då ännu betydliga snömassor osmälta qvarlågo
tätt invid vägen. Bland växter vill jag här uänir?
pa Seduni villosam, allmän ocli i sitt herrligaste flor flerestädes mellan Vang och Öje; samt
Platantliera bifolia /3 brachf^lossa ej långt

—

—

—

från Öje.

På Filefjeld uppehöll jag mig 10 dj^gn,
nemligen på Nystueii från den 16 till den 23
Af
Juli och på Maristuen till den 26 s, ni.
dessa båda "fjeldstuer," hvilka äro de pnda på
detta fjäll, är Nystuen belägen ungefär raidt på
detsamnia, men deremot Maristuen vid början
af dess vestlig^ sluttning; den förra enligt Nau-
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MANN, något mera 'Ån 3100 reiil. fot of ver hatvet; den sediiaie omkring 2500 (se Naumanns
Beyträgc 2:r Th. p. 63 — 68). Nysluen har en
temhgen ödslig belägenhet lätt utmed vestra än-^
dan af det lilla mörka, men ganska fiskrika Utra-

som på nästan

vandet,

mer

sidor

alla

omgifves

af

mindre långsluttande fjäll, h vilka ned^
nn^
till äro bevuxna af låg och gles björkskog,
Nedanför Njstuen
der det topparna äro kala.
vid sjöns vestra ända utbreder sig en Aank kärraktig däld, som sänker sig mot den ännu lägie
Smeddalen; denna däld utgöi* vattendelarna i
denna trakt af Filefjeld, i det att de här börjande bäckar flyta, dels mot Ulravajidet, hvarifrån åter den mot Öster strömmande Beinaelven,
eller

som

slutligen

vid

Drammen

förenar

sig

med

Kristiania-fjorden, tager sin början; dels mot de
Smeddalen varande småsjöarne, som gifva npp^
i

rinnelse åt Leirdalselven
faller ut i Sognefjorden.

,

som

vid

Bredvid

Leirdalsören

denna

sist-

nämda

elf ett stycke

inassa,

som vanligen inbegripes under det genamnet Valders- cch Sogn-fjällen,

nedanför vestra ändan af
Smeddalen och något öfver | mil från Nystuen
ligger Maristuen i en lifligare och behagligare
trakt, i det att alla bergsluttningarne äro beklädda af mera storvuxen björkskog och en i
allmänhet frodigare vegetation; här fanns äfven
en liten po ta tesåker.
Gränsorna för Filefjeld äro ingalunda säkert
bestämda; i allmänhet förstår man under detta
namn den fjällsträckning, som åtskiljer de bebyggda delarne af Vangs och Leirdals pastoiater, eller, som är detsamma. Valders och Sogn;
norr liksom sammanflyter den med den fjälli

mensamma
och

i

söder

öfvergår

den

i

Hallingdalsfjällen.
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Denna

uLgöres

sLracLa

plala, hvaipa

af

höja sig en

eii

vild

mängd

ödslig

fjäll-

större och

min-

dre toppai", sinsenielhni alskilda genom mer eller
niiiuhe betydliga fördjupningar, i h vilka nästan
Bland dessa
alllid smärre fjällsjöar äro belägna.
insänkninc>ar äi- Smeddalen i alla hänseenden
den mest anmärkningsvärda; den utgör, såsom
jag redan antydt, en ("ortsätlning af Utravandets
bassin och bildar dei igenom ett pass, som från
öster till vester genomskär hela fjällmassan och
sålunda |)å detta håll erbjudei* den bästa kom-

mnnikationsväg

jiieilan östliga och
vestliga dejarne af Norrige, eller, n)ed andra ord, mellan
Agei-shns och Bergens i så många hänseenden
olika Stift; ock^å har säkerligen i fordna tider
hela detta pass varit häitiil begagnadt, h varom
åtskilliga företeelser tvekas vittna; men då man
på ITQO-lalet öi^ver Fiiefjeld anlade en god körväg, lät nicHi denna, besynnerligt nog, icke följa
den af natmen likscjm utstakade riktningen genom Smeddalen, utan förlade den upp på sjelfva
hvarest den ungefär midt emellan Nyfjället,
sluen och iMaiistuen stiger till en höjd af nära

4000
blir

renl.

den

fot

är alldeles

upp emot snögränsen, h va ra få ter

den icke så sällan
oframkomlig, för att ej

följd,

att

om
tala

vintern

om de

långa och besvärliga backar, som särdeles på
sluttningen åt Maiistuen på den förekomma. Nu
har man ändtiigen beslutat, att i stället förlägga densamma ned i Smeddalen längs de här

varande sjöarne och åarne,
sök

på

Fiiefjeld

var

denna väganläggning,

man

och
just

hvaraf

under mitt besysselsatt

mera

än

med

hälften

var fullbordad. Under detta vägarbete har man
nästan allestädes i Smeddalen uppgräft rötter,
qvistar och stammar af furuträd, liksom man
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förut funnit dylika i den sänka trakten mellan
XJtravand och nyssnänida dal (se Nauivtakn 1. c.
hvad y\i^ redan i
p. 40), h vilket allt vitsordar,
det föregående på ett par ställen antydt, att
barrskogens vegetationslinea under sednare tider
sänkt sig; för närvarande växer Fuien på östra
sidan icke norr om Skougstad och på vestra
sluttningen först framemot Borgund. Afven fann
man i Smeddalen, just under mitt vistande på
Nystuen, en betydlig mängd smedslagg, hvilket,
iemte det den upplyser anledningen till det namn
denna dalsträcka nu bär, äfven tyckes utvisa
att densamma förr varit bebodd^ hvilket än mera
bestyrkes af den omständighet, att just vid Smeddalens början fordom en kjnka, "St. Tliomse
hvaiaf nu allekirke*' benämnd, varit beliigeJi,
nast några högst obetydliga spår finnas qvar|
enligt folksägnen skall det vaiit "Wen sorte död/*
som äfven här boi tryckt befolkningen.
Smeddalen inneliåller flera sniäne sjöar, utmed hvilka
flera sä trär äio belägna bland den skog (om deil
sä bör kallas) af Björk [Betula ojutiriosd), H vital
och Pilaitei-, som betäcker den sänka liakteu
äfvensom bergssidorna. Bland de flera fjälltoppar jag under mitt vistande härstädes besteg,
Sul- eller Soltind och
vill jag här nämna blott
Oddeberg; den förra, som ligger ungefär 1 mil
Nystuen, höjer sig nära 5600 renl. fot
S. från
öfver hafvet och utgör å^w högsta bland de i
grannskapet af landsvägen varande topparnej
Oddeberg, beläget vid Maristuen, hinner äfven
en höjd af öfver 5000 fot och är genom eti
Båda öfver^
sumpig däld skild från åcw föria.
eiiskomma deri, att de, liksom snart sagdt alla
högre fjäll jag bestigit, öfverst utgöias af en
massa större eller midre lösa stenblock, som nä-
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iiudahgömma den fasta bergraassan.
delen i\[' Oddeberg bar en utmärkt
frodig vegetalion; åtskilliga vä.tter, som jag annorstädes på Filefjeld tiälFade lågväxta ocb liksom bopkrjnipta, voro bär stora och beirliga;
fsian

alltl«iles

Den

iiedra

säideles Itl.tiirierade

Geranimn sylvaticum j som

framvisade alla färgnuanser från den vanliga blåröda ja stundom nästan alldeles blå, genom rosenröd, blekjöd till nästan fidlkomligt b vit.
Soltind dereniot, såsom belägen längre från dalen ocb bögre på platåen, vj^r naken ocb ödslig;
äfven bär fnnnos visse il igen én mängd fjällväxter, men alla voro små ocb obetydliga.
Vid foten af detta fjäll fann Blytt sednaie på året
SuUjc retnsa surmentarea växande i mängd; jag
såg ej något tecken till å^n.
Från toppen af
Soltind äger man en vidsträckt utsigt af den

—

,

vilda fjällmassnn;

mot norden stänges

sen först af llunnigarne ocb
fjelden böiaiule fjällgriipper,

Tyen ocb Bjgdin anda

öfi iga

sj^nkret-

till

som norr om

Jotunsjöar-

skogarne resa sina
spetsiga ofta bisarrt formade toppar, bakom och
rnellan bvilka ett vidsträckt snöhaf utbreder sig,
som mot de svarta topparne ocb tvärbranta fjällväggarne, bvilka titur det uppresa sig, bildar
ett frappnit afbrott.
Från b vilken som helst
bland de bögre fjälltopparne man än må betrakta
Filefjeld, erbjuder denna fjällmassa en i högsta
giad ödslig ocb vild karakter, särdeles nu då
väldiga snömassor ännu voro lägrade nästan öfverallt i de bögre legioneina; ocb ehuru ödsligt
Dovrefjeld, sedt t. ex. från Snöbättans topp, än
framställer sig, kan det dock i detta hänseende
ej jemföras
med Filefjeld, som likväl derjemte
visar sig vida imposantare och mera vildt majestätiskt till följe af de många spetsiga fjälltinjie

till

~;
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der,

h vilka

uli

norr

som innesluter den

uLgöra liksom den ram,
laOan, under det att

vilda

DovreFjelds toppar alla iiro afiundade oeli icke
Foini. —
eller frappant
erbJLifla någon ovanlig
Från ingen af de flera fjidltoppar jag besteg, oeh

derihland Mjneglopphög, något vester om gränsskillnaden mellan Agershns ocb Bergens Stift,

kunde

jag

upptäcka

sjön

Tyen

,

som

Naumann

sel t; tioli(1. c. p. 43) säger sig bärifrån bafva
gen bar ban derföre misstagit någon af fle smäire

sjöar,

som nästan

i

en kedja

uLshäcka

sig

mel-

lan fjälltoppar ne på platån N. om Nyslnen. En
sjö i insäiduiingen mellan Soltind ocb Oddeberg

var d. 19 Juli, då jag besteg den föistnämdc
toppen, ännu belagd med is.
Mitt vistande på Filefjeld var alltför kort
ocb äfven på en väl tidig del af året, föi* att
kunna föiskatla mig en tillräckligt
jag skulle
noggi'ann käuiiedom om dess vegetation; dessutom
kunna vi emotse en fullständigare nnderrältelse
om densamma af Professoi- Blytt, b vilken en
längre tid sednare på året uppeböU sig på Nystuen, äfvensom ban fiere gånger förut besökt
denna fjällsträcka. Det må derföie vara tilb äckligt att bär blott antyda den
oiikbet, som jag
trodde mig finna mellan vegetationen på Filefjeld
ocb på Doviefjeld. Det sednare S3aies mig alltså
stå vida före det förstnämda med bänseende till
väl arternas som individernas antal.
de växter, b vilka finnas på Dovrefjeld,
så

minstone

långt

Bland

men

åt-

min erfarenbet

stiäcker sig,
saknas på Filefjeld, vill jag bär anföia följande:
Raiaincuhcs hjperboreiis ^ rnvalis; Papa/ver nu-

dicaule

;

strictUj,

tifoUum;

så

Draha

uivalis ^ fVuIiIenbergii ; Alsine
SteUaria crassifolia ; Cerast, laSpergula nivalis ; Potentilla nivea
Pliaca

Jiirta;
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Pliacafiis^ida, lapponica j oroboides

;

Artemisia

norvegica ; Campanuln unijloru; Primnla strida;
Gen tian a glacialis ; Diapefizia ; Pedicidaris Oederi; Königia ; C/iamorcliis alpina; Orchis cruenta; Nigritella angnstifoUa\ Salix polaris;
JitnciLS

arcticus;

Carex capitata ,

fuliginosa_,

ornithopoda , etc; Aspldiiim montanuni ^ m. fl.
Åtskilliga bland dessa förekomma i Lom, h vadan
man synes kunna antaga, att deras växegräns
är att söka någorstädes på den vidsträckta fjällplatå, som utsträcker sig mellan Filefjeld och
Lom; hvarvid likväl ej bör lemnas oanmärkt, att
åtminstone några bland de uppräknade äro funna i de söder om Filefjeld varande fjälltrakter.
Till ersättning för de Dovrensiska växter man
sålunda saknar på Filefjeld har detta endast några få att erbjuda, som icke äro funna på det
egentliga Dovrefjeld; sädana äro t. ex. Arabis
petrcea ;
Seduni villosum; Galium trifiduni;
sannolikt Gentiana piirpnrsa ; Salix retusa var,
och möjligen några få andra. Men äfven många
af de växter, som för båda f]ällsträckningarne
äro gemensainme, syntes mig på Filefjeld vara
vida sällsyntare och sparsammare. Dessa förhållanden, som synas till en del bero på lokala
omständigheter, men äfven säkerligen till en
icke obetj^dlig del ha sin grund i och stå i sammanhang med den skiljaktighet, som man allestädes i södra och mediers ta Norrige märker mellan den östliga mera kontinentala och den vestliga mera maritima vegetationen (till hvilken sednare P^ilefjeld torde böra hänföras), äro emedlertid så intressanta, att de torde förtjena en noggrannare och långvarigare undersökning.
K, v. Aead. Handl. fSSg.
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Redan

vid Maiistuoii börja ålskll liga låglands-

växter visa sig, h vilka ej varsebiefvos vid Nystuen; t. ex. Stel I aria uli^^inosa ; Scabiosa ar"vensis ; Linnoea; Myosotis arvensis; Jsperiigo;

—

Ju
Melica nutans; Carex pihtlifera , m. fl.
längre man härifrån begifver sig nedåt dalen,
desto trängre blir den; vägen fortgår till en
hörjan på södra sidan af den brusande Leirdalselven, h vilken man dock snart medelst Brattehaks bro öfvervandrar, h varefter man oafbrutet
ända till Leirdals kyrkobjgd följer dess norra
hrädd;

man kommer nu

en bebygd trakt,
små husmansplatser

till

hvarest först allenast någia

med

sina små potates- och korn-tegar,
Sin apis alba genast framträdde -som
det herrskande ogräset; men det dröjer ej länge,
förrän äfven gårdar intaga de bredare ställena
af dalen, eller rättare de något långsluttande
hergsidorna, som omgifva den smala dalen; här
visade sig på några ställen höga rankiga Aspar,
under det Rosa cinnamomea , Saxifraga CotrledoTij controversa ^ Echinospprmiini deflexani
blefvo allt mer och mer ymniga, blandade med
Raniinculus polyanthemos ^ reptans , Dianthus
deltoides, Verhasciun nigrum , Juncus triglumis^
h vilka jag icke varseblifvit på det egentliga fjälFörst vid gården Björlang vidgar sig dalen
let.
slätt, h varifrån
till en liten
den tvärdal skär
upp mot söder, genom hvilken den nya väg
skall framkomma, som skall anläggas öfver fjället från Hemsedal i Hallingdalen.
Vid skjutsstationen Haeg började Thalictriim simplex och
visa sig

i

h vilka

Polemonium

cceruleutn visa sig, äfvensom den
sedermera högst allmänna Seduin album. Snart
drager sig dalen åter tillhopa, och vid Quam,

,
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hvarest från alla sidor mer eller iiiiiulre betydbäckar i vilda kaskader hvitskuiumaiide störta
utför fjäll väggariie, höjer den sig mot sydvest
och lemnar ram för iiä^ia gärdar, omglfna af
större och herrligare äkiar än jng på lång tid
Vid Beige började Geraniam pratense
skådat.
åter pryda ängarne, undei- det Erysiniuni hierncifoliiun och Myosotis stricta beklädde bergsidorna, bredvid h vilka den längre ned i dalen
högst allmänna Impatif^ns noll taw^ere närmare
Borgund började intaga sknggfuUa ställen.
När
man närmar sig Borgunds uråldriga bes3ainerliga kyrka, begynner den länge saknade Furen
att åter visa sig i dalen och på bergssidorna
och här inträder man äfven i den mest vikit
romantiska delen af hela denna väg, och som
utan motsägelse är en af de märkvärdigaste i
Det är svårt, om ej omöjligt, att
hela Norrige.
med ord beskrifva det vilda majestät, som utmärker hela den dal, eller måhända rättare
är anlagd ifrån
kl^^fta, genom h vilken vägen
Vindhällen ända till framemot Leirdals kyrkobygd. Ty ehuru vägen numera iiigalunda är så
förfärlig, som den, att döma af den teckning,
som meddelas på tab. 5 i första delen af PonTOPPiDA^s Norges Naturlige Historie, fordom valisa

—

—

förekomma dock ännu många ställen, som
synnerhet under vissa årstider kunna injaga
skräck hos den, som ej förut något vant sig vid
djdika; detta kan man ej heller undra öfver,
då man betänker, att den något öfver 3 mil långa
vägen från den högsta punkten på Filefjeld, unrit, så
i

gefär

4000

renl.

fot

öfver

hafvet,

till

Leirdals

kyrkobygd, som är föga höjd öfver hafvets ni veau,
fortgår i mångfaldiga krökningar längs den brusande elfven, som på många ställen är

så inprä^-

^,
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sad mellan de tviii branta bergen, att man knappast skulle vilja anse det möjligt, att bär finna
en väg fVanikomlig äfven för större åkdon. De
märkligaste ställena äro Yindbällen ocb Gallerne.
Den förra utgör den strax vester om Borgunds

kyrka belägna mycket branta sluttning, utför
bvilken vägen framgår i sicksack med den tvärbranta fjällväggen (prydd med arabis petrcea
Erigeron alpinus ^ SaociTriticum violaceiim
fragce och. flera andra fjäll-växter) på ena sidan
ocb ett bråddjup på den andra; bär är vägen på
flera ställen sprängd i berget ocb b vilar på böga
murar. När man kommit nedanför denna brant,
tyckes klimatet vara betydligt mildare; säden,
som ofvanför Vindbällen stod alldeles grön, nalkades bär sin mognad på de små åkertegarne,
bvilka jerate gärdarne intogo bvarenda liten öppen plats, som man kunnat uppsöka mellan klipAlmar
..
....
beskug:
^w^..^^
porna ocb stenblocken; berrliga
.j5«
gade vägen, b vars kanter pryddes af Thjmus
Acinos Geran. robertianum
Scutellaria gale"
riculata j Myosotis lin^idatn
Mentlia arvensis_,
AnthjUis Vulneraria m. fl.
Man bar dock ej
vandrat långt, förr än man kommer till de vidt
omtalade Gallerne, bvilka i vildbet öfver träffade
.,

—

j,

_,

j,

—

allt,

bvad

jagbittills sett.

omgifven af en,

att jag så

Rundtomkring

må

är

man

säga, kaotisk för-

väldiga klippblock äro kastade om b varandra, det ena större än det andra; mellan dem
ocb stundom under dem letar vägen sig fram
än bögt upp på bergsidan liksom bängande utöfver den i djupet mellan bergen sammanprässade brusande elfven, än sänkande sig ned till
dess brädd
som den följer i alla dess bugter.
Utför de branta med spridda Furar här och der
bevuxna fjällsidorna nedstörta en mängd bäckar

störelse;

,
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h vilka icke sällan liksom
duggregn öfverstänka den resande.
Midt i denna förstörelse, som under vissa årstider blir ännu hemskare genom laviner och stenskred, hafva dock menniskorna sökt sig en bostad på h varje ställe, der de kunnat vinna nog
utrymme till de små husen och åkertegarne;
här finna de sig lyckliga, sedan vanan gjort dem
förhärdade mot den vildhet och de faror, hvaraf
I Gallerna började Echinosperde omgifvas.
i

hvilfraclgande lopp,

med

ett fiat

—

mum

Lappa?a och Verbascum Thapsus

och den

visa sig;

i ovanexemplar nedhängde från den tvärbranta bergvägg, mellan h vilken och elfven vägen är inklämd när man passerat Gallerna, som
anses slutas vid den så kallade Soknebro.
Nu
syntes äfven Fila^o moritana,
Sedan man

ligt

herrliga

Saocifraga Cotjledon

stora

—

—

kommit ur detta trånga pass, vidgar sig dalen;
gårdarne och åkrarne blifva talrikare och betydligare längs den numera temligen lugnt framflytande elfven, som på några ställen bildat små
holmar, alldeles öf ver växta af Mjricaria gerJu närmare man nalkas L3^sne, desto
manica.
bredare och fruktbarare blir dalen, men också
desto kalare de fjällsidor, hvaraf den omgifves;
bland de flera toppar, som höja sig, är särdeles
Hynjehodden utmärkt genom sin koniska form;
midtför denna gör äfven hufvuddalen, som alltifrån Gallerne haft en sydvestlig riktning, en
böjning åt vester, som den sedan alltjemt bibe-

—

Man

är nu inkommen i den egentliga
bebyggda och odlade Leirdalsbygden, som utgör en af de varmaste i hela Norrige;
Kornet var också här hardt nära moget (kring
håller.

öfverallt tätt

sjelfva LeirdalsÖren,

dor är instängd af

som snart
fjäll,

sagd t på alla

si-

från hvilka solstrålarna
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Alerstudsa, liksom fraii fjorden, h vilken här mera
Jiknar en fjäJlomsluten insjö, än en del af det

man

stora Vesterliafvet, höll

redan på att skära

som innesluta den än bredare
allmänhet kala, mycket
än smalare dalen, äro

det); fjällsidorna,

i

ställen nästan olillgäne;de längsåtgående hvilgula
bälten eller rändei-, som utgöra spår efter de i
denna dal mycket vanliga sten- och sand-skreden; dessa, i förening med de kala h vitgrå ofta
liksom polerade fjälllopparne och bergväggarne,
gifva åt hela dalen ett ol)ehagligt dystert utseende, som vid Leirdalsören nått den högsta grad

branta och på

tle

flesta

liga; öfverallt framvisa

af ful het.

Under de dagar

jag

uppehöll

mig

Leirdals prestgård, dels på LeirdalsÖien,

dels

i

företog

utvandringar så väl i den lägre
delen af dalen, som på de omgifvande fjällen.
Vegetationen på dessa sistnämda syntes i det
hela öfverensstämma med den på Filefjeld, ehuru
något fattigare; jag anser deiföre öfverflödigt att
här närmare redogöra för den.
Bland de växter, som visade sig i de lägre trakterna, vill jag
anföra följande: Draba incanaj JSasturtium palustre j Sisymbr, ojjficinale /3 lejocarpum ^ Arabis

jag

åtskilliga

—

petrcea

j

Sin apis alba

j,

Cerastiitm viscosnni L. Fr.,

Ononis a r ven sis^ Lappa minor ^ Bi d ens tripartila j Heracleum sibiricum^ Hyoscjamus niger
Solanuw Diilcamara, Lamium intermedium, Orij,

ganum vulgäre j Scrophularia nodosa ^ Poljgonum Persicaria , lapatiiifoliunij hydropiper^ Myrica Gale, Avena elatior ^ Gljceria Jluitans
Wahlenb. Fr., Bromus tectorum j o, s. v.
Den 31 Juli afreste jag från Leirdalsören
till

Voss blott

denna trakt, som jag
såsom en bland de herili-

för att se

af några liört prisas
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De 5 första milen reser man till
genom en del af Sognfjorden och derefter genom Urlands- och Naeröfjordarne, som
Den innersta deutgöra grenar af den förra.
len af Sognfjorden är, alldeles som Leirdalen,

^aste
sjös,

i

Noirige.

först

—

omgifven af höga, branta, kala

fjäll, på h vilkas
endast ser spridda Furar.
Vid Vindedalen öppnar sig fjorden något mera,
och snart visar sig på norra sidan vid Fodnäs
öppningen af den under namnet Lysterfjorden
kända långa gren, som sträcker sig upp mot
Fortun. Här skådar man äfven det vackra skogomgifna Kopanger, beläget vid en annan vik.
Vid Refsnäs böjer fjorden något mera åt sydvest
och här begynner äfven Furen blifva allmännare,
ehuru omgifningarne dock i allmänhet bibehålla
samma karakter som förut. Nära Frönningen,
som har rätt vacker belägenhet, öppnar sig Urlandsfjorden, som går från norr rakt mot söder
och är vida smalare, samt har ännu brantare
och vildare stränder än hufvudfjorden; de utgöra ej annat än fjällmassor, utför h vilka en
mängd bäckar nedstörta, stundom i nästan lodrätt f-dl, under det topparne äro klädda med
spridda snöfläckar; men ännu trängre och vildare är Naeröfjorden som sträckande sig åt sydvest utgör en gren af den föregående; dock ser
man vid dess stränder några gårdar inneslutna
af fjorden på ena och fjäll på öfriga sidor. Vid
Gudvang, innerst i sistnämde fjord, stiger man
åter i land, och beträder Nterödalen, genom
h vilken vägen fortgår härifrån till Stalheim; denna har mycken likhet med den inre deleu af
Leirdalen, men är ännu dj^strare och enformigare; de höga branta fjällväggarne, som upptill
jemte topparne äro nästan stålgiå och liksom

sidor och afsatser

man

,

,
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polenide snmt beröfvatle all vegelalion, nalkas
pa de flesta slälleii Sii nära intill li varandra, att
vägen och den brusande elfven endast lemna en
smal jordremsa öfrig, hvilken, på de ställen,
der den ej är betäckt af sand och grus, utgörande lemningar af de här mycket vanliga lavinerna och stenskreden, är bevuxen af gles skog af
Alnus incana y hvaribland på ett par ställen en
riklig mängd af ScLvifraga aizoides visade sig.
Bland de omgifvande bergen utmärker sig främst
Jordalsnuten, så väl genom sin höjd, som sin
Snart ändrar sig dock den
koniska form.
ödsliga trakten; på en lång och brant backe,
uppstiger man till skjuts-stationen Stalheim, och
härunder njuter man flera imposanta vuer, h vartill de två herrliga vattenfall, som på livar sin
sida om vägen tätt utmed h varandra nedstörta
i djupet, i synnerhet bidraga.
Man har nu lemnat Sogn och inträdt i Voss, som åtminstone
längs vägen erbjuder en mycket mildare karakter, liksom äfven invånarne syntes vaia lifligare
och meia storväxta än i Leirdal och Valders.
Sjelfva Yossevangen har en skön belägenhet bredvid det temligen betydliga Vossevandet, som är
omgifvet af bördiga åkrar, vackra gårdar och
storväxt skog, Öfver hvilken fjället Graasiden i
V. och S. V. höjer sin långsträckta rygg, som
ännu var betäckt med betydliga snömassor. Tiden tillät mig icke att taga mera än en allmän
öfversigt af vegetationens förhållande. Prof. Blytt
har äfven redan lemnat en Förteckning öfver de
Växter han funnit i Voss (se Magazin for Nat.
Vid. Anden R^kkes 2:t. Bind p. 41 följ.); vid
denna har jag ej något att tillägga, utom Slnapis
alha , som kring Vossevangen på flera ställen
visade sig såsom ett allmänt ogräs.

—
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Redan den 3 Aug. lemnade jag Vossevanoch följde till Yinje samma väg som jag
kom, genom en ganska vacker trakt, särdeles
längs Lönevandet på ena och det höga långgeii

Lönehorgen, som på
vägen höjde sina nakna stålgrå
glatta toppar.
Nära Vinje afvek jag från stora
vägen, for att genom Mörkedalen och tvert öfver fjället rakt i norr begifva mig till Vig i
Sogn.
Den. smala ridvägen (någon annan fanns
naturligtvis icke) fortgår till en början längs den
brusande Mörkedalselven, och derefter på östra
sidan af det bergomslutna Mörkedals vandet, bredvid Il vilket vägen på ett par ställen var sprängd
och murad temligen högt på bergsidan; närmare
norra ändan af sjön utbreder sig en långsluttande dal, tätt bebygd med små gårdar, omgifna af
några små kornåkrar, men deremot större hafreoch potates- åkrar, hvilka nu stodo herrliga gräslierna, som omgifva sjön och dalen, syntes vara
af utmärkt beskaffenhet, och det till största desträckta snöbetäckta fjället

andra sidan

om

—

,•

var

len afslagna gräset

just

nu upphängdt

att

torkas på egna gärdesgårdslika ställningar.
Fälten som omgifva sjöns norra sida, voro nästan
,

alldeles fria

från

alla

både

större

och mindre

som måste vara så mycket mera
Ögonen fallande, som det är sä högst ovanligt
stenar, något

i

i

dessa allestädes f^ällomgifna trakter.
Längs sjön
växte herrliga Almar, men derefter blott strödda

—

Furar bland Björkarne och herrliga Aspar.
Sedan jag på gården Överland, en bland de öfveranträdde jag d. 4
h varunder jag förföljdes af ett oafbrutet regnväder, hvilket, jemte
det att all utsigt deraf förhindrades, äfven satte
mig ur stånd att göra några betydligare botasta

i

dalen, tillbragt

natten,

Aug. vandringen öfver

fjället,
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Sedan jag lemnat äfven
iiiska undersökningar.
de öfversta gårdarne bakom mig, fortsattes vandringen genom den öfra till slätter begagnade
delen af Mörkedalen, h vadan här ock var uppförd en mängd små hölador, under detSätrarne
lågo högre upp på sluttningen ungefär vid BjörkDalen afsmalnar alltmera och elfven
gränsen.

mera brusande, tills man slutligen inkommer
den trängre, af högre, mera snötäckta fjäll
Denna, som förr utgjorde
omgifna Quasdalen.
en egen gård , men nu begagnas allenast till sätermark, bildar innerst en fullkomlig cul de sac;
här äro flera Sätrar belägna kring de trenne
elfvar, h vilka i vackra kaskader här störta utför
bergsidorna från de högre upp belägna fjälldälderna Sendodalen, Grugnadalen och Björndalen.
På en brant stig följde vi Grugnaelven och hunno snart öfver Björkgränsen och befunno oss på
sjelfva fjällplatåen, hvarest mycken snö skådades
åt alla håll och flera smärre fjällsjöar passerades,
bredvid hvilka några små dåliga, af på hvarannan staplade kullerstenar uppförda Säterhus voro
belägna, hvilkas invånare eller, som de kallas,
budejor voro af lika smutsigt och otrefligt utseende som sjelfva *'sälena" eller byggnaderna oaktadt det var en Söndag då jag här passerade
förbi; men dessa Sätrar tillhöra ock Sogningarne,
blir
i

,

som hafva arrenderat äfven dem, som

—

ligga

inom

Ungefär midt på
Vosse vä ringarnes område.
är
gränsen
mellan Voss och Sogn,
fjällplatåen
och snart skådades, under de få ögonblick, som
den tjocka regndimman skingrades, de på andra
sidan om Sognefjorden varande glacierer och snÖfonder. Det dröjer ej länge, förrän man åter inBjörkregionen, hvarefter man genom
i
långsluttande präktiga gräslier småningom nedträder
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stiger längs Vigelveii

som har en

till

den bebygda

trakten,

herrlig amfitealralisk belägenhet kring

foten och pA sidorna af de långsluttande skogklädda, men öfverst nakna, af spridda snöfläckar
Yigsbygden är temligen vidnppljsta bergen.
lyftig vid innersta bugten af en bland Sognefjordens mångfaldiga vikar; de ganska vidsträckta
åkrarne stodo ännu gröna omkring de nästan
terass vis belägna gårdarne.
Beträffande vegetationens förhållande på den
IpUplatå, som åtskiljer Voss och Vig, var jag
af förut angifven grund urståndsatt att förskaffa
mig mera än en högst ofullständig öfversigt;
Sibbahlia^ Gnaphalium snpinwn och Salix herbacea voro på sjelfva platåen praed ominerande,
så att n)an på långa sträckor ej såg annat än
dessa; likaledes var Polj podium alpestre högst
allmän; Bleclinnni boreale och Onoclea crispa
visade sig så väl i Quasdalen, som åt Vigsidan;
^spidiwn Loncliitis varseblef jag allenast på ett
slälle;
likaledes Silene acaulis ; Luzula hjperborea syntes på den högsta punkten af vägen.
Aconituia septentrionale hade dereraot alldeles
försvunnit; och bland andra allmännare fjällväxter, som jag icke heller här varseblef, vill
jag blott anföra: Potentilla alpestris ^ Veronica
saocatilis , Jiirjcits biglumis et triolurnis; Luzula
parodillora ; Drabce \Dr, ru pest ris Somf. i Mag.
for Nat. Vid. 9:e Bind. p. 5, är enligt SommerFKi.TS

herbarium den art

jag

kallat

Dr.

laoccij

och hvilken, ivÅsi Dr. incana. synes vara den
bland de aij)in.ske arterna af detta slägte, som
både har d^w vidsträcktaste växtkrets och äfven
stiger läni;st ned
den subalpina regionen).
Slutligen torde jag böra nämna, att enligt folets utsago, lära Björn och Varg, h vilka annars
i

1

—

-
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vanliga rofdjur i de flesta trakter af Norvara högst sällsynta, likasom Renar.
här
rige,
Den 5 Aug. seglade jag t vert öfver den herrfjorden till Balestranden.
liga här rätt breda
Denna utgör en bland de skönaste, herrligaste
trakter jag sett i Norrige: på en gång mild och
imposant majestätisk; jag undrar ej på de gamle,
som här uppförde Balders tempel i den helgade
lunden. INu finnes väl der icke mera något tempel, men vackra i^årdar med sköna åkerfält, omgifna af lundar af Ek, Alm, Ask, Lind, HvitAl och Svart- Al, samt derofvanför väldiga bergmassor med vidsträckta snöfonder och blåskim
rande glacierer, under det den breda fjorden
med sina grönklädda uddar och amfiteatraliska
stränder, prydda af kyrkor och gårdar, utbreder
sig derframmanför.
Yid anblicken af allt detta
ångrade jag, att tiden ej tillät mig här qvarstadna något längre, för att noggrannare undersöka
omgifningarne, bland h vilka i synnerhet Yetlefjorden med sina glacierer och den ännu längre
in mellan fjällen och Justedalsbräens armar inträngande Fjaerlandsfjorden syntes inbjudande.
Nu hann jag ej mera än göra en utvandring till
de snöfjäll, som uppresa sig bakom Balholmen;
denna var ganska intressant, ehnru besvärlig;
ty fjällen höja sig ganska brant, och den väg
jag utan vägvisare eller sällskap tog, förde mig
längs en smal och skarp kam med bråddjup nästan på båda sidor, samt slutligen utför en vidsträckt, starkt sluttande snöfond, ned i Essedalen; i denna var en verkHgt luxurierande vege-

äro

sås

tation:

Luzula maxima j

Ranunculus

aconiti^

foliusj Digitalis j Geum urhanum ^ An^ellca
sjlvestris et Archangelica m. fl. växte i alldeles
ovanlig frodighet, under det att öfverst på fjäl-

j
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visade sig de vanligare fjällväxterna, h varibland många former dS. Hieracium alpinum; närmare stranden anmärktes: NurtJieciuni ossifragunij Convolvn/us sep/um , Ho!(ti<t mollis j PoIj-gonum Persicaria ^ laputhifoUuni, Hjrdr opiper,
jEgopod. Podagraria j Dactjlis glomerata , Juncus bufoniu^ j uiiginosus j Lycopodium inundalet

tunij

o.

s.

v.

Med saknad lemnade jag Balestranden den
7 Aug. för att begifva mig tillbaka till Leirdalsören; motvind och regn följde mig under hela
den 6^ mil långa färden; jag passerade tätt förbi
den vackra Quinnenfossen, som störtar rakt utför bergsidan midtför Hangsnäs (Frithiofs fordna
Framnäs), som utgör en temligen kal skoglös
udde med kyrkan och några gårdar.
Derefter
rodde jag längs den fruktbara vackra Sjrstrand
(Kong Beles bostad) med Legangers kyi^ka och
en mäno:d betvdiifja »årdar mellan temlisfen stora
trädgårdar, i h vilka de mognande Körsbären i
mängd framlyste. Ett stycke derifrån passerades
hvars stränförbi Öppningen af Sogndalsfjorden
der skola vara utmärkt fruktbara och vackra.
Ett motsatt förhållande ägde rum med hufvudfjorden; ty ju längre man kommer in i den,
desto sällsyntare blifva gårdarne och desto kalare och naknare de berg, som omgifva dess
stränder; ett och annat enskildt ställe, h varibland Kopanger förtjenar särskildt nämnas, gjorde väl härifrån ett undantag, men af föga be,

—

Under denna färd var föga tillfälle
tydenhet.
botaniska iakttagelser.
Geranium pratense
blandad med Centaurea lacea ^ anmärktes nära
till

Legauger; Origanuni vulgäre j Agrimonia Eupatoriaj Sorbus Aria prydde bergsidorna mellan
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Sogndalsfjorden

och

Lcirdal,

h vilka

för

öfrigt

voro bevuxna raed Fur.
På Leirdalsören qvarstadnade jag åter några
dagar för att ompacka mina redan gjorda samlingar, h varefter jag d. 12 Aug. -dnyo begaf mig
till sjös, men nu ställde jag kosan åt den långa
Lysterfjorden, som ett stycke utanför LeirdalsÄfven
ören vid Fodnäs öppnar sig åt norden.
denna gäng förföljdes jag af motvind, h vilken, i
förening med den temligen starka sjögängen,
tvingade mig att mot aftonen lägga i land vid
Solvoern, h varifrån resan följande dag fortsattes
Lysterfjorden
till Dosen nära Lysters kyrka.

—

liar

gar,

samma enformiga och
som den inre delen

obehagliga omgifninaf Sognfjorden; först
blifva stränderna något

vid Solvcern och Urnas
jemnare, mera skogbevuxna och följaktligen äfFuren var visserligen alltjemt
ven bebygda.
det herrskande trädslaget, men deribland föiekommo slutligen äfven åtskilliga löftiäd, och
särdeles kring den stora och vackra gården Krogen, berättades växa mycken Alm.
Gårdarne,
som omgifva den inre delen af fjorden, lära vara
goda; de voro också omgifna af vackra åkerfält,
äfvensom trädgårdar, bland h vilka den vid gården Flodhammer säkerligen är den största; här
voro i synnerhet många Körsbärsträd, som voro
fullastade af sin

nu mogna

frukt.

Gården

Höyom

har en mycket vacker belägenhet midtemot den
på andra sidan om den föga breda fjorden besom så väl med hänseende
lägna Feigumfossen
till sin vattenmassa, som sin höjd
(lodrätta fallet utgör, enligt Naumanns mätning, 677 renl.
fot: se Naumann Beyträge 2 p. 244) är den betydligaste i Sogn och en bland de betydligaste
,

i

hela Norrige; dess lodrätt

med mycket

buller
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nedstörsaiide vattenmassa tätt bredvid hafskusten
skänker en så mycket herrligare anblick, som
man på en g^^ng skådar fallet i sin belhet.

—

Lamiuni intermediiun , Sinapis alha , PoJj^oniun
Fa^opyruin , Galium Aparine (med gulaktiga
blommor) voro de ogräs, som mest besvärade
Lysters kyrkobygd, h va rest det koila
åkrarne
besöket ej lemnade tillfälle till några botaniska
i

undersökningar.
Från Lyster

vägen öfver Storhougen
början följde rid vägen
en
Till
Dalelven genom en icke oangenäm fjälldal med
flera gårdar ända till den öfversta, Kilen kallad,
1 mil från Lysters eller Dale kyrka; bäi* är dalen med ens stängd af en bästsko-formig omkring
2000 fot liög fjällvägg, uppför h vilken S2i^e\\
sedan fortgår i många bugter, tills man slutligen bunnit till böjden af Storbougen (2460 fot),
der man skådar Justedals-fjällen med sina snömassor.
Härifrån nedstiger man i en säterdal,
som genomströmmas af en forsande å med mjölkfärgadt vatten, som sedan förenar sig med Jutill

togs

Justedalen.

När man

stedals- eller Stor-elven.

passerat går-

den Vigedal, inkommer man snart i Justedals
socken, ocb på en mycket brant i sicksack gående
nedstiger man till elfven, som man når
vid gården Ormberg och längs b vilken vägen
sedan genom bela Justedalen fortgår.
Elfven ät
temligen betydlig och den har på flera ställen
afsatt en stor mängd sand, hvaraf flera små bolmar bildats; dess vatten har den mjölkfärg, som
är vanlig för alla elfvar, som leda sitt ursprung
från glacierer.
Sjelfva dalen, som
vid Goupne
går ut till Lysterfjorden är merendels smal och
har mycken likhet med de smalare grenarne af
Sognefjorden ; liksom dessa är den omgifven af
stig

,
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höga branta fjäll, som öfverst äro kala och nakna (oberäknade de ej obetydliga snömassor, som
öfvertäckte dem), men nedtill bevuxna af Fur,
Björk, Asp och Hvit-Al; på de ställen, der den
något vidgar sig, äro gårdarne belägna, som öfverallt voro bebygda med små hus, och omgifna
af föga betydliga korn- och pota tes-åkrar. Kyrkan och prestgården äro äfven små och obetydliga, och detta pastorat, som allenast utgöres af
en socken, är ett bland de minsta och sämsta
Sägnen berättar,
södra och medlersta Norrige.
befolkningen
att under digerdöden utdog hela
utom en flicka, som slutligen anträffades i nästan vildt tillstånd, h vadan hon blef kallad Ripan; och det tillägges, att man ej vetat hvar
kyrkan fanns förr än en skytt, då han sköt efter
en fågel, fick höra kulan träffa något, som klingade, och detta befanns vara ringklockan
dock detta sista tillägg har jag hört berättas
äfven om andra kyrkor. Dalen är emedlertid en
af de mest trista och ensliga man kan föreställa
sig; inbyggarne lefva nästan alldeles isolerade;
ty sjelfva göra de icke några utfärder och icke
heller se de några andra främmande, än dem,
som ditlockats af begäret att bese den stora
mycket omtalade Justedals-glacieren.
Det var
denna, som äfven föranlåtit mig att välja denna
väg och jag skyndade derföre att besöka densamma, h vilken i sjelfva verket utgör en bland
Norriges märkvärdigheter. I detta ändamål begaf jag mig d. 15 Aug. till den 1 mil från prestgården belägna Nigaardsbräen. Vägen förde genom en tättbevuxen tallmo längs den pä flera
ställen genom bergen till en smal ränna sainmanprässade elfven, samt äfven den bi-elf, som
genomströmmar Krondalen, i hvars innersta del
i

—

Bessät-

j
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Bessälbräeii är belägen. Franikonina lill Nignardsglaciereii bestego vi densamma, men bunno ej
ty dels var den så genomskuren
fördjupningar ocli bål, att det var
föga rådligt att vandra långt uppför cha enformiga blåskimrande ismassan, dels var vädret
regnigt ocb föga passande för en dylik exkurJag fick emedlertid ett begrepp om besion.
skaffenbeten af en större glacier; jag kan ej
jemföra den med något annat än ett stormande
baf, som i ett ögonblick stelnadt; ty åtminstone
nedra delen, som jag besökte, visade samma foi'raer, som vågorna under en storm. Folket, som
bebodde de strax vid glacierens slut uppbygda
smågårdarne, ville bafva märkt, att den under
de sista åren börjat tilltaga, d. v. s. skrida framåt, eliuru detta framåtskridande sker omärkligt
ocb särdeles i år snarare varit ett stillastående.

långt pa den,

af remnor,

De mäktiga moräner,

b vilka

likt

dubbla

vallar

lågo för dess nedra ända, vittnade om, buru långt
den fordom gått; nu började dock någon vegetation bekläda fördjupningarne mellan dessa

råner; jag anmärkte bland
tomentosum ^ Racornitriuin

mo-

andra: Stereocaulon
canescus /3 ericoides

Polytricham pUiferum j urni^erum ^

Bryum

cce-

spiticium ocb någre andra mossor; Sajcifraga
aizoides j Cotjledon ^ Oxjria reniformis j Orchis
conopseaj SaJix phjiicifolia. Bergsidorna, som
omgåfvo den smala dal, b varigenom glacieren
nedträngt, voro bevuxna med Björkar, b vilkas

grönska bildade ett starkt afbrott mot den nedunder varande ismassan; under denna sednare framströmmade öfverallt små bäckar med mjölkfärgad t vatten.
19
A^. V. Jcad. Handl. 1839.
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Från Justedalen tog jag vägen åt Loen i
Från Justedalens pi estgård till

Gudbrandsdalen.

Man passerar foibi
räl^nar man 11 mil.
Nigaardsbräen och derefter förbi Faaberg, den
Öfversta gården i Justedal. Man följer Storelven
genom Maelvirs- och Stor-dalarne, af h vilka den
sednare egentligen blott utgör en fortsättning
af den förra; ju högre man kommer, desto trängre
blir dalen och ödsligare omgifningarne; glacieren, som uppfyller fjällplatåen framskimrar flerestädes på fjällkanten, och märken af de här
ofta inträffande lavinerna förekomma nästan öfverallt i dalen; snart skådar man den väldiga
arm af glacieren, som under namn af Faabergsäter-hräen nedskjuter genom en smal tvärdal
och som enligt berättelse fordom gått tvert öfver elfven, hvaraf äfven märken syntes, der den
Något längre upp
smala sätervägen framgick.
gör dalen en liten böjning, och här framstå på
en gång Trangedals- eller Stegeholts-biäen och
Lodalsbräen, båda på vestra sidan om Storelven
(liksom öfriga förutnämda glacierer).
Den förra
syntes slutta mycket brant, h varemot den sednare var ganska långsluttande samt öfvertäckt
Midt i den tvärdal eller rätaf jord och grus.
tare skar, h varigenom den nedtränger, skådar
man den väldiga Lodalskaaben höja sitt svarta
hufvud ur den hvita snömassa, som omgifver
densamma och som äfven öfvertäcker och undanskymmer den blåa isen, h vilken blott på
kanten af fjällbranten framskimrade.
I denna
visserligen majestätiska, men högst vilda och
ödsliga trakt, ligger säter-etablissementet Öyene,
hvars små hus utgöra de öfversta i Justedalen,
och här tillbragtes natten i en luftig hölada
Loms

,

^
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med obehindrad

lUsigt öfver Slegeholts- och LoLodalskaaben, samt den snö- och
is-niassa, som liksom bekransade öfversta kanten
Tidigt
af den höga tväibranta fjällväggen.
följande njorgon foitsatles vandringen uppför dalen till en början mellan Björk och Hvit-iVl längs
den brusande Stj^gge-elven, h vilken måste öfverridas, h varefter snart all träd- vegetation upphörde och endast några lågväxta Pil-arter återstodo.
Sedan man stigit en stund uppför, kommer man
Ull Styggevandet, som med skäl förtjenar denna
benämning, ty fulare, ödsligare och vildare omgifning har jag knappt någonsin sett; öfverallt
endast snömassor samt fjäll, öfvertäckta med
större och mindre lösa om h varandra hopade
stenblock, mellan hvilka knappt finnes plats till
strödda stånd af Poa minor ^ Juncus trifidns
Hieracium alpinum (som i denna trakt var å^u.
herrskande och verkligen luxurierade i en mängd
former, h varibland voro några med flerbladig
mångblommig stjelk), Ranimculas ^lacialis och
några få andra, öfver och mellan dessa sten-

dals-hräei

iia,

—

block framslingrar sig den oftast alldeles omärkbara stigen, som endast kan finnas med tillhjelp
af de smärre stenar, som på obestämda afstånd
äro uppresta.
Slutligen når man högsta spetsen
af denna besvärliga väg, och det är här, på höjden af fjället Handspiken, 4390 fot öfver hafvet, som gränsen går mellen Justedalen i Bergens Stift och Lom i Agershus Stift.
Här öpnar sig också utsigten öfver den öfra delen af
Loms pastorat; och ehuru man icke ser några
bebj^gda ställen, så gör dock den grönska, som
den djupare dalen erbjuder, ett angenämt afbrott
mot den ödsliga nakna nejd man tillryggalagt,
och med glädje skyndar man nedför den vid-
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sträckta starkt sluttande snömassa,
täcker hela öfversta delen af dalen.
der snart ibland Pilar och Björkar,

som

öfver-

Man

inträ-

som omglf-

va Sortebyttevandet, h varefter man kommer till
Rögnstölsvandet och några andra små kjern,
kring h vilka Furen åter börjar visa sig; de första träden häraf voro väl temligen tjocka, men
låga och antingen helt och hållet eller till hälfKring Musubjtte-elven började
ten för vissnade.
de dock antaga ett rankigare och friskare utseende och framstodo snart som kraftiga högstammiga träd. Längs Ostraelven (densamma som
Naumann kallar Bräkkeelv, ett namn som i hela
Lom var okändt) och derefter längs Lievandet,
bredvid h vilket det betydliga Säter-etablissementet Soten ligger, fortsattes vandringen genom en
skogig trakt, som fortfor ända till gården BraaSom bergen stupa
ten, den öfversta i Lom.
brant ner mot Lievandet, var den numera mycket begagnade ridvägen lagd temligen högt upp
på bergsidan, hvarifiån man njÖt en vidsträckt
utsigt; bland de fjälltopprtr, som här visa sig,
utmärkte sig i synnerhet trenne: Rivenåskullen,
Tunderdalskirke och Opdalskirke, h vilka höjde
sina sockertoppformiga mörka toppar långt öfver
det snö-täcke, som utbredde sig rundt omkring
dem. Den förstnämnda, som låg längre i vester,
var isolerad; de båda andra deremot, som höjde
sig på fjället ofvanför Soten, syntes ligga tätt
bredvid h varandra, och folket sade, att de åtskiljas allenast genom en smal dal; icke långt från
deras fot går den väg, som från Lom genom
Bäverdalen förer till Fortun i Lyster och som
Från Lievandet till Braalen följofta begagnas.
des åter Ostraelven förbi flera Sä trär och slutliKring Braaten,
gen några husmans-platser.

—

—

•

;
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hvarest jag of ver natten uth vilade efter den
långa och besvärliga vandringen, voro icke obetydliga åkerfält, som ännu stodo ganska vackra,
ehuru de något sednare skadades af nattfrosten.
Härifrån begaf jag mig den 18 Ang. till Loms
Ju längre man kommer ner i dalen,
prestgård.
desto tätare blifva gårdarne och större åkerfälSärdeles herrlig är den så kallade Ramstadten.
stranden på elfvens norra strand midtför Skiakers kyrkobj^gd; här ligga gård vid gård omgifna af stora bördiga åkrar, som återkallade vissa
Loms och Waages pastorater
trakter i Skåne.
bland
de bästa sädesbygder i hela
såsom
anses

—

Gudbrandsdalen

;

jordmånen är

väl

i

allmänhet

sandig, men detta hjelpes medelst oafl^ruten \'attning, för h vilket ändamål vattnet genom rännor
ledes stundom en till två mil från fjällbäckar

Lomväringarne önska derföre allsomrar, emedan säden under våta ej
hinner mogna; äfven händer det, särdeles under
våta somrar, att säden tager skada af den frost,
som b varje år infaller mot slutet af Augusti; för
denna olägenhet äro isynnerhet de öfversta gårdarne i hufvuddalen och Bäverdalen utsatta.
Under den nu tillryggalagda vandringen insamlade jag, sä vidt möjligt var, de derunder förekommande Växter, hvaraf jag på detta ställe endast vill anmärka följande: i Justedalen och särdeles i Stordalen förekommo bland andra: Ble^
chnum boreale; Aspidiiim Oreopteris; Polypodium
Dryopteris , Phegopteris ^ OMclgare;
alpest re j
Careoc pihäifera j rotundata j 'vaginata ^ puUa ^
rigida y Biixbaiuniij atrata , leiicoglochin ; Salix
herbacea , lanata^ lapponum j glfiucaj hastata_,
phjJicifoUa : Andromeda poUfoIia ^ hypnoides
Menziesia; Potentilla alpestris (sällsynt); Baroch

fjällsjöar.

tid torra

—
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bareva parviflora (endast mellan Ormberg och
Jusledals kyrka); Aconitum septentrionale; Ra~
nunculus aconitifolius m. fl.
På Handspiken
och i synnerhet dess sluttning åt Justedalen
luxLirierade Hieracierna i många former, såsom

—

jag redan anmärkt. Mellan Handspiken och Loms
kyrkobygd, särdeles den del af vägen, som fort-

genom furu-skogen, var vegetationen enformig och mindre intressant. Granen började förut
gick

visa sig mellan Skiaker och Lom; och tätt vid
vägen växte Carex incurva^ Ranunculus hrperboreus Gen tian a Aniarella m. fl., som utvisade, att denna trakt hade åtskilligt i botaniskt
hänseende intressant att erbjuda.
För att blifva i tillfälle att något närmare
undersöka denna nejd, beslöt jag här qvarstadna
någon tid, h vilket vistande blef betydligt förlängdt till följe af den regniga ostadiga väderlek,
j,

som

väl förföljt

men nu

blef än

mig under större delen af resan,

värre. Jag gjorde dock åtskilliga
utvandringar, dels i den lägre trakten längs elfven, dels på de omgifvande fjällen, dels slutligen uppåt den långt in emellan fjällen mot sydvest inskärande Bäverdalen.
Jag vill här uppräkna några af de växter jag under dessa flera
turer anmärkte. Först torde jag dock böra nämna att det fjäll, som utbreder sig S. om prestgården syntes mig vara det intressantaste; Lomseggen var mera torr och steril, åtminstone den
östliga delen deraf; h varemot dess sluttning mot
Bäverdalen tycktes hafva ett frodigare och intressantare utseende, som jag dock hindrades undersöka, så väl af det snö väder, som öfverföll
mig, då jag i grannskapet af kyrkan bestigit
detta fjäll, som ock det starka fortfarande regn,
som inträffade vid mitt besök i Bäverdalen och
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min undersökning
romantiska dal-sträckning
och de fjäll som omgifva den.
Anmärkningsvärdare Växter voro: Veronica
venia; Alopecurii^ ^eniculatus ; As^rostis ru~
pestris, rubra L. Fr., spica venti (Bäverdalen),
stolonifera ; Calamagrostis Halleriana ^ silvatica;
Avena fatua (allmännaste ogräs i åkrarne); Melica nutafis ; Festuca duriuscula ; Poa läxa
flexuoSGj pratensis t, varr.j Gandinii ; DactyUs
Anchnsa arvensis ; Echinosperm,
gloinerata ;
Lappula och deflexum ; Mjosotis strida ; Gensom tvingade mig
af

denna

att afbryta

intressanta

_,

Amarella , canipestris ;

tiana oJaciatis , nivalis ,

Verbasc, ni^^ram ^ JViapsus ; Hjoscyanius niger;
Viola umbrosa j arenaria , caninaj, biflora; He-

racleum sibiricitm ; Juncus arcticus (vid elfven i
hufvuddalen och i Bäverdalen), fusco-ater lamprocarpus ^ supinus ^ trightmis j biglumis ^ ca^
staneus ; Luzida hyperborea j parvijlora; Raj,

mex

Tofj eldia

Epilob,
bor e (dis;
alpinum_, nutanSj
palustre; Polygonuin lapathifoliuni ^ Convol^
vidus ; Andromeda hypnoides ; Menziesia; {Rhodoniesticus ;

montanum j

ori^anifoliam ^

dodendron lapponicam , funnen på Lomseggen af
Yahl och Deineoll, kunde jag ej återfinna; enligt Deinbolt.s uppgift skall den växa på en mycket inskränkt lokal åt Bäverdals sidan); Pyrola
unijlora
seciinda
minors rotundifolia; Scleranthus annans; Saxifraga hieracifolia (kring
j,

j,

Sollcel-sätrarne),

aizoideSj

stellaris
Cotjledon ^
cernua ^ rivularis j cceDianthas deltoides ; Alsine

nivalis

j,

j,

oppositifolia^

spitosa^ coTitroversa ;
biflora j strida; Stellari a alpest ris

Friesiana ^ graminea

^

uliginosa

_,

Lychnis apetala , alpina;
Cerast, alpifnim et el ^^ trigynum ; Spergula
nodosa |3 glandulosa^ Sagina j saginoides ; 5e;

^
,,
;
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dum viUosiim ^ album
annuam ; Cotoneaster

(båda i Bäverdalen), acrej
vulgaris ; Rosa cinnamo'
mea; Potentilla anserina ^ ar gentea ^ alpest ris j
nivea (både på fjällen och i dalen); Drjas
Aconituin sept.; rhalictr. simplejc ; Anemone
(mycket allmän); Ranunc. reptans
'venialls
glaciallSj, hyperboreus (i dalen, ej på fjällen),
pygma^as acris ^ polyauthemos ^ repens; Thjmus Acinos; Pedicularis lappordca^ Oederi , palustris ; Draba alpina j nivalis., Wahlenbergii ^
hirta j läxa, incana ; Erjsimum cheiranthoides,
hieracifolium; Arabis hirsuta, alpina, Thaliana,
petrosa (i mängd kring Loms prestgård och i
Bäverdalen, men syntes alldeles icke på fjällen);
Cardam. beUidifolia , amara ; Geranium praten se ; Anthyllis Vulneraria; Astragalus orohoides , alpinas; Phaca lapponica; Hierac. alj,

pina m ,

Aaricula

j,

murorum,

um-

vulgatum,

bellatum] Gnaphal. norvegicum^ supinum j uliginosam j dioicam , alpinam; Filago montana;
Erif^er.

alp.,

unijl.,

acris ;

Habenaria

viridis

Kobresia scirpina ; Carejc dioica, rupestris
leucoglochin , incurva (i hufvuddalen och Bäverdalen, ej på fjällen), ustulata , vaginata
ericetorum , ornitliopoda ; Betala alba , glutinosa, nana ; Salix arbuscala j repens, etc. Aspidiam fragile, montanam ; TVoodsia ilvensis
hyperborea ; Botrjchiam Lan aria; Equisetum
hiemale, scirpoides ; o. s. v.
Efter ett par fåftinga försök att komma Öfdet stormiga, för bäftiga vindkast utsatta
Waagevandet, lugnade vädret ändtligen den 11
Sept. så mycket, att vi kunde öfver detsamma
begifva oss till Waage, hvarest jag äfven förut
under vistandet i Lom gjort elt besök. I denna
ver

herrligt belägna fiuktbara

bygd visade

sig

i

all-
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vegetation, som i Lom; här
tillkom dock en och annan växt, som jag ej sett
Galepå sednare stället, t. ex. Holcus mollis
opsis Ladamtm^ Myricaria germanica här kallad
Kloris, h vilken för första gången visade sig i
dessa trakter efter det stora vattuflödet, som
1789 här och i andia delar af Gudbrandsdalen
åstadkom så mjxken förstörelse.
Öfver Waagerusten fortsattes resan genom en nästan oafbruten barrskog mot Laurgaard i den egentliga
Gudbrandsdalen, hvarunder vägen förde längs
det lilla af Ljsimac/iia t/iyrsiflora och brandö
Phragmites omgih^a Saslsvandet, vid h vars vestra
ända är en tallskog, i h vilken Deinboll 1829 fann
Ep/pogium Gmelini och JSeottia repens.
Från
Lamgaard skyndade jag mot Dovrefjeld, i hopp
att der kunna göra en liten efterskörd, dels af
sådana Växter, som jag 1837 der samlade, dels
af några, som då undgick mig; men det häftiga
snö väder, som öfverföU mig d. 13 Sept. på vägen mellan Lie och Kongsvold, tillintetgjorde
mina förhoppningar. Jag företog dock några exkursioner, hvarunder jag samlade Cerastiurn latifoUwn och Spergula nlvaliSj h vilka jag under
mitt förra besök der upptäckte, samt en del
Mossor.
Som här således icke var mycket att
uträtta, afreste jag d. 19 Sept. öfver Lesjö till
Grötten i Romsdalen för att än en gång skåda
denna herrliga trakt och träffa de vänner, jag
Äfven
under mitt förra besök der förvärfvat.
här täcktes fjällen af snö, så att något botaniskt
utbyte ej var att göra.
Af de här ymniga
Ormbunkarne och några andra växter, t. ex.
Mentha sativa samlade jag en del exemplar under de dagar jag här uppehöll mig; h varefter

mänhet enahanda

j,

—

—

—

—
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genom Romsdalen, Gudbrancisdalen (der jag
Ringebo under några dagar genomgick SommerFELTS goda samlingar), Biri, Vardal, Land, Hadeland och Ringerige fortsatte återresan till CliriSom hösten allestädes visat sin verkan
stiania.
var ej särdeles tillfälle till iakttaVäxterna,
på
Salix daphn oides stod i mängd, ehuru
gelser.
aflöfvad, kring Faaberg och Biri.
I sällskap
med Vahl, som nyligen återkommit från sin
Spetsbergs-färd, och Blytt tillbragte jag i Christijag

i

—

angenäma dagar, h varefter jag jem^te
sjöledes afreste d. 2 No v. till
Köpenhamn, hvarifråu jag d. 10 November åter
inträffade i Lund.
I denna berättelse om min resa har jag icke
vid de särskilta ställena uppräknat alla af mig
anmärkta Växter, och det förnämligast af den
ania några

den

förstnämde

jag Önskar i ett sammanhang framde af mig, under de trenne olika resor jag haft tillfälle göra i Norrige, anmärkta
Växter, jemte uppgift på alla de ställen, hvarest
jag funnit dem.
En sådan systematiskt ordnad
förteckning synes mig böra blifva af mera intresse, såsom lemnancle en öfversigt af Växternas geografiska utbredning inom detta land. Till
en början hade jag visserligen ämnat att såsom
ett slags bihang bifoga den till närvarande uppmen flera omständigheter hafva förmått
sats,
mig derifrån afstå, h varibland jag såsom den
hufvudsakligaste måste anse, att den, i anseende till sin vidd, skulle upptaga allt för mycken
plats i Kongl. Vetensk. Acad. Handlingar, utan
att kunna gifva ett deremot svarande värde;
helst som omständigheter, h vilka det icke berott af mig sjelf att undanrödja, satt mig utur

orsak,

att

ställa alla
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stånd att med tillräcklig noggrannhet undersöka
och kritiskt granska de icke obetydliga samlingar, h vilka jag äfven från min sista resa hemfört, och jag således icke är för närvarande i
tillfälle att beledsaga en dylik
förteckning med
sädana fytografiska anmärkningar, som deråt
skulle kunnat skänka ett alhiiännare intresse.

Uppgift på huggna Vattenmärkens
mätta under sommarmånader
kust

mellan

Haparanda

och
A.

af

Observatioiisticlen.

Månad.

1839.

Juli

21 Rataskär^ Bygdeå SocLen, Veslerbottens Län

Som
kes

märmig förkom-

resultatet öfver detta

afraätning

för

mit, kan dess höjd öfver
ytan nu icke uppgifvas.
Ledskär dersammastädes

hafs-

....

År 1822 var detta märke 0,50
dec. fot öfver

Det andra

vattenytan.

märket

1745 återfans

icke,

af motstående utseende

.

år

af

eller

men

väl ett
.

.

.

Som

ingen horisontal linie kunde urskiljas, och märket dessutom
befanns vara på en kullrig elier
berghäll vid pass 6 alnar aflägsen ifrån stranden, kunde in-

flat

höjder öfver hafsjtan, af-

lodrätta

ne år iSSyj belägna

Söderköping

på

Sveriges

5

ALMLÖF.

Märkets utseende.
" M ^

Dec.

4fe
å.

21 Aug.

(^.

fot.

Dec. tum.

1774

1

65

1795

174-<)

A

44

1,16

0,264
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gen
las;

Juli

pålitlig afmätning verkstälh vårföre detta märke af mig

anses vara odugligt.
11 Ulförij Bockliaretj Nätra

Vester-Norrlands Län

Juni

.

Socken,
.

.

.

27 Södra Korfgrund j Rogsta Socken,
Gefleborgs

Län

19 Jssiasund j Hille Socken, Gefleborgs

Län
18 Löfgrundet j Svarthällen ^
Socken och Län

Var

år

1822

samma

efter uppgift

2,50

dec. fot öfver hafsytan.

14 Gräsöj, Börstills Socken, Stockholms

Län
12 Svartklubben Häfverö Socken, Stockholms Län
Lotsar uppgåfvo att vattnet unj,

der föregående natt stigit i höjd
vid pass 0,5 dec. fot, h vilket således skulle

visa

att

märket nu

egentligen skulle stå 1,10 dec. fot
öfver vattenytan, men som uppgifvit är att det vid uthuggningstillfället var 1,67 deiöfver, skulle
det nu funna resultatet visa hafsytans stigande under de förflutna
åren af 5,70 dec. tum, h vilket
resultat är stridande emot alla
öfriga observationer.

Österhamnen, Sorunda
Stockholms Län
D:o fVesterhamnenj dersam mastades
Dessa begge märken voro efter upp-

Landsort j
Socken,

gift år

1822

1 fot öfver hafsytan.
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Märkets utseende.

Dec.

1822
*

fot.

Dec. tum.

17

0,69

0,465

18

0,85

0,472

19

0,50

0,263

108

3,12

0,289

19

1,00

0,526

19

0,60

39
39

1,10
1,20

iSB'

1821

1820

A
1731

—^—V
18^-^20

Ä

Ivl8^20B
8

1800

lika

0,282
0,308
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De observerade mäikcna

äro

alla

uthuggna

uti berghällar.

Vid dessa uppgifters

jemförelse,

finnes

att,

trenne större öfverensståmniande resultaten
angifva en betydligt större vattenminskning ärligen, eller per medium =0,488 dec. tum, än
de öfrige 5, hvilka endast gifva =0;281.
Som jag huggit ett af dessa trenne märken,
hvilka gifva det större resultatet, eller det vid
Ulfön, bör jag derom äga en närmare kännedom,
och får således upplysa, att det uthöggs vid den
vattenhöjd som ortens Skärboer uppgåfvo vara
så kalladt lagligt vatten eller vanlig sommarhöjd, jag kan således icke uppgifva annan förklaringsgrund för de stridiga resultaten, än att händelsen så fogat sig, då de 3:ne uthöggos åren
1820—21—22, hade det skett, då vattenytan
var på sin lägsta ståndpunkt, och de öfriga 5
utsatta då vattnet var på en högre; sannolikheten af det ena eller andra, bör framtida iaktta-

de

gelser

kunna

angifva.

Äfven bör

jag

anmärka

att

vatten-märkena

vid Bars viken. Notholmen, Vedlösa och Gislinge
icke äro för mig obekanta, men att förekomne

omständigheter denna sommar hindrade mig att
dessa besöka.

Biografi

Biografi
öfver

JOHAN OLOF WALLIN,
8VKA RIKES KRKE-BISKOP, UPSALA AKADEMIS PROKANSLER, KONUNGENS ÖFVER-HOFPREDIKANT, LEDAMOT
AF KONGL. MAJ:TS ORDEN, EN AF DE ADEHTON
1 SVENSKA AKADEMIEN, M. M.

Olof Wallin föddes i Stora Tuna församling af Dalarne, den 15 October 1779.
Fadren var dåvarande Fältväbeln vid Kongl. DahlRegementet, sedermera Kapitenen Johan Abraham Wallin, och modren Beata Charlotta
Harkman. Af flere syskon var Johan Olof äldst
och genom honom ensamt har fäderne-namnet,
vid h vilket dittills ingen allmännare ryktbarhet

Johan

varit fästadt,

blifvit

icke blott

för

sin

tid ett

bland de allmännaste och kärast bekanta

öfver
fäderneslandet, men äfven med oförgängliga drag
tecknadt i den Svenska Kyrkans och den Svenska vitterhetens häfder.
Då man betraktar de många hinder och svårigheter, dem Wallin redan från de första stegen af sin bana ägt att bekämpa, känner man
stegras sin förundran öfver de mångfaldiga, stora
och lysande verk, som han vid en ännu icke
särdeles framskriden ålder hunnit fullborda. En
tryckande fattigdom, som försvårade alla utvägar
K,

V.

Acad. Handl. 7889.

20
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till

boklig undervisning,

ytterligt svag helsa, att

förenade

sig

under de år,

med
då

en

vei

li-

sa mheten

vanligen får sin första riktning, förvandla hans lif till en fortsatt strid med nöd
och kroppsliga lidanden. Men hans starka själ lärde sig tidigt att öfvervinna de mötande hindren.
Han fick tillfälle hesöka Fahlu Trivial-skola, och
äfven Westerås Gymnasium; men vid sistnämde
läroverk måste han, till följe af bristande tillgångar, flere gånger afbryta sin vistelse, för att,
medelst den undervisning, han kunde lemna för-

mögnare barn i hemorten, förskaffa sig lefnadsuppehälle. Ickedestomindre var han, då han vid
sjutton års ålder och efter tvenne års bortovaro
från Gymnasium dit återvände, så framom sina
inedlärjungar, att honom uppdrogs, å den studerande ungdomens vägnar, hålla ett tal på latinsk vers vid den högtidliga fest, som då af
Gymnasium skulle firas. Redan från denna tid
uppenbarade sig hos Wallin den förkärlek för
den Romerska litteraturen, som på hans bildning ägt ett så afgjordt inflytande och som hos
honom aldrig slocknade. Äfven tecknade hans
lärare, den vördnadsvärde Doctor Stamberg, i
det betyg, h varmed Wallin afgick till Upsala
Universitet, att den afgående var en yngling,
hvars like Westerås Gymnasium h varken tillförene afsändt eller hädanefter skulle afsända

till

lärdomens högsäte.

Under

Upsala, der han inskrefs
promoverades till
Filosofie-Magister år 1803, blefvo Wallins anlag för Svenskt skaldskap, hvilka han dittills endast öfvat för att förhöja några enskilta högtider, allmännare bekanta, särdeles genom den i
Upsala tidningar (1802) införda Sång vid Stu-

såsom

vistelsen

Student år

i

1799 och

•
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der anden Ströms död. Han iDÖrjade nu äfveii
Akademien och erÖtVade inom
täfla i Svenska
fem år lika många pris, nemligen år 1803 Heders-accessit för öfversättningar från Horatius; år

1805 stora priset för skaldestycket ZJ/^yo/oi-^rörre^j
samt tvenne mindre belöningar för öfversättningar från Latinska skalder, och år 1808 den största belöning, som Svenska Akademien utdelat,
eller det pris af två hundrade dukater, h vilket
Akademien utflistat för en Sång vid aftäckande
af Konung Gustaf Ilirs bildstod. Akademien begagnade äfven det första tillfälle af något ledigt

rum bland
Wat.t-tn

sina

såsom

ledamöter för att tillegna
ledamot och valde honom

sig
till

Direktör vid firandet af sin jubelfest (1832). Såsom verldslig skald har Wallin intagit ett oförgätligt, ett af de främsta rum i Svenska vitterheten, ehuru han, nästan innan han inträdt i
manna-åldern, utbytte lyran emot Davids-harpan, hvars främsta sångare i Norden han med
ojäfvad rätt blifvit kallad.
Den ovanligt hastiga

och

stora

framgång,

som utmärkte Wallin på den vittra banan, följde honom äfven, och ännu mer obestridt, såsom
Efter att, på inandlig talare och embetsman.
rådan af Landshöfdingen Nils von Rosenstein
en tidigt vunnen beskyddare], som han alltid med
hafva egnat
vördnad och tacksamhet nämt
sig åt Prediko-embetet, samt med högsta betyg
undergått Prest- och Pastoral-Examina (1806 *),
började han sin bana såsom Theologie-Adjunkt
vid Kongl. Krigs-Akademien) namdes år 1809

—

—

Han

kallades först

till

Hus-Predikant hos Öfverste-

Kammarherren, Friherre Hamilton på Boo, hvars
sons lärare

han var.
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Slotts-Pastor vid Carlberg, Tbeologie-Leklor
vid Krigs-Akademien, Ledamot af Sällskapet Pro
Jide & Christianismo j Kyrkoherde i Solna och
Ulriksdahl, samt Theologie Doktor; år 1810 En
till

de Aderton i Svenska Akademien; år 1811
Fullmäktig i Rikets Ständers Riksgälds-Kontor,
Ledamot i Psalmbok s-Komi ten och samma år Lärare i Theologi och Litteratur hos H. K. H.
Hertigen af Södermanland, hvilken höga lärjunges lyckliga framsteg han snart ägde den glädjen, att under anställd examen inför Riksens
Ständers Deputerade bevittna; år 1812 Kyrkoherde i Adolf Fredriks församling, samt Fullmäktig i Rikets Ständers Bank; år 1815 Ledamot af Kongl. Nordstjerne-Orden, Medlem af
Preste-Ståndet vid samma års Riksdag, samt Leaf

damot

af Bibel-Sällskapets Styrelse, vid h vilket
Sällskaps första offentliga sammankomst han höll

talet; år

1817,

med

nära enhällig kallelse,

Dom-

prost i Westerås; år 1818, efter likaledes nära
enhällig kallelse. Pastor Primarius, Kyrkoherde

vid Storkyrko-församlingen i Stockholm och Ordinarie Pragses i Stads-Konsistorium; samma år
Ledamot af Kongl. Musikaliska Akademien; år

1824 Ordens-Biskop och Kommendör af Kongl.
Nordstjerne-Orden; år 1826 Ledamot af den stora
Komiten till öfverseende af Rikets Undervisningsverk, samt Heders-Ledamot af Kongl. VitterhetsHistorie- och Antiqvitets- Akademien (som vid
fyra tillfällen kallade honom till Ordförande);
1827 Ledamot af Kongl. Vetenskaps-Akademien
(som tie år sednare kallade honom till Praescs,
hvilken befattning han nedlade med ett tal, om
Vetenskapens förhållande till Religionen); år
1830 Konungens ÖFver-Hofpredikant och Praeses i Hof-Konsistorium; iS'Å^ Ledamot af Bibel-
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Kommissionen; 1837,

efter nära enhällig Ikallelse
uppförd å föisla rummet af Erke-Bisliops>förslaget, samt af Konungen i nåder utnämd till ErkeBiskop och Prokansler vid Upsala Universitet;

samma

år Ledamot af Serafimer-Orden.
Bland dessa många olika, till stor

del ly-

sande förtroenden och utmärkelser, var det en
kallelse, hvilken bland de öfrigas antal lätt undfaller en hastig Öfverblick,
hvars uppfyllande
skänkt Wallins namn en mera obestiidd och
oförgänglig ära, än alla de glänsande vederraälen af ynnest och upphöjelse, han från Stat,
Kyrka och Konungahus emottagit; vi mena kallelsen, att vara Ledamot af Psahn-Komiten, hvartill de både nya och omarbetade
Psalmer, som
han dels i förening med Franzén och Chor^us,
dels ensam utgifvit, lemnade närmaste anledning.
Då han erhöll detta uppdrag, var haii
bland ledamöterne den yngsta till år och förtjenster, men knappt hade han bland dem inträdt, förrän han i denna förening blef själen,
den ledande och ordnande kraft, som lifvade,
underhöll och fullbordade företaget. Efter verlden
skall, likasom vi, beundra i Wallin den store

Psalm -författaren,

den

lyckliga

äldres och nyares andeliga sånger

anordnaren
till

ett

af

helt,

h varmed måhända

intet nyare folk kan förete
något jemförligt; men den tid, som sett detta
värf utföras, kan vitsorda, att sjelfva Wallins
skaldesnille i förening med deras, som jemte
honom lemnade bidrag till vår sednast antagna

Psalmbok, icke skulle mäktat frambära ett verk,
så motsvarande sin bestämmelse, om han icke,
med den honom gifna siare-blick att upptäcka
"den fasta grunden, som en gång lagder är" och
h varpå arbetet borde hvila, samt med den ho-
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nom

förlänade kraft, att framdrifva sin åsigt i
med tidens då radande allmänna mening
(Il vilken sednare understöddes af så många bland
hade kyrkans och den vittra bildningens yppersta), hade utstakat banan för arbetarne och sammanhållit deras krafter, till upphinnande af det
Enligt den allmål, som han fattat i sigte.
föreställning,
vid Psalmsom
var
rådande
männa
boks-Komitens bildande, borde nemligen de gamla
andaktssångeina nästan uteslutande utbytas emot
njUf mera Öfverensstämmande med tidens vittra
bildning. Det var Wallin, som med uppoffring
af flera bland sina egna då högt prisade psalmförsök, bevarade det bepröfvade gamla och lade
nyare skaltill denna skatt det bästa af hvad
der, och förnämligast han sjelf, i forna ndans enSålunda verkhggjorde
kelhet och renhet diktat.
strid

om det nya Psalm-verket,
borde frambära det hehga
som ordet
och hjertat förestafva, likasom i ett obesmittadt
oflerkäril, så oblandadt ej blott af tidens bri-

han

sin förutsägelse

att "det

,

men

äfven af dess maner, att menniskonaåldrar och lägen der utan möda
igenkänner sina ädlaste behof och lugnas eller
upplysas i sina ömmaste angelägenheter."
Samtidigt med den nya Psalmbokens omarbetning förekom den för Svenska kyrkan icke
mindre vigtiga fråga, om en ny Bibel-öfversättning. ifven här framstod Wallin i öppen strid
med det allmänna tänkesättet, jemväl inom sitt
eget Stånd. Redan innan Erke-Biskop Ltndeloi,
vid 1815 års Riksdag, gjorde framställning om
underdånig anhållan hos Kongl. Maj: t, att den
af Bibel-Kommissionen fulländade öfversättningen
utaf Nya Testamentet måtte stadfästas och påbjudas till offentligt bruk, hade Wallin j^ttrat
ster,

turen

i

alla
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sig

mot det olämpliga,

"göra

att

i

den

gamla

afkläda allegorier
betrodda godset i ett

oinskrifiiingar,

svepa det

Bibeln
och in-

gofla
prydligt
iöfverk af nj^a talesätt och vändningar '•')." Han
befarade att på detta sätt den ena förklaringen

den andra och filstade särskilt
uppmärksamhet på vådan, att öfvergifva det gamla
skulle uttränga

Bibelspråket "helgadt af sin ålder,

högtidligt af

sin kraft, sitt välljud och de mäktiga

med

sjelfva

begreppet och känslan sammangjutna intryck,
med hviika det, från våra spädaste år, upplyftat
våra hjertan och dragit till sig vår andäktiga
uppmärksamhet." "Rören med lätt hand"
sa"eller helst rören icke dessa
vördde han
nadsvärda tänkespråk, dessa heliga sedespråk,

—

—

—

Då icke dessdessa välsignade tröstespråk!"
mindre pluraliteten af Ståndet syntes böjd att
bifalla förslaget om den nya Bibel-öf v ersättningens antagande, uppstod Walt.in, såsom han sjelf
yttrade sig, 'efter fåfäng väntan, att någon annan, någon af förtjenst eller ålder mera ansedd,
skulle höja sin röst i det förebragta, vigliga
ämnet," och afgaf sin märkliga reservation •'').

Han medger der, att hvad som i den nuvarande
Bibel-öfversättningen finnes oriktigt, eller lågt
och oädelt i uttrycket, må afhjelpas, "men med
lättaste hand, i full öfverensstämmelse med det
öfriga, och så omärkligen, att man knappast behöfde offentligen kungöra det," och han erinrar
huru "den store LuthefyUs öfversatte ord för ord,
partikel för partikel,

varsam gick han

bild

bild;

för

from

och

de heliga skribenternas fotspår, en trogen tolk och fördristade

*)

**)

steg för steg

i

^Q foretal till en Biblisk historia j
Den 11 Maj 1815.

den 4 Juli 1814.
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sig ej,

att

med dem

»ga

den

fria

han med profana auktorer kunnat
Der före är ock den Heliga Skrift lika
lättläst för

barn och enfaldiga,

—

som

hand,
sig

som

tillåta.

sinrik och
för

mogna

och mer odlade Christna."
Efter en mängd
diskussioner i ämnet, h vilka alltmer antogo en
polemisk nalnr och fortsattes en stor del af Riksdagen, hade Walt.in dock den tillfredsställelse, att
Ståndet förenade sig med honom och förslaget föll.
Den andliga makt, med hvilken Wallin
var begåfvad, bevittnas bäst af det sätt, på hvilket han genomförde Psalmbokens omarbetning,
och af det motstånd, hvarmed han tillbakahöll
det tvifvelsutan välmenta men förhastade anta-

gandet af en ny, efter tidens föränderliga smak
utförd, moderniserad omklädnad af "det lifsens
ord, som öfverlefver all mennisko- visdom,'" och

hvilken omskapelses verkan på den religiösa sinnesstämningen i allmänhet och på det innersta
af samhällslifvet kunnat blifva af lika oberäkneliga som vådliga följder.
Att under striderna
för dagen hans afsigter af många blefvo misstydda, kan ej förundra.
Möjligen är dock den
tid icke så aflägsen, hvars omdöme bekräftar,
hvad en man, till genmäle på frågan af en bland
Waixins motståndare: "hvad stort har han då
utfört?" .... yttrat: "Han har, så vidt det
kan sägas om en dödligs verk, skänkt oss vår
psalmbok och räddat vår bibel."
Att Walltn under önskan, att kunna bevara den gamla bibel-texten i dess vördnadsbjudande forndrägt, likväl ej nekat nödvändigheten

af sådana förbättringar i närvarande bibel-tolkning, der oegentliga eller mindre valda uttryck
förekomma, är redan anmärkt och ådagalägges

bäst af den utaf

honom

sjelf

bearbetade och kort

31.3

hans död iitgiFiia öfversättning af Johannis
Evangelium, der han efter mångårigt begrundande huru en Bibel-revision ändamålsenligast
kunde utföras, samt uppmanad af sakkunnige
män, att begynna verket, såsom den främste
af Svenska kyrkans presterskap, framlägger sin
åsigt af detta högvigtiga ämne.
Vid företagandet af detta värf erfor han dock ånyo alla dess

före

svårigheter och säger: 'lag kände, att Guds ord
icke äro mennisko-ord, och att en Öfversättning

deraf vai- något helt annat, än en från Romerska klassikerna/'
Med Wallin börjar ett nytt tidskifte i vår
andliga vältalighet, hvars esthetiska pånyttfödelse
visserligen var grundad af Lehnberg, men h vilken talarekonst nu af Wallin utbildades i en
egendomlig och mera strängt religiös riktning.
Hellre än att ingå i en lika ofta väckt, som
ändamålslös undersökning, hvilken af naturen var

mera danad
berg,

må

på

till

vältalare:

dem båda

Wallin

eller

Lehn-

rättvisligen lämpas skal-

dens ord:

Den som

Han

stått

högst ibland sin tid.

lefvat har för alla tider

'"").

För båda fylldes templen; båda ställdes af hvar
sin
samtid högst bland andliga talare; hos
båda beundrades en ny, egen uppfattning af
ämnet, en omsorgsfull delarnes anordning, en
hög värdighet i tonen, en förvånande rikedom
af tankar och öfverraskande vändningar, en i
alla hänseenden fulländad framställning, ett välljudande och klangfullt språk, ett hänryckande
föredrag;

hos båda

sjelfva talet.

*)

SCHILLER.

var

I dessa

talaren

oskiljaktig

från

egenskaper voro de

jem-
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förliga;

men

i

öfrigt

huru

den andre

profetiskt

Den ene
som Johannes,

skiljaktiga!

apostoliskt fiidsara och tröstande,

varnande

och

straffande,

som Paulus; den ena upplyftande de nedslagna
hjertan, den andre uppskakande de förhärdade;
den ene med solstrålen öfver anletet, den andra
med åskmoln på pannan. Sä, som af dessa båda,
hafva h varken förr eller sednare i våra tempel
hlifvit förkunnade lifsens ord, odödlighetens hopp,
himlens sanning och jordens hugsvalelse.
Men uti en annan art af andlig vältalighet
står Wallin ensam i Sverige, sannolikt i EuGenom sin sällsynta förmåga, att såsom
ropa.
talare upphöja ämnen af den allmänligaste beskaffenhet och skänka dem, medelst sin framställning, ett rum vid sidan af snillets och kon-

Wallin en hos oss
oupphinlig tillfällighetsUnder en tidrymd af nära tretti år haftalare.
va huf\ udstadens invånare varit vane, att höra
Wallin tolka nästan h varje betydelsefullare tilldragelse för Kyrkan, Fäderneslandet, Konungaoch enskilte hafva uti de af honom
huset;
vid gra f ven uttalade minnesord sökt en oförgängkärastes minne
lig pant för bevarande af sina
En sådan samling, som Wallins
och namn.
Religionstal (öfversatta på främmande tungomål
och äfven högt värderade utom Sverige) torde
stens

skönaste

oupphunnen,

taflor,

blef

troligen

annan litteratur kunna uppvisa.
Jemte den rikedom af andeliga sånger och
tal, samt ofvannämde Försök i Bibeltolkning, som
Wallin skänkt oss, har han äfven i Luthers
och SvEBiLii fotspår uppträdt såsom skriftställare
Hans omarbetning af
i religions-undervisningen.
Katechesen för den nya Elernentar-skolan har
redan hunnit andra upplagan.
icke heller nägon
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Wallins fruktsamma bana som

andlig

och

andlig och veildslig

talare,

kan

skald

veildslig

,

mången synas hafva lemnat honom föga tid
egentliga erabetsmanna-göromäl, ännu mindre till en daglig uppmärksamhet på alla de
ärenden, som kunde ligga inom hans domvärjo
i egenskap af Kyrkans eller Statens
tjenare.
Få
för

till

dock

uppfjdlandet af tjensteåliggandeii
och samvetsgranna, än
han, och ifrån den stund, då han emottog sin
första Adjunkts-befattning, till den, då ban nedlade sin herdestaf såsom Svenska Kyrkans primas, torde ingen kunna tillvita honom ens ett
hafva
varit

mera

i

outtröttliga

ögonblickligt fördröjande, för att icke säga en
försummelse af något ärende tillhörande hans
handläggning, från och med (i sednare tider) de
mest omfattande mål för Rikets undervisningsverk, till de lägsta underordnades obetydligaste

hemställanden. Han var städse framom sitt åliggande, huru göromålen, af den mest olikartade
beskaffenhet, än hopade sig och sammanstötte.
Tyngst för honom var dock deras börda, och

uppbärandet deraf för h varje annan oförklarligt,
under de aderton år, då han stod i spetsen för
hufvudstadens största församling och derjemte
tog den verksammaste del
vården om undervisnings-verken', fattigvården
kommunal-ärendena, m. m. Föga gafs någon fråga af allmännare
vigt för hufvudstadens alla bildnings- eller föri

,

man ej hos honom sökte
Hans sätt att
råd, upplysning och medverkan,
behandla allmänna ärender var gemenligen att
"utan konsideenligt hans eget yttrande
Framgången uteblef
rationer gå rakt på saken."
söijnings-anstalter, der

—

sällan,

—

och

eller de,

lika litet enskilt

som funno

ovänskap af den
någon gång

sig sårade af det

,
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diktatoiiska

i

åsigtens frainstälhiing

eller

åtgär-

dens geiioiiidrifvande.
Bland de mänga minnesmärken af sitt delvården om Stockholms undervisningstagande
verk och allmänna anstalter, som Wallin efterlemnat, torde här företrädesvis bÖra nämnas
Stockholms Gymnasium och Prins Carls inrättning för fattiga och vanvårdade barn, hvilka
stiftelser, i deras närvarande skick, till stor del
äga att tacka Wallin föi' deras tillvaro. Båda
har han äfven i sitt sista förordnande ihågkommit:
den sistnämde med en gåfva af 1000
R:dr B:co, den förra med en summa af 2,000
R:dr, såsom fond för ett stipendium åt någon
obemedlad, lof vande yngling. En lika summa
för likartadt ändamål har han tillagt Westerås
Gymnasium, äfvensom han redan i iifstiden förärade Westmanlands och Dala Nation i Upsala
en summa af 1,000 R:dr, hvaraf räntan skulle
användas till ett stipendium för någon fattig
studerande.
Många prof af hans välgörenhet i
enahanda hänseenden har han sjelf för verlden
dolt.
Slutligen bör, bland hans omsorger om
undervisnings-väsendet i hufvudstaden, nämnas
den kraftfulla del han tog i ett ändamålsenligt
ordnande af nj^a Elementar-skolan och af den
s. k. fhLLska skolan
vid Barnängen. En enskilt,
enligt hans plan giundad, uppfostrings-anstalt
under namn af WALUNska skolan, har i hufvudstaden ägt stort tillopp och förtroende.
Af hvad Wallin sålunda, för hufvudstadens
allmänna uppfostrings- och välgörenhets-inrättningar, verkat från en jemförelsevis underordnad
plats inom den Svenska Kyrkan, kan man sluta
i
hvad mån han, såsom hennes Öfverherde,
skulle hafva gagnat Rikets under visnings- väsende
i
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och barmhei tighets-anstalter, om en längre tid
kali varit honom
för utöfninijen af detta höga
beskärd.
Men han hade knappt fullbordat sin
Eriks-gata genom det honom anförtrodda viden del församlingar hade han
sträckta Stift
ens icke hunnit besöka
förrän ett sorgebud
förkunnade öfver landet: 'Ylen du kär hafver ligoch få dagar derefter kom tidninger sjuk"
gen, att den trogne tjenaren ingått i sin Herres
glädje, innan ''hans ögon voro mörk vordne/'
I mannaminne har ingen enskilt mans bortgång
väckt en så djup och allmän rörelse, ifrån de
mäktiges palats till de ringas hyddor, inom de
lärdes salar och i arbetarens tjäll.
Närmaste
dödsorsaken var tvifvelsutan ett öfvermått af arbete, en ansträngning under hopade embetsåligganden, för h vilkas uppfyllande den nitiske Tennpel vårdaren försakade dagens hvila och nattens
Under de sista tvenne åren förenades hos
ro.
Wallin Erke-Biskops- och Prokanslers-Embetenas vidsträckta omsorger med utöfningen af alla
de tjenstepligter, som åtföljde de befattningar
han ännu icke frånträdt, såsom Öfver-Hofpredikant. Pastor Primarius, Ordförande i tvenne
Konsistorier, medlem af en mängd Direktioner
och Komitteer, h vartill kom, att han såsom
predikant hos de Kungliga och inom sin församling uppträdde fastmer oftare, än tillförene, samt
med fortfarande beredvillighet emottog nästan
h varje kallelse såsom andlig talare, vid både
offentliga och enskilta tillfällen.
Under denna
tid utförde han äfven sin Bibel-öfversättning,
h varåt han hufvudsakligen offrade h vilans stunder.
Haas ursprungligen svaga, ofta vacklande
helsa bröts.
Efter slutade embets för rättningar
och examina vid undervisnings-verken i Stock-

—

—

—
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reste han, redan lidande, att fortsätta utöfningen af sitt herde-kall, till Upsala, der han,
i Kanslerns ställe, öppnade lageikröningens högtid för vishetens unga söner och i prediko-embetet inställde nya förkunnare af Föisoningens
Efter fyra dagars nära oafbruten
heliga lära.
emhets verksamhet lades han på sjuksängen, h varifrån han icke uppstod. Vid tidningen om hans
död anlades sorg af Stockholms Presterskap och

holm,

af Svenska Akademien,
en af sina utmärktaste

som i honom förlorade
medlemmar. Hans lik

utsedda Universitets-lärare till
Stockholm, der det af hufvudstadens Piesterskap
emottogs, samt invigdes till den eviga hvilan i
närvaro af den Konungason, som han sjelf fört
der han så herrligt
till altaret, i det tempel,
förkunnat det Gudomliga ordet, och af den
kyrkans vördnadsvärde tjenare, som han sjelf
önskat till sin efterträdare i det kall, han under åder ton år beklädt
Då hans stoft fördes
sitt
vilorum
h
i
den
af
honom
invigda Kyrtill
kogård, åtföljdes det af en oräknelig mängd utaf
hufvudstadens befolkning, och vid grafven uppstämdes heliga sånger af ynglingarne från det
fördes af dertill

'•').

i
honom förlorade sin närFlere af Sveriges skalder slogo
sina lyror vid hans graf och vid Svenska Akademiens högtid tolkades hennes saknad af den
utaf den hädangångne så högt värderade FrithiofStorkyrko- församlingens medlemmar
sångaren.
hafva bcslutit uppresa en minnesvård åt den
oförgätlige Herden.
Hans hvila skall vara ära.

lärdomssäte,

som

maste vårdare.

'')

Öfver-Iiofpredikanten, Pastor Primarius m. m. Doktor

Hagberg.
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Några

ord

om Wallins

slutligen tilläggas för -dem,

må

personlighet

som

icke

känt ho-

nom. När han uppträdde i det offentliga, var
hans yttre, i hållning, anblick och stämma, af
fullkomligt öfverensstämmande karakter med det
I stora
högtidliga af hans sång och vältalighet.
ögonblick var han ej blott högtidlig, men majeEn sådan talare-röst, som hans, lärer
stätlig.
samtiden icke erinra sig hafva hört. När ämnet
beveklig, ägde den en
så fordrade, mild och
kraft att icke

men

blott fylla

hvad

tempel-sal,

som

—

vid de tillfällen, då han
såsom vid den nya Kyrkogårdens invigning, utanskulle yttra sig till den unför hnfvudstaden
helst,

äfven

—

der öppna himlen församlade menigheten, förlorade få eller kanske ingen af de mångtusende,
som omgåfvo honom, något af hans tal, ehuru
det ej syntes kosta honom någon Öfverdrifven
ansträngning. Föredrog han åter ett vältalighetsstycke eller ett poem vid någon Akademisk högtid, var hans deklamation alltid afpassad efter rum
och åhörare, samt konstnärsmässigt fulländad.
Hans enskilta lif var okonstladt, patriarkaliskt
enkelt, och för vällefnaden ägde han intet sinne.
Sträng arbetare, fordrade han mycket af underordnade, men delade också gerna deras mödor.
Han kände djupt en vänskap, som en oförrätt.
Sträng ordning handhade han i det allmänna,
som i det enskilta. Utan ärfda egodelar och utan
begär efter vinning kunde han, när så fordrades, vara frikostig, och han var det ofta, ej för
att synas, men för att uppfylla sitt hjertas behof att gagna.
Erke-Biskop Wallin ingick år 1810 äktenskap med dess nu efterlemnade Enka Anna Marta
•

,
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DiMANDER. Detta äktenskap liar varit barnlöst,
men i barns ställe upptogo de ädla makarne
trenne slägtingar, som af dem åtnjutit föräldravård.

Erke-Biskop Wallins

hittills

från

trycket

utgifna skrifter, äro:

Öfversättningar frän Latinska Skalder.
Stockholm, 1806.
Omarbetade Kyrkopsalmer j af Chor/evs
och TVallin 2 Häften, 1807. Tredje och fjerde
Häftena ensamt af Wallin, 1809, 1811.
Början till öfversättning af JEneiden
jemte några smärre poemer, 1808.
Profpr,almer af Franzén och Wallin
Häften,
1812, 1813.
2
Förslag till Svensk Psalmbok y 1816.
Vitterhets-Försök ^ 1821.
Religions-Tal, 3 Delar, 1825—1831.
Katechesen y omarbetad för Nya Elementar:>

skolan, 1831.
Öfver sättning af Johannis Evangelium
och Epistlar, 1839.
Flere skaldestycken, predikningar och tal,
dels särskilt utgifna, dels i Svenska Akademiens
Handlingar, o. s. v.

En årgång predikningar , h vilka han
bestämt att
innan korrt

i

sjelf

hans död utgifvas, väntas
bokhandeln.

först efter

Biografi

Biografi
öfver

BENGT FREDRIK

FRIES,

Professor j intendent vid zoologiska afdelningen

AF RIKETS NATURHISTORISKA MUSEUM.

B.

24 Augusti 1799 i HelleLund* Hajis far var Läkare
och härstammade från en slägt, som hitkom från
Curland för något öfver hundrade år sedan
Modrens namn var L. Holst; hon dog af lungsot då B. Fries blott var 4 eller 5 år gammal.
Äfven fadien, som bosatt sig i Helsingborg, dog tidigt, och efterlemnade tre minderåriga barn, af hvilka Bengt var äldst
Dessa
upptogos såsom egna barn af modrens fosterfader, Häradshöfdingen Appelberg, men äfven han
bortkallades inom få år.
Efter honom erhöUo
de i arf hans ganska måttliga förmögenhet, som
visserligen ej hade varit tillräcklig för deras uppfostran, om de ej varit så lycklige att i Baron
J. Gyllenkrok,
som bodde på Abusa, en mil
F. Fries föddes d.

stad, Ii mil från

'•').

'•'*^'').

)

Från samma

slägt

härstammar äfven vår utmärkte

BotanicLis Prof. E. Fries.
*)

voro: Göran, Fändrik vid Konungens
värfvade Regemente, och Marie, gift med
Prosten A. Kahl i Lund. Båda dogo af bröstsjukdom några år före Professor Fries.

Syskonen

eget

K, V. Acad. HandL 783 9.
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från Lund, erhålla eii förmyndare, som för dem
I hans hus blefvo de båda
blef en ny fader.
gossar ne uppfostrade.
B. Fries hade, efter dåvarande bruk, fått studentbref såsom Utet barn, och han ämnade, tillfölje af sina anhörigas ingifvelse, att studera Juridiken.

Från 11

som medlem

af

års ålder, då

Skånska

han inskrefs såvid Lunds

Nationen

Universitet, fick han äfven derstädes tillbringa
läs-terminerna under handledning af enskilt lärare; ferierna tillbragtes på Abusa, som är beläget i den vackra och på villebråd rika skogs-

trakten nära Silfåkra-sjöarne. Här fick han tidigt
tillfälle
att öfva sig i jagt, ett nöje,
som han nästan med passion älskade och som
utgjorde hans första lärospån i naturalhistorien.
Han utmärkte sig äfven sedeimera genom skicklighet både såsom jägare och skytt.
ett godt

Vid Uni^^ersi tetet undangjorde han mellan sitt
15:de och 17:de år de då bruklige preliminäiexamina till Juridiska studium, och då hans sista
enskilte lärare, n. v. Professorn B. M. Bolmeer,
under denna tid företog en utländsk resa, erhöll
han år 1815 en enskilt Academisk Inspektor uli
dåvarande Histori^e jSaturalis Adjunkten J. AV.
Zetterstedt, hos h vilken han bodde, och som
vanligen med honom tillbringade ferierna på
Det var nu som hans håg egentligen
landet.
riktades åt studium af naturalhistorien. Han började genast om våren 1815 att anlägga en fogelsamling, tillsamman med Zetterstedt, af h vilken han lärde känna insekter och växter under gemensamma, nästan dagliga excursioner
kring staden. Dessutom förkofrades hans entomologiska kännedom under de flitiga besöken
hos den i samma hus boende Professor Fal-
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t^Éif,

som med den varmaste

tillgifvenhet

om-

fattade ynglingen.

Fries erliöll under de följande åren tillfälle
vidsträcktare resor för natur-historiska ändamål, i sällskap
med sin handledare
Zetterstedt. Den första resan gjordes, sommaren
1817, till Öland och Blekinge, h vilka länders
naturskönheter blefvo med det ungdomliga sinnets hela hänryckning beskrifne, både på vei^
och prosa, i br^f till hemmavarande vänner.
att företaga

Hittills hade han studerat Juridiken, emedan andra önskade det ocli emedan han ej gjort
sig reda för någon egen böjelse.
Nu vaknade
denna och första följden blcf, att hans lust för
Juridiken alldeles försvann.
En barndomsvän,
L. M. v. Bergen, som då nyss börjat studera
Medicin, ingaf honom, om hösten I8l8, första
tankan, att, oaktadt han snart voi-e färdig med

juridiska

kursen,

den medicinska,

börja

och

en ny bana,

detta

nemligeii
uppfattades i ögonifver, som alltid ut-

med den
märkte hans företag.
Det var ej underligt, att Fries fann mycket
motstånd hos sin förmyndare, som väntade att
snart se honom inträda på en bana som lofvade
utkomst, och derföre ej blef litet förvånad att
nu höra honom vilja börja en ny, långvarig och
kostsam kurs vid Academien. Då likväl Fries
redan hade fattat sitt beslut att blifva Läkare, fick
han råda, men endast mot villkoret att först undangöra den juridiska kursen, och han ansåg
det vara sin pligt, att häruti efterkomma dea
blicket af Fries

ädle mannens önskan. Han arbetade alltså flitigare än förut med studium af lagfarenheten, tog
juridisk examen i Lund följande vårtermin 1819,
livar vid han erhöll högsta betyget, och under-
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gick
resa

Hof-RätLs-examen i Jönköping, under den
han samma sommar företog, i sällskap med

Zetterstedt,

h vilken

resas

Gottland och Östergöthland,
till
hufvudföremäl blef att undersöka

Gottlands rika naturprodukter.

Då han

åter

kom

till

Lund, hösten 1819,

börjades ett nytt studium af latin, grekiska
och hebräiska i sällskap med en annan studerande, C* Sundevall ^ nu hans efterträdare vid

Riksmuseum, med h vilken han, under ett par
års bekantskap i Lund, förtroligt umgåtts till
följe

af deras

gemensamma håg

för

naturalhisto-

undergingo de den så
såsom första
kallade stora theologiska examen
förberedande profvet till medicinska studium.
Yid den tid, då Fries började studera natu-

rien.

Vid terminens

slut

^

ralhistorien,

myndares

kom han

i

beröring

med

sin

för-

Öfverste-Kammarjunkaren och Ledamoten af Vetenskaps- Academien
Baron A. G. Gyllenkrok, hvars böjelse för naturstudium i ökad t mått bidrog till den innerliga tillgifvenhet, h varmed han omfattade 3'nglingen.
Baron Gyllenkrok började då att på
slägtinge,

n.

v.

gods Björnstorp, 11 mil från Lund, anlägga
så ansenligen tillvuxit, genom ett fortfarande nit och bekostandet af flera resor för unga naturhistorici, både
inom och utom Skandinavien. Då detta fogelkabinett erhållit sin första tillökning i stor skala
af utländska arter, nemligen af en stor samling
Brasilianska foglar, om hösten 1820, blef Fries
mbjuden till Björnstorp för att få dela fröjden
öfver samlingens sköna tillväxt.
Vid denna tid bortrycktes Fries's förmyndare, Baron J. Gyllenkrok, men dennes ädle
sitt

den fogelsamling, som sedan

slägtinge förbehöll åt sig, att

fortfara

med om-
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vårdnaden,
torp

för

och

sitt

tillböd Fries

hem,

hvilT^et

att

det

i

anse

Björns-

flera

års

tid

Det var
under de Academiske ferierne.
äfven Baron GYrxENKE.OK, som bekostade alla de
resor Fries under dessa åren gjorde.
Men i ett
annat hänseende vann Fries ej mindre på flyttningen, då Friherrinnan Gyllenkrok omfattade
honom med en moderlig omvårdnad, en fördel
som han dittills nödgats undvara, emedan han
var uppfostrad i tvenne enklingars hus. Här fick
bl ef

han vidare
musiken.
åren, roat

na

tid

tillfälle

att

utbilda

sin

skicklighet

i

Han hade nemligen, under de förra
sig med att blåsa flöjt; men fiån den-

vann han hastigt

deri, och deltog

i

alla

en utmäikt färdighet
musikaliska tillstälhiingar,

Björnstorp som i Lund, och fortfor
de trägna göromålen, efter hans flyttning till Stockholm, ej mera lemnade någon tid
öfrig åt sysselsättningen med tonkonsten.
År 1821 om våren anträdde Fries, i sällskap
med Zetterstedt, en resa till Lappland. De färdades genom Torneå uppåt elfven, och gin go från
Juckasjärvi och Torneå träsk öfver fjället; vidare
längs Norrska kusten till Nordkap, samt från
ResultaAlten tillbaka till Torneå om hösten.
terne af denna resa äro kände genom Zetter.stedts resebeskrifning; på Fries's räkning kan
man skrifva upptäckandet af 2:ne för Skandinavien nya fogel-arter: Parus sibiiicus och Eraberiza rustica. Följande sommar 1822, då philologiska examen blifvit undangjord, företog han,
vän och studiikamrat, n. v.
i sällskap med en
Medic. Adjuncten Doctor A. Bruzelils, en resa
till Bohuslän och skärgården, vidare genom landet till Calmar och Öland, samt åter genom
Blekinge.
Hans tid var delad mellan resor och
så väl på

derraed

tills
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Hösten 1822 och våren 1823 användes
ensamt på studierne för den filosofiska examen och

studier.

utarbetandet af disputations-profvet
h varefter han blef promoYerad vid midsommaren 1823.
Genast efter promotionen gjorde Fries i sällskap med flera af de nya Magislrarne, sitt första
}>esök i Köpenhamn. Det var dock nu blott tid
att taga en hastig kännedom af dervarande naturaliesamlingar och rika vetenskapliga institutioner
i allmänhet, samt att lära känna den förekommande tjenstaktighet och beredvillighet, hvarmed våra grannar öppna sina literära skatter
för hvar och en som vill taga kännedom deraf.
Under de följande åren begagnade Fries flera gånger detta tillfälle till vetenskaplig förkofran, i
likhet med mången annan vettgirig 3 ngling från
Lund, och han inqick med flera Danska studerande en nära vänskap, som underhölls så länge
slutligen på

for Magister-graden,

Lan

lefde.

filosofiska graden nu
var erhållen,
börjades, om hösten 1823, det egentliga medicinska studium.
Det fortsattes vid Academien

Sedan

jemt 4 år, under h vilken tid de till Medicinska
Doctorsgraden hörande examina aflades. Han hade då blifvit examinerad i alla fjra fakulteterne
vid Universitetet.
Under dessa 4 år vistades
Fries ett par gånger i Köpeidiamn, särdeles år
I826y då han der tillbragte 3 månader tillhopa
med n. v. Medicinse Professorn N. H. Loven, för
att begagna den cliniska undervisningen på Hospitalerne»

Under hela
naturalhistorien.

men under
hvarefter

titel:

denna period försummades ej
År 1824 utgaf han ett speciObservationes Entomologicce,
i
Zoologien i Lund.

han blef Docens
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Denna

aflinndlinf^,

som innefattade en monografi

af myggsläglot Simalia,

de

h vartill

lappländska

KnoUen

disputation

för

Tanvporum

Sueciae), början

höra,

filosofiska

utgjorde

graden
till

ett

välbekanta
jemte hans

(Monogruphia
arbete

öfver

Svenska myggorna, som skulle utgöra fyllnaden
till

Fali.éns Diptcra Sueciae, hvarest dessa blifvit

utelemnade och, i slutet af öfversigten af 2:dra
volumen, testamenterade åt Fries. Arbetet hann
Emedlertid ökade han
dock aldri": fullbordas.
alltjemt sin vackra samling af Diptera, och på
den resa som han, sommaren 1824, gjorde
till
Öland och Gottia nd, i sällskap med 3:ne
promotions-kamrater: Loven, Bruzelius och Sundevall, utgjorde dessa insekter ett hufvudföremål för hans forskning. Mest sjselsatte han sig
dock med comparativa anatomien, som han ville
göra till sitt hufvudstudium.
För att öfva sig i
Osteologien plägade han kasta aliahanda små dödade djur i ett stort vattenkärl, hvarest de fingo
ruttna, till dess blott en massa af hopblandade
ben återstod, och ur denna massa utsökte han
nu och sammansatte skeletterne. Härigenom vann
han både en vacker samling, och en sådan säkerhet i sin kännedom, att svårligen något ben
af våra djurarter kunde förekomma, h vilket han
Bland andra intressanta
ej genast igenkände.
samlingar, som han gjorde, var en, af djurs hjernor, h vilken blef betydlig och nu finnes på
Anatomiska museum i Lund. Så väl för dessa
vetenskapliga bemödanden, som för sin exemplariska vandel blef han med den ömmaste tillgif-

venhet omfattad af den både såsom menniska,
vetenskapsman och lärare utmärkte Florman.
Sedan Fries i Juni 1827 med Medicinae-Licentiatexamen afslutat de för Doctors-graden nödiga
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examina^'), blef lian af Professor Florman kallad till Anatoinice Docens, och följande året (1828)
blef ban derllU utnämd, med bibehållande af
sin befattning såsom Docens i Zoologien.

Eedan år 1826 hade han b Ii f vi t tillförordnad Bataljons-Läkare vid Skånska Diagon-Regementet. Han hade alltså nu trenne tjenstebefattningar på en gång, af b vilka dock de Academiska voro lönlösa; men han hade god ntsigt
och då, genom de båda
till vidare befordran;

Baronerne Gyllenkroks

försorg,

hans

lilla

arf

ännu "fanns i behåll, oaktadt alia hans resor,
använde han det till inköp af en liten gård i
Lund:, samt ingick om sommaren 1828 äktenskap med Demoiselle Anna Lundberg, uti b vilket
han blef så lycklig som någon kan vara det.
Då det blef honom svårt att sköta både sina
Academiska befattningar och sin Fältläkare-tjenst,
begärde han, och eihöU i början af 1829 aisked
fiån denna sistnämda, genom h vilken han dock
haft sin

hufvudsakliga

bergning,

utan

någon annan motsvarande inkomstkälla

att

äga

att sätta

stället.
i
Vid de inskränktare omständigheter,
hvari han nu för en tid blef försatt, nedslogs
dock ej hans lugn, och det lyckades så väl för
honom, att han, efter ett års förlopp i Maj 1830,
erhöll H. Maj:ts nådiga förordnande, att vara Regements-Läkare vid samma Regemente som han
nyligen lemnat.
För denna framgång hade han
att tacka, så väl enskilte vänners och gynnares
bistånd, som den utmärkta tillgifvenhet h varmed
,

*)

Han erhöll i början af 1829 nådigt tillstånd att på
Svenska utgifva och utan Praeses försvara sin disputation för medicinska graden, hvilket dock aldrig
Jilef vevkstäldt.
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han omfattades af Regementets Chef och

men

Officers-

hafva uppfyllt fordiingarne
blef det honom
till denna tjensts bibehållande,
angeläget att om sommaren sistnämde år fortsätta de föreskrifna tjenstgöriiigarne vid Lazaretterne i Stockholm, hvilka han börjat, men afbrutit, år 1827.
Under höstterminen 1829 hade han haft
förordnande att förestå HistoriEC natmalis professionen i Lund, under Professor Fallens sjukdom och Adjunctens, Professor Nilssons frånvaro såsom tillförordnad Intendent vid Zoologiska Riksmuseum i Stockholm.
Sedan Fallen
Augusti 1830 med döden afgått, förnyades
i
detta förordnande för de nästföljande 2:ne lästerminerne.
Men då Nilsson, som redan innehade Professors lönetour vid Lunds Universitet,
och nu stod närmast att blifva Fallens efterträdare, vid denna tid beslöt att lemna Rikscoips;

museum

för

att

för att fullfölja sin

bana

i

Lund,

blef

Fries, den 11 Maj 1831, af Kongl. VetenskapsAcademien kallad, alt vara hans efterträdare så-

som Intendent vid Zoologiska afdelningen af Rikets Naturhistoriska Museum, hvarföre han så
hastigt som möjligt gjorde sig i ordning att flytta,
och afresle vid midsommarstiden för

att

begifva

nya hem.
Såsom underordnad Academisk lärare hade
han varit högt aktad af sina förmän och älskad

sig till sitt

af de studerande,

ömt om

hjertat.

synnerligt

nit

h vilkas

En

bildning

låg

honom

som han med
omfattade, och hvars uppkomst
inrättning,

en stor del var hans och hans närmaste vänners förtjenst, är den år 1830 stiftade Academiska föreningen i Lund, hvars sj^ftemål var att
lemna de studerande ett lättare tillfälle, att sjelf ve
till
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kännedom

taga

litteratur,

derande

ett

på

sjelfve,

i

vetenskapliga

och underliålla den allmänna

andan inom corpsen
sammankomster och
förströelser,

nyaste

tidens

af

att lifva

,

och att genom

tillfället lili

litterära

musikaliska

som

ställe

någon

eller

mån

tillhörde de stu-

ersätta

universitet oundvikliga svåiigheten,

de yngre studerande,

den vid
särdeles

ett

för

att erhålla bildadt sällskap,

h vilket, oaktad t Professorernes och stadsboernes
utmärkta gästfrihet, ej kunde utsträcka sig till
alla bland de många ynglingar från aflägsne orter,

som sammankomma

vid läroverket.

Denna

in-

en del modellerad efter StudentFöreningen i Köpenhamn, hvaraf Frifs och någre hans kamiater varit medlemmar, under deras
rättning var

till

vistande för studiernes skull

Lund måste den

utföras

och utan andra medel

i

i

Danmark; men i
mindre skala,

vida

än de

studerandes

egna

som utgjorde 1 R:dr B:co i halfåret af
Den raskhet, h varmed Fpjes pådref upp-

tillskott,

h varje.

tagandet af

ett

ur

lån

att företaget blef utfördt.
förste Secreterare

Nations-cassorne, gjorde
Han var Föreningens

'•'").

Med

år 1831 börjar den period af Fries's
under hvilken han syntes såsom verksammast, emedan han intog en plats för hvilken
han tycktes vara född, och på hvilken svårligen
någon mera passande kunde komma. VetenskapsAcademien hade nyligen inköpt sitt nya hus,
hvari Riksmusei naturhistoriska skatter nu fin-

lefnad

*}

,

Det bör nämnas att Academiens Professorer öfverlemnade åt det yngre slägtet att obehindradt göra
och låta^ samt understödde företaget med ett lån
af Academie-cassan så snart det syntes, att detsamma kunde komma till bestånd.
,
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nas tippställcle, och den första inretlningen var
gjord, samlingarne ditflyttade och till en del
uppställde, men deras egentliga ordnande hade
blott hunnit bes^vnnas, och detta ordnande blef
den nye Intendentens första omsorg. För att så
mycket hastigare kunna undangöra det första och
nödvändigaste arbetet, anmodade han Docenten
D:r SiJNBEVALL att komma sig till biträde. Fries

hade vid dennes ankomst i Juli månad hunnit
var hela
till October månads början
samlingen af svenska och utländska däggdjur och
föglar ordnad, samt med påsatta systematiska
namn försedd. För att gifva en lätt öfversigt
af fäderneslandets naturalster, ordnades de härvid i egna rum, skilde från de utländska, och
en plan utstakades att iakttaga denna åtskillnad
genom alla djur-classer, en anordning som borDen var
de följas i alla zoologiska museer.
förut iakttagen i Lunds Universitets samlingar
och af Baron Gyllenkrok.
Samlingarne voro
redan då betydliga; de utgjordes nemligen, utom
Academiens egna föria zoologiska museum, af
2:ne de största zoologiska privat-samlingar som
funnits i Sverige, nemligen den PAYKUi.Lska och
GBiLLska.
Den sednare hade sitt hufvudsakliga
värde genom den mängd af större däggdjur den
innehöll, den förstnämda var rik i alla djurclasser, och var troligtvis på sin lid en af de
större privat-samlingarne i Europa.
Om hösten 1831 blef Fries anmodad af det
under föregående året i Stockholm bildade Jägareförbundet, hvars ledamot han redan var, alt
såsom zoolog åtaga sig redaktionen af en tidskrift, hvars ändamål skulle vara att sprida zoologisk kunskap bland Sveriges jagtälskare, och
derigenom verka förmånligt på utöfningen af och

långt, och
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husbålliiingen

med

jngleii

i

samt

landet,

att

samla och

åt vetenskapen bevara
underrättelser
om våra djurarter. Att detta blef väl utfördt
är tillräckligen bekant genom de tre årgångar af
Tidskrift för Jägare och Naturforskare
som
finnas i allmänhetens händer. Första numret utkom i Januari 1832 och arbetet fortsattes till
och med December 1834. Att det måste upphöra kom deraf, att det var tilltaget i en för
vårt land något för stor skala, så att det ej
kunde utgifvas utan betydlig förlust för Jägareförbundet, samt att det borttog alltför mycken
tid för de få personer, som åtagit sig redaktionen, utan annan lön, än medvetandet att verka
Desse voro utom Fries,
för ett godt ändamål.
hufvudsakligen Prosten C. U. Ekström som dock
Advokat-Fiskalen A. Roej bodde i Stockholm,
man och n. v. Kammarjunkaren ^. von Wrigpit,
h vilken sistnämde utförde plancherne.
Arbetet vid museum fortgick äfven raskt.
j>

,

Under

år 1832 vinlade Fries sig föinämligast
insekt-samlingens ordnande, och han medhann under detta år Lepidoptera till ett stycke
in på Noctua, så väl svenska som utländska arter, upptagande omkring 130 lådor. Men ej nöjd
med de samlingar som funnos, ville han åt museum förskaffa än mera. Det var af dubbel vigt,

om

att erhålla så

mycket som möjligt af

vårt lands,

och särdeles det ännu ej nog kända Lapplands
natur-produkter, dels för att lära känna vår egen

Fauna, dels för att erhålla rika förråder till utbyte mot andra länders produkter.
Fries tilli början
af 1832, en actieh vilken en mängd personer
lemnade bidrag till bekostandet af 3:ne reseföretag till vårt lands fjäll och norra trakter, emot

ställde derföre, redan

teckning,

genom
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evhällancle af andel

i

de blifvande

samlingarne,

som hufvudsakligen skulle bestå af insekter. De
större djur, som kunde erhållas skulle tillfalla
riksmuseum nästan ensamt. De som lemnade
dessa bidrag voro: Öfverste-Kammarjunkaren Grefve Nils Bonde, Kammarherren Baron C. Beck-

H. Excellens Grefve Tavast, Kapten G.
Rosenblad, Ingenieuren J. Wahlberg, H. Excellens Grefve C. De Geer, H. Excellens Grefve G.
Trolle Bonde, Doctor L. B. Seton, Herr N. E.
MiiLLER, Kammar-Rådet O. NYBr.j£us, Tulldistrictchefen sedermera Stats-Rådet O. I. Fåhr^us, Löjtnanten C. H. BoHEMAN, Commerce- Rådet C. J.
Sghönherr, Tulldistrict- chefen N. F. Nybl^us,
Doctor J. A. Frestadius, Doctor J. E. Nybl^us,
ERiES,

Protokolls-Sekreteraren F. Cederbop.g, Professor J,

W.

Zetterstedt, Kammarherren Baron C. Oxenstierna, H. Exc. Grefve Trolle Wachtmeister,
Adjunkten G. Marklin, Fries sjelf, 2:ne personer
som till handlingarne endast lemnat signaturerne
C. T. och A. R. samt Vetenskaps-Academien. Flera
bland de här uppräknade deltogo hufvudsakligen
för att befrämja det goda ändamålet, och öfverleranade sedan sina andelar åt Riksmuseum. I slutet af Apiil afreste expeditionerne. Hrr v. Wright,
Stenius och Frigelius reste till Torneå Lappmark
och kusten af Ishafvet; Hrr Zetterstedt och
Dahlbom till Åsele och Lycksele Lappmarker,

samt Hrr Boheman, Wahlberg och Rosenschöld
till Dovre fjäll i Norrige. I September återkom-

mo

de

alla,

vinst för

rikt

lastade

riksmuseum

och

med
för

utbyte

till

stor

kännedomen om

Skandinaviens Fauna.
Denna insamling af nordiska naturalster fortsattes under är 1833 genom en jägare som afsändes till Lappland, och sedan har den allt-
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jemt varit underhällen genom
ner,

som

erhållit

tler

underrättelser

boende perso-

om

sättet

att

sjelf,

att

konservera naturalier.

Nu

var det

tid

för

Intendenten

besöka Europas större zoologiska samlingar och
göra bekantskap med de personer och ställen,
från h vilka andra länders alster bäst kunde erFries afreste alltså om våren 1833 från
hållas.
Stockholm, lemnade sin familj hos anhörige i
Lund och gjorde under sommaren och hösten
en tour genom Greifswald, Berlin, Leipzig, HalHamIjcyden
le, Frankfurt am Mayn, Paris,
burg och Köpenhamn, på h vilka alla ställen
han qvardröjde så länge tiden medgaf, och på
h vilka han för riksmuseum utsåg samlingar af
hemsänflera tusende Riksdalers värde, h vilka
des strax, eller koramo efter följande vår. Störvoro beräknade att betalas med dusta delen
bletterna af de i Lappland tillvägabragta insamlingarne, h varigenom riksmusei utgift för dem
säkert ej uppgick till hälften af de förvärfvade
skatternes värde, och blef på flera år fördelad.
Kostnaden för hans egen resa bestreds genom
ett sammanskott af flera bland Academiens ledamöter: ett tillräckligt bevis, bland de många
som gåfvos, huru hans verksamhet erkändes inom
Academien och särskilt af dess Secreterare, Baron
,

Berzeuus.

Nu

behöfdes

och ett sådant
nytt enskilt sammanskott gjordes, h varigenom Ductor Sundevall,
åter

biträde,

förskaffades derigenom, att

ett

som under

Fries's resa förestått tjensten, kunde
ännu ett helt år, eller till slutet af
1834, under h vilken tid en revision företogs af

qvarblifva

både äldre och nyare samlingar.
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Härigenom blefvo däggdjurs och fogelsamlingarne rika och ordnade, samt en del af den
betj^dhga insektsa ml ingen åtminstone förberedd
djurtill ordnande; men af fiskar och de lägre
voro samlingarne ännu underlägsne,
som funnos hade ej hunnit genomgås;
kom ordningen nu till dem.

classerne

och de
alltså

I afsigt att bereda sig till detta arbete gjorde Frtes om sommaren 1835 en resa till Bohusläns skärgård, för att göia insamlingar af dessa
djur-klasser, lära känna trakten och förbereda
större undersökningar för de följande åren. Han
förnyade sitt besök der om sommaren 1836, och
efter att hafva utsett åt sig ett passande ställe,
lemnade han tjensten i Stockholm om våren
1837, för ett år i goda händer, nemligen till
Kapten C. H. Boheman, som hemma foresatte

arbetet vid museum.
Sjelf flyttade han med
hela sin familj och båda bröder ne v. Wright, ut

skärgården för att bo der ett helt år, och kunalla årstider studera
och insamla de
der befintlige hafsdjuren.
Det ställe han utsett
till sin bostad var Chrislineberg,
beläget på en
klippa i hafvet, tätt invid Eiskebäckskil utanför
Uddevalla, i en på hafsprodukter rik trakt. Kostnaden för detta föietag bestreds genom Academiens årliga rese-anslag för två år, och ett särskilt statsanslag i 2:ne år af extra utgiftsmedlen,
stort 500 R:dr Banco om året.
Det behöfver ej sägas, att de samlingar och
iakttagelser som här gjoides voro utmärkte. Sjelfva samlingarne, som förvaras på riksmuseum,
vittna både om den flit h varmed de gjordes,
och, så långt de under påföljande vinter hunno
uppställas, om den omsorg och smak h varmed
Fries föistod att, ända till de minsta detaljer
i

na under
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ocli prydligt anordna samlingar. De egent*
vetenskaplige resultaterne af detta, lians sista
stora företag, utgöras hufvudsakligen af en suite
ypperliga iclithyologiska uppsatser i VetenskapsAcademiens Handlingar, som visa med h vilken
grundlighet han förstod att utreda invecklade
synonymier, och att göra sig bestämd reda för
hvad han såg. De hade blifvit vida större om
snart efter hemej döden bortryckt honom så

vårda

lige

komsten.

Redan vid

Bohuslän, år 1835,
Skandinaviens
Ichlhyologi, och i denna afsigt ingick han förening med Kammarjunkaren W. v. Wright och
Prosten C. U. Ekström, tillsamman med h vilka
han år 1836 började utgifva plancheverket Skan^
dinaviens Fiskar^ som är alltför väl bekant att
Fem häften deraf utbehöfva vidare omtalas.
Efter hemkomsten
konimo undar hans lifstid.
från Bohuslän 1838 ville han ytterligare börja,

hade han

för

första besöket

afsigt

att

i

bearbeta

:

i sällskap
med Magister S. Loven bearbeta
de till vår Fauna hörande blötdjurens och zoophyternas historia, hvilken del af Zoologien mest
af alla blifvit försummad hos oss, och umgicks
med flere förslag till vetenskapens gagn och riksmusei förkofran, då han i Mars 18 J9 insjuknade af en till utseendet mindre betydlig bröstsjukdom. Det behöfdes dock ej mera för honom,
som af naturen hade svagt bröst, och hvars

att

rastlösa ifver aldrig tillåtit

honom

att se

helsan

godo. Han afled d. 7 April 1839, i sin bästa
ålder, 39^ år gammal, midt under sina planer
och efterleinnade
till en vidsträckt verksamhet,
till

maka med fyra små
dött nyss före fadren.
sin

döttrar;

deu

5:te

En

hade
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En

person, som bör iliågkoninias jenite Fries
medhjelpare och trogna biträde vid
hans
såsom
arbeten
aUa
på Museum, var Konservatorn Fr.eStockholm i December
DRTK Blank, som Föddes
i

Den ovanliga lust han visade för syssel1810.
sättning med natuihistoriska föremål, samt hans
talrika besök pä zoologiska Museum, föranledde
Professor Dalman, som då var Intendent, att
taga honom från Sadelmakareläran, för att använda honom såsom biträde vid Museum, och
redan vid 19 års ålder blef han, efter den förutvarande Vaktmästarens förafskedande för oordentli"het, antas^en såsom ensam vaktmästare och
uppstoppare. Han var af ett alfvarsamt och stilla
lyrme, i högsLa grad arbetsam, ordentlig och
häntlig.
Hans skicklighet, att påfinna utvägar
af de vid Museum behöfliga
till verkställande
arbeten, var outtömlig; men han ägde dessutom ett verkligt konstsinne, och studerade djuren, både lefvande och döda, för att, vid uppställningen

i

Museum, kunna

återgifva

Åfven lärde han

dem

sin

utan
att någonsin hafva sett ett rätt väl uppstoppadt
djur, att frambringa mästerstycken af uppstopp-

naturliga form.

ningskonst,

h varpå

tah^ika

prof

sig sjelf,

finnas

i

Riks-

musei samlingai-, t. ex. några af Antiloperne,
Kamelen samt Giraffen, sojn var hans sista stora
arbete, och är uppställd blott efter

figtu'er.

Den

kärlek han hade för samlingarne och den säkeihet hvarmed Fries kunde lita på, att allt, som
skulle veikställas, blef af honom med yttersta
noggrannhet uträttadt, gjorde att Fries åt honom kunde öfverlemna en mängd detaljer, som
annars hade upptagit hans egen tid.
De hade

en sann aktning och vänskap
K. F. Acad. Hancll. i83^.

för

hvaiandra, och

22
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sorgen öfver FfiiEs*s bortgång föranledde
hans, vid ej fyllda 29 års ålder.

Fries var

till

växten lång

ocli

mager. Ända

barndomen både ban en något lutande

från

äfven

ställ-

ning, en följd af bans insjunkna biöst, men oakbog grad
tadt dettas naturliga svagbet var ban
ibärdig, ocb uttröttade, under sina jagtfärder, mången starkt byggd följeslagare, samt kunde tåla att
Genom
slita ondt så mycket som någon annan.
i

lefnadssätt bibeböU ban
under
sitt ordentliga
Hans anletsdrag
hela lefnaden en jemn belsa.
ägde, genom det lugn ocb den vänligbet som
deri utgjorde det rådande uttrycket, ett synner-

Han ägde förmågan att tänka ocb
bebag.
arbeta bastigt ocb säkert, ocb försökte aldrig att
Yerka utom gränserna för sin förmåga, b vars omMen det
råde ban alltid ganska väl bedömde.
som aldramest bidiog att främja hans företag,
var bans skicklighet att bedömma andra, att
lifva dem för sina planer ocb att sätta dem i
verksamhet för det ändamål der b var ocb en
bäst passade. Aldrig föreföll ban någon besvär-

ligt

eburu ban

ofta tog sina vänners biträde rätt
anspråk, men det skedde alltid så, att
man tyckte sig hafva arbetat af egen lust och
ocb bans älskvärda enkla personlighet
drift,
gjorde, att man gerna ville visa honom en tjenst.
Detta blef alltid en tjenst ät vetenskapen, ty för
egen räkning satte han visst ingen i rörelse.
Det var kanhända mera en förtjenst, än ett
fel, hos Fries, att han omfattade allt livad han
ville genomdrifva, med en enthusiasm, som ej
lig,

mycket

tillät

blir

i

honom

att se svårigheterna. "Blott vi börja,

nog råd"

var

bans

valspråk,

men denna

3:^9

grundsats gjorde att han ofta måste tillsätta af
egna, nog små tillgångar, för att biinga till fullbordan sådane företag, som ej hade bord t belasta
hans enskilta kassa. Detta visade sig alltför tydligt vid hans frånfälle; men det visade sig äfven
då, att hans förtjenster blefvo erkände och att
Vetenskaps-Academien satte värde på att hafHans talrika vänva ägt honom i sin tjenst.
ner inom Academien och i hufvudstaden drogo,
genom samraanskjutandet af en betydlig penningsumma, försorg om hans efterlefvande enkas och
barns framtid, h vilken dessutom betryggades genom ett åt hans enka, af Ständerna vid 1840
års Riksdag gjordt årligt anslag- af 300 R:dr B:ko.

Bedömd

såsom

Intendent vid Riksmusei
bör det icke lemnas oan-

zoologiska afdelning,
niäikt, att

utom

allt

hvad man af honom kun-

de vänta såsom vetenskapsman, anordnade han
musei uppställning med ett sådant sinne för det
sköna, och en så sann smak, att den af honom
gjorda uppställningen med skäl blifvit beundrad
af kännare från främmande länder, som besökt
vårt

museum.

Uti hans biografi kan nämnas såsom en
lycklig omständighet för det af honom, med så
mj^cket nit omfattade museum, att, under hans
intendentstid, nemligen åren 1835 och 1837, blefvo
de rika samlingar som Professor Hedenborg gjort
Levanten och i det inre af Afrika, hemsände,
i
och för Riksmuseum af statsmedel inköpte.
Professor Fries hade d. 5 April 1837 blifvald
till Vetenskaps-Academiens ledamot.
vit

De

af

honom

i

tryck

arbeten

utgifne

äro

följande:

Monographia Tanyporum Suecias,
Philos. Praeside Fallen. 8:o

Diss.

Lund

pro.

1823.

gr.

340
Observationes entomologicae, part. 1. Diss. ac. 8:0
Lund 1824- (Innehåller en monografi af Svenska Simuliae).
i Zoologien, afgifven d. 31 Mars 1832.

Årsberättelse

D:o
D:o

„

„

„

„

„

„

1834.

„

„

„

„

„

„

1835

och 1836

(i

Katalog öfver Zoologiska Riksmuseum;
tet: Däggdjuren. 8:0, Stockholm 1837.
I

band).
l:a häf-

ett

Yetenskaps-Academiens Handlingar
1829: Besk rifning af ett nytt mjggslägte:
Hydrohcenus.
Beskrifning
1833:
af nya insekter från
„
„
Columbien (slägtetPsalidognathus).
„ „ 1837: Om Stirren, Sahuo Salmulus Raji.
Om Pterycombus, ett nytt fiskslägte

för år

från Ishafvet.

Ichthyologiska bidrag etc. innefattande Svenska arterna af l:o slägtet Syngnathus, 2:o Callionymus,
3:o Clinus.

Om

metamorphosen hos Syngnathus

lumbriciformis.
„

„

1838:

Om

sättet att

för

museer

förvara

Maneter.

Om

Svenska arterna af slägtet Raja.
af Pleuronectes.
D:o
d:o
Om Cyclopterus minutus.
Om Svenska arterna af slägtet Gobius.
Vidare tahika uppsatser i Tidskrift för Jägare och Zoologer, samt tillhopa med Ekström,
texten tiil häftena 1
5 af Skandinaviens Fiskar,
utgifne af v. Wright, Fries och Ekström. 4:o,

—

Stockh.

1836—1838.

Biografi
oTver

FREDRIC RUDBERG,
PHYSICES PROFESSOR VID UPSALA UNITERSITET, RIDDARE

AF KONGL. NORDSTJERNE-ORDEN.

r REDRic

Non köpiiig

d. 30 Aug.
Rudberg, anställd i Stockholm vid Öfver-Ståthållare-EmbeHan erhöll en vårdad uppfostran.
tets Kansli.
Redan vid 15 års ålder blef han student i Upsala och disputerade tvenne år derefter pro exerunder Prof. Dr. J. Svanbergs praesidium.
citio
1820 tog han den filosofiska examen och blef
1821 promoverad, efter att hafva försvarat, under samma Pr^eses, förra delen af en af honom

RuDBERG

Han

1800.

födcLes

1

var son af Assessorn

författad afhandiing: De principiis viriuni vi varum, hvaraf han sedermera sjelf presiderade för

den sednare delen.
RuDBERGS bemödanden vid universitetet
iiades

i

början

hufvudsakligt

åt

ett

e»-

grundligt

studium af matematiken, och sedan åt dennas
användande på fysiska föremål, hvari han redan såsom uns: utmärkte sis: »enom en mer än
vanlig både klarhet och djuphet i uppfattningen.
Detta föranledde att han, kort efter att hafva
tagit den filosofiska sfraden, af Dr Svanberg kallades till Docent
matematiken och, oaktadt
i
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sin

ungdom,

blef föresljigen

3:dje

i

rummet

Lill

Mafheseos et Philos. nat. Adjunkt, h vilken befattning han dock icke erhöll.
Han egnade sig nu uteslutande åt fysikens
bearbetande, gynnad ej blott af ovanlig naturfallenhet, utan också af en oberoende ekonomisk
ställning.
För detta ändamål gjorde han, 1824,
en resa
genom Danmark och Tyskland till
Frankrike, h varvid han i synnerhet uppehöll sig
i Paris,
och följde der, med särdeles uppmärksamhet, de franska lärdes arbeten i hans vetenskap, h varunder han tillvann sig vänskap af
Arago, Biot, Fresnei. m. fl. Han återkom derifrån
Derefter begyntes hans egentligt
1896.
verksamma bana på undersökningarnes väg, med
livilkas resultat han efter hand riktade Vetenskaps-Academiens Handlingar, så väl som utländska lärda journaler. Han tillvann sig derigenom
det förtroende, att han 1827 kallades till ledamot af Vet. Acad. f^^siska klass, och år 1828, vid
tillsättandet af

den

efter

Prof.

varande fysiska professionen

Nordmark

ledig-

Upsala, blef dertill
ulnämd vid 28 års ålder, framför äldre medtäflare.
Han bevistade samma år de tyska Naturforskarnes möte

Han

i

i

Berlin.

tillträdde icke genast sitt lärarekall vid

universitetet,

dertill

förhindrad af

ett

annat ve-

tenskapligt uppdrag.

Yid flera riksdagar hade Rikets Ständer hos
Konungen begärt en reglering af Sveriges
M.
H.
mått, mål och vigt. Vetenskaps-Academien, deröfver hörd, hade dertill afgifvit underdånigt förslag, som af Rikets Ständer blifvit granskadt
och i hufvudsaken antaget. Detta förslag innehöll att enheterna för mått, mål och vigt: foten, kannan och viktualie-skålpundet, skulle blifva
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och alt for allt slags mälinng, målning och vägning skulle de lika användas, raed
afskaffande af de förut hrukliga olikheter för
olika omständigheter och slag af varor.
Till
fastställande af längdmåttets storhet, så att den
alltid kunde återfinnas, skulle längden af den pendel, som på Stockholms Ohservatorium fullbordar hvar svängning på en medel-tidssekund tjena,
derigenom att den utsattes i svenska fot och dess
decimalafdelningar, och till vigtens fastställande
skulle vigten af en kanna, som är =100 kubiktum, rent vatten vid bestämd temperatur^ utsättas i sv. skålpund och dess decimaldelar.
Deriemte skulle vederbörligt noggranna Rikslikare
göras för mått, mål och vigt och till Kongl.
Kammar-Kollegii vård öfverlemnas. Detta arbete
anbefalltes Vet. Acad. att på Statens bekostnad
utföra, och Vet. Acad. uppdrog verkställigheten
åt sina Ledamöter Math. Prof. i Upsala Dr Jöns
Svanberg, Vet. Acad. Astronom S. A. Cronstrand
Det utfördes af dem i
och Professor Rudberg.
Stockholm, upptog tvenne års tid och fullbordades med all den noggrannhet, som sakens vigt
fordrade, och som man hade rätt att vänta af så
utmärkta vetenskapsmän.
Flera förberedande undersöknin2:ar utfördes
såsom om termometerns
der vid af Rudberg,
alla delar af skalan
rätta konstruktion, för att
blifva pålitlig, om punkten för vattnets högsta
täthet och vattnets volumförändringar omkring
Denna sistnämda undersökning,
denna punkt.
hvari Rudberg biträddes af Baron F. V^rede och
Instrumenlmakaren G. E. Collin, utfördes med
särdeles omsorg, och tog mycken tid; men Rudberg anfölls derunder af en sjuklighet, som nödgade honom att afbryta undersökningen innan
oföräiiclrade,

i
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(len

hunnit den

rLill])oi(lan

lian

Önskade

gifVa

deråt, och hvailfiån han sechui hindrades af de
trägnare göroniål som vidtogo, då han i hörjan
af 1831 inträdde i sitt lärarekall. Fysiken hade,
under haiis företiädares långa och herömliga lä-

rare-hana gjort stora framsteg och så till sägande ändrat skepnad. Då INop.d.mark tillträdde professionen, utgjorde ett klart matematiskt utredande af tillgången vid fysiska fenomen en hufvudsakligaie del af fysikerns hemödande, än fiamletandet af okända facliska förhållanden.
Ljusläran hade under tiden riktats med en alldeles
iiy afdeining, som
för sig sjelf utgjorde en hel
vetenskap, neraligen läran om polarisations- och
inlerfereijs-fenomenen, elektricitets-läran hade hiifvit utvidgad med hydi-o-, termo- och magnetoelektriska fenomen, m. lu.
Allt detta hade gifvit åt fvsikens studium en annan vändnin». Feiiomenen hehöfde göias åskådliga och åskådas.
Den muntliga framslällningen biträdd af teckning och kaikul på taflan, hlef ej mer tillräcklig.
,

Experimen ta I-fysiken, som

hittills utgjort ett sär-

mera stäldt på
åskådarnes nöje, än på en noggiann och grundlig
utveckling af b vad som dervid föregick, hade
vid utländska lärosäten ingått i den allmänna
undervisningen, men detta hade icke ännu ägt
rum i Upsala, hvars fysiska kabinett var, äfven
för undervisning på den gamla foten, temligen
fattigt.
Man hade länge insett bristen och förberedt en fond till dess afhjelpande.
Rudberg
begärde och erhöll ett större anslag till inköp af ett med tidens kraf någorlunda öfverensstännnande fysiskt kabinett, och reste i slutet
af 1831 till Paris för dess anskaffande af skickliga konstnärer och under egen
pröfning.
Han
skilt

betald t

privat -kollegium,
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med den

inköpta samlinändamålsenligt satt uppställde
dertill anvisad, passande lokal, närbelägen till hans auditorium.
Derisienom lyckades han att åt sina föreläsningar gifva ett dittills okändt högt intresse och
göra dem ännu talrikare besökta än hans föregångares, oaktadt äfven denne ägde en mindre
vanlig förmåga i sitt lärarekall.
Under allt detta var han dessutom sj^sselsatt med utarbetande af lärokurser, ämnade att
tiyckas, till ledning för dem som ville, eller
borde, närmare följa hans föredrag, och med anställande af nya ron, dels till uppdagande af
nya sanningar och dels till rättande af felaktiga,
men maktpåliggande fysiska uppgifter. Han hade
föremål för sin forskning
till en början såsom
företagit värmeläran och omständigheter som dermed äga gemenskap, och deri vuimit vigtiga resultat, då hans korta bana afbröts innan ännu
uppnådda 39 år, d. 14 Juni 1839, efter några
månaders kronisk sjukdom.
RuDEERG hade en mindre stark kroppsbyggnad, hans utseende var behagligt, hans ansigte
fullt af lif, hans umgänge underhållande,
hans
föredrag eldigt, klart och lättfattligt. Han älskade sin vetenskap utöfver allt, den sysselsatte
hans tanke besländigt och han skydde för dess
skull ingen uppoffring.
Den upptog all hans
tid, sysselsättningen der med utgjorde så hans
nöje, att han dera t äfven egnade en stor del af
den tid, som behöfdes för nödig hvila. För att
icke afbrytas af trötthet, då h vilotiden inföll
och kunna, till trötts af kroppens behof, fortfara,
sökte han med främmande retningsmedel aflägsna
behofvet af hvila.
Detta i början tillfälligtvis

återkom följande året
gen, h vilken han på
i

ett
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använda

medel,

öfveigick

slutligen

flera

sig,

men

småningom

blef
till

ett

behof,

en vana och
h varifrån han

gånger med manlig föresats sökte lösgöra
och lyckades för temligt långa mellantider,
icke för alltid; och detta grundade den för-

störing af helsan, som i förtid bortryckte honom,
och beredde åt lärosätet och åt vetenskapen en
förlust,

som

icke snart skall ersättas.

RuDBERG karakteriserades,

såsom vetenskaps-

man, af en hastig uppfattning, skarpt och klart
omdöme, och öfverträffade de flesta af sina samtida i förmågan att inse och motverka de omständigheter, som föranleda observationsfel. Detta
var hans starkaste sida, den uttrycker sig i alla
I allt slags spekulation
hans undersökningar.
stödde han sig på omedelbar erfarenhet, och gick
Man kan om
ej gerna längre än denna ledde.
honom dristigt säga, att, om hans helso-omständigheter tillåtit honom att hinna en vanlig lifslängd, så hade han blifvit en af tidehvarfvets
Hvad han hunnit
första män i sin vetenskap.
uträtta berättigar honom ledan till ett utmärkt
rum bland vår tids naturforskare.
RuDBEP.G lefde

ogift.

Han utnämdes

1838

Riddare af Kongl. Nordstjerne-Orden.
Han var Ledamot af Vetenskaps-Academien,
af Krigs-Yelenskaps Academien, af VetenskapsUpsala och af Bayerska PolytechniSocieteten
ska Societeten i Miinchen.
Hans arbeten äro utom den redan anförda
till

i

,

gradual-disseri ation.
1.

Matematisk teori af de kapillära
K. V. Acad. Handl. 1819,
na.

1822

p.

fenomener153 och

p.

25.

undersökning af
2. Teoretisk
Ib. 1822, p. 1.
kontraction.

en

vattenstråles
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Analytisk deduction af plana trigonometriens
formler iitur cirkelns eqvation.
K. Vet. Acad.
Handl. 1823, 229.
4. Förslag till en förbättrad reflexions-gonyometer.
Ib. 1826, 218.
voliimförändringen hos alkohol och vat5.
3.

Om

Ib.

ten.

6. INao^ra

om
7.

1827,

1.

föreo;ående resultat af en

undersökninsf

värmet hos flytande metall-legerinIb. 1829, 157.
gar.
Försök öfver jord magnetismens relativa intenParis, Briissel, Göttingen, Berlin och
sitet
Stockholm. Ib. 1832, 1.
Om konstruktion af Termometern. Ib. 1834,
latenta

i

8.

p.

9.

354.

Undersökning

om

luftens

utvidgning

mellan

vattnets fryspunkt och dess kokpunkt vid

del barometerhöjd.

me-

1837, p. 140.
Dispersion des Lichts. Poggendorffs Annaler IX.
483.
Brechung des farbigen Lichts im Kalkspath und

—

Bergkristall.

Ib.

Ib.

XIV,

45.

im Arragonit und Topas.

Ib.

XVII,

1.

Metall -legierung beim
Erstarren. Ib. XVIII, 240. XXI, 317.
Latente värme des fliissigen Zinns und Bleys.
Ib. XIX, 215.
Veränderung der doppelten Strahlenbrechung
durch Erwärmung. Ib. XVII, 291.
Nachricht iiber das Nordlicht vom 7 Jan. 1831.
Ib. XXII, 475.
Intensitet des tellurischen Magnetismus an einigen Orten. Ib. XXVII, 5.
tjber die mittlere Temperatur der Erdrinde. Ib.
XXXIII 251.
tJber die Dampfbildung.
Ib. XXXIV, 257.

Eingenthumlichkeit

der
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tjber die specitiscbe Wärme der in Wasser lösIb.
474.
lichen Salze.
Bestimmung der iiiagnetiscben Declinatioii uiid
Stockbolm und Upsala (BrieF
Iiiclinatioii zu

XXXV,

au A.
ijber

v.

die

HuMBOLDTj.

Ib.

Constructioii

der

XXXVII,

191.

Tbermometer.

Ib.

XXXVII, 376

ocb XL, 39, 562, XLI, 558
(öfvers. ur Vet. Acad. Haiidl.)
Scbreibeii au A. v. Hu^iboldt iiber die Veränderung der inagneliscben Declinatioii und Incliiiber Einfluss des Xordlicbts auf diese
iiation
Erscbeinun^eii und iiber Temperatur des Bo,

dens.

iJber die

XXXIX,

Ib.
v^on

merkung

Hrn

107.

Prof.

riicksicbtlicb

Strehlke gemaclite Bedes

Coéliicienten

der

Luftausdebnung. Ib. XLIII, 587.
Professor Rudberg bar dessutom på svenska
utgifvit Gay-Lussacs Tabeller för bran vins profiiing: om bränvins-profvaren samt om sättet att

bestämma bränvinets

balt af spiritus eller alkobol.

Biografi
öfver

CARL AROSENIUS.
ASSESSOR.

CjArl Arosenius föddes d. 21 April 1778, i SöHans
derberkes församling af "W esterås Stift.
föräldrar voro Prosten derstädes, Magister P. Arosenius och dess hustru Agnes Hulphers. Han var
den yngste af elfva syskon, och lemnades jemte
dem i ett ganska meddellöst tillstånd, då, år 1783,
deras fader genom döden afgick. Genom slägtingars omvårdnad fick han dock tillfälle att genomgå
Westerås Trivial -skola och gymnasium, h varefter han år 1795 blef Student i Upsala.
En
Academisk kondition och ett stipendium underlättade hans vistande derstädes, till år 1800, då
han erhöll den filosofiska magistergraden. Hans
studier vid universitetet hade, utom livad till
filosofiska graden vanligen fordras, äfven
varit
riktade åt naturalhistorien och kemien.
En särdeles håg hade intagit honom, att söka göra livad
han i dessa vetenskaper lärt, användbart i det
allmänna lefvernet, och derigenom äfven bereda
sin egen bergning.
Färgarekonsten, såsom helt
och hållet beroende på kemiska grunder, ådrog
sig då egentligen hans uppmärksamhet, och han
beslöt af blifva praktisk färgare. Den tiden herr-
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skade ännu mycken skrå-anda i Sverige, så aU
han ansåg det blifva svårt, att af någon mästare
landet få inhämta de handgrepp, som till
liär
denna konsts utöfv^nde äro oundgänglige, med
mindre han der till ville uppoffra flera år, än
dess redan något framskridna ålder kunde medi

En

gifva.

äldre bror,

som

var handlande

köping, och äfven hade der öfvertagit
klädesfabrik, gjorde

honom

det

då

i

Norr-

en

liten

förslaget

att

Tyskland, och uti Bielitz
Schlesien,
uppsöka en derstädes etablerad Färgare, född
Svensk, åt h vilken brödren i ungdomstiden vanågon liten tjenst, h varrit i tillfälle att göra
före han hoppades på hans benägenhet till återresa

till

i

Detta lyckades också fullkomligt.
Han
understöddes af brodien med något penningar,
och begaf sig sjöledes till Liibeck, och derifrån
På det sistnämda
Hamburg och Berlin.
till
stället omfattades han med mycken godhet af
Hrr WiLLDENOW, Hermbstadt, Klaproth m. fl.
lärde, men hans medellöshet tillät ej att, genom
ett längre fortsatt vistande i Berlin, draga fördel
Han anträdde då
af desse mäns undervisning.
och blef af
till fots resan till Bielitz, 72 mil,
den förr nämde Färgaren, Herr Saäf, vänskapstjenst.

fullt

emottagen såsom lärgosse

i

dess färgeri. Väl

var han af resans besvärligheter härdad, äfvensom han ingalunda blifvit klemigt uppfödd, dock
märkte han att det trägna arbetet i verkstaden
mera alfvarligt pröfvade krafterna, än han hade
föreställt sig.
Han behöll dock helsan och modet, och arbetade med största nit, h vårföre han
äfven, ett år derefter, ordentligen utskrefs till
Han begaf sig då i denna egenFärgare-Gesäll.
skap på vandring. Först till Brunn ^ der han
arbetade några veckor, sedan till fVieHj der han
,
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blott

vistades

några

dagar,

och

begaf sig se-

Regensburg och xA.ugsburg till
detta
land hade han föga eller inSchweitz.
I
inhämta såsom Yllefärgaie, men hans
tet att
sinne för naturens skönheter dref honom att taDerifrån tågade han, alltid till
ga den vägen.
fots med renseln på ryggen, öfver berget Jura,
genom Franche Comte och Bourgogne till Paris,
dock
der han flitigt besökte Gobelins-fabriken
utan att der kunna blifva anställd, eller ens
vinna tillåtelse att, annorlunda än som åskådare,

dan öfver

Liiitz,

,

deltaga

i

derstädes.

de

arbeten som fijrefollo
då
t ven ne i Paris

Genom

i

färgeriet
sig

uppe-

hållande landsmän, den hoppgifvande kemisten
Samuel Bergman och Direktören Svedenstjerna,
blef Arosenius införd hos Yauquelin, men hans
knappa tillgångar medgåfvo icke något längre
vistande i Paris.
Han begaf sig då till Sedan,
der han väl ej fick arbete såsom Gesäll, raea

dock ej förnekades, att hela dagarne vistas i färgerierna och öfrige fabriks- verkstäder.
Han försökte derpå sin lycka i Verviers, der han någon tid arbetade såsom daglönare i ett färgeri;
men en öfverhanden tagande hemsjuka föranlät
honom dock snart, att begifva sig åter till Sve-

Han anlände till Norrköping 1802 om
sommaren, och sattes der genast i verksamhet, i
Efter
det han öfvertog ett färgeri på arrende.
aflagdt mästareprof, blef han nu borgare derstädes, och sysselsatte sig mycket att förbättra arbetsmetoderna vid en hans bror och svåger,
Hrr Arosenius och Söderberg, tillhöiig klädesfabrik.
Han fann dock snart, att hvad han af
denna handtering sett utrikes, ej var tillräckligt
för att sjelf utöfva konsten.
Derföre begaf han
sig om våren 1804 åter till Frankrike, och virige.
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stades öfver
}3etade

med

sommaren

uli

Seclan

han arValken och

der

,

egna händer, särdeles

i

Öfverskäreriet; men långt ifrån att derföre erhålla någon betalning, måste han sjelf utgiiVa

Om hösten
lärpenningar åt mästarne derstädes.
år
återkom
han, och förblef sedan besamma
ständigt

inom fäderneslandet.

Utom

färgeriet och kiädesberedningen,

som

han de följande åren ständigt idkade, vändes nu
hans tankar på pappers-tillverkningen, och han
anledning af hvad han utomföretog sig, dels
i

lands inhämtat, dels efter egna försök, att göra
papper af halm. På hans broders förlag byggdes ett pappersbruk, der halmpapper af åtskilliga
Det befanns dock snart, att
slag tillverkades.
denna tillverkning hade många olägenheter, och
att papperet blef så skört, att det till de flesta
behof var mindre användbart än lump-papperet.
Pappersbruket förändrades derföre, inom få år,
setill likhet med andra dylika verk, och har,

dermera

alltid

utmärkt

sig

med goda

tillverk-

ningar.

År 1808 ingick han äktenskap med Märg.
Lov. Nehiter, enda dottern af fran)lidne Professor
Med henne erhöll han
J. F. Neikter i Upsala.
satte honom i stånd
som
liten
förmögenhet,
en
vattenverksatt inköpa en af de bäst belägna
egendomar i Norrköping, uti h vilken ett EnDenna handgelskt Garfveri då var inrättadt.

han äfven, men använde derhand en del af lokalen till allehan-

tering fortsatte
jerate efter

da för en Klädes-fabrik nödiga mekaniska verk.
Klädestillverkningen var ock egentligen det yrke,
som mest tillegjiade sig hans borgerhga verksamhet.
I dessa
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I

dessa medborgerliga befattiiingar

baii biträddes för

den

särdeles

ocli

skicklig

merkantila
redlig

,

i

h vilka

delen

af

Kompanjon

eii

Herr

ViDMARK, använde Arosenius den bästa delen af
sin lefnad, älskad af alla som med lionom både
ocb i åtnjutande af det förtroende, som
kunskaper ocb osviklig redligbet alltid

att göra,

bögre

Han

fiamkalla.

dess

ombud
Sedan

valdes af staden Norrköpino^

till

1812 ocb 1815.
Vetenskaps -Academien tillegnat
vid Riksdagarne

sig

Arosenius 1821, ocb lians industri sjntes gifva
en önskad afkastning, flyttade ban till vStock-

med

bolra

sin

familj,

i

afsigt

att

återtaga

det,

genom

bans egnande åt näringarne, af brutna
studium af naturvetenskaperna, särdeles då de
flesta idkare af samma vetenskaper inom bufvudstaden voro bans universitets-samtida. Detta fick
endast få år fortfara.
Hans förträfflige,
belsan nu mera bräckliga Kompanjon,
drog sig tillbaka ocb Arosenius måste återvända
till Norrköping för
att sjelf taga ledningen af
sina fabriker.
Men det visade sig efter band,
att, eburu ban både sinne för fabriksarbetets ledning på det ypperligaste sätt, så saknade ban
likväl i bög grad det slags verksambet, som är
nödig för de ekonomiska detaljerna ocb som fordras till produkternas förmånliga afsättning, ocb
på detta sätt undergräfdes efter band bans välstånd, så att ban slutligen 1835 måste afstå all
sin egendom åt sina borgenärer.
Detta steg, som inom den industri-idkande
klassen så ofta tillgripes, ocb som ibland öppnar
en ny bana till förkofran för den som bar tagit
det, ocb som föreställer sig att ban uppfyllt all
rättfärdigbet, då Domstolen medgifvit Cessionsförmån ocb borgenärerna delat sig emellan den
likväl

men

till

K. v. Acad. *Handl. 1889.

'

^^
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nppgifiia lillgaiigcii, sökle Arosenius länge att
Han använde alla krafter att afhålla
undvika.
det och lyckades, såsom vanligt, för någon tid,
men utan att ställningen i någon mån förbättraDå det sedan blef omöjligt att undgå, föll
des.
mycket tyngre på hans själ. Han beså
det
traktade det icke ur den vanliga synpunkten,
han tröstade sig icke af händelsens vanlighet,
han ansåg icke sina borgenärer liqviderade med
hans egendoms delning, han kunde aldrig upphöra att anse sig såsom den der svikit deras
förtroende, och han dömde denna omständighet
hos sig sjelf vida strängare, än han gjoit det
hos andra, som under hans välstånd låtit ho-

nom

nöjas

gifva.

soiger

med hvad

afstådd egendom kunnat
det deltagande, alla de ombevisades honom just af dessa bor-

Oaktad t

som

allt

genärer, upphörde han att visa sig ute, dömde
sig till ett stillasittande, innestängd t lif, och undergräfde på detta sätt sin annars mer än vanligt starka kroppsbyggnad, genom
moraliskt lidande och förändrade lefnadsvanor.
En fond hade bli f vit donerad af Chr. EeerSTEiN, på sin tid Norrköpings fönuögnaste borgare, för inrättande af en slöjdeskola, och denna
fond hade, genom åiligen tillagda intiessen, nu
gjort möjligt att påtänka skolans inrättande. Man
kan säga att hans medborgares omsorg, att bereda honom en tarflig utkomst, såsom föreståndare
af en sådan skola, h vartill hans vidsträckta kunskaper gjorde honom särdeles skicklig, var den
hufvudsakliga orsaken h vårföre skolan nu inrätArosenius utsågs till dess föreståndare
tades.
och tillbragte nära tvenne år, i indragen lugn
trefnad, vid undervisningsarbetet, h vilket han
med en viss förkärlek omfattade.
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Men hans
helsa lät

ej

af

mera

bekymren länge
återställa

oupphörligt och han

afled,

sig,

undergräfda

den försämrades

efter ett

häftigare sjukdomsanfall, d. 17 Apiil

kort,

något

1839.

Han har efterlemnat sin sörjande Maka ocli
tvenne söner samt en dotter, h vilkas uppfostran
likväl långt förut var fuUboidad.
Efter Riksdagen 1812 hade Arosenius af
Kongl. Maj:t blifvit utnämd till Assessor.
Han blef, såsom redan är anfördt, Ledamot
af Vetenskaps-Academiens 8:de Glass 1821. Han
var Academiens Praeses åren 1827
28 och nedlade Praesidium med ett Tal om Sverisres naturförhållanden och den inflytelse de äga på dess
näringar och slöjder. Detta tal är särskilt tryckt.
För öfrigt har han i Vet. Acad. Ekonomiska Annaler för December 1808 infört en Afliandling:

—

Undersökning om ersättligheten af utländska färgstofter, hvari han antyder användandet af Lj^copodium complanatum i färgning. Han utrönte
sedermera genom försök, som dock ej vetterligen
annorlunda blifvit bekantgjorda, än genom BerZELU Lärobok (Andra Upl.) D. 1
p. 720, att
denna växt innehåller vinsyrad lerjord, i tillstånd att kunna med vatten utdragas, och att
den derigenom verkar, icke såsom färgämne,
utan såsom betningsmedel.
,

Biografi
öfver

A. H.

FLORMAN,

PROFESSOR VID KONGL. UNIVERSITETET

I

LUND,

RIDDARE AF KONGL. NORDSTJERNE- ORDEN.

Ab-Vid Henpjc Florman föddes på Tosterup i
Luggude härad af Malmöhus Län d. 4 Sept. 1761.
Fadreii var Paul Arvidsson Florman, FrälseIiispector; modren Elisabeth Gemz^us. Efler föregången enskild undervisning intogs han 1774
i Rectorsklass
1777 om
af Helsingborgs Skola.
hösten hegaf han sig till Universitetet i Lund,
och undergick Student-examen i December månad samma år. IT81 aflade han lärdomsprofven

såsom Filosofie-Kandidat, och började att studera
Läkare- vetenskapen under Rosenblad, Wollin
och Barfoth, samt Zoologien och comparativa
Anatomien under Retzius, h vilken han stun-

dom

biträdde vid skeletters förfärdigande. Comparativa Anatomien bearbetades med synnerlig
fiamgång just under denna tid i grannrikets huf-

vudstad, Köpenhamn, af den berömde Abildgaard,
föreståndare för Veterinär-skolan dersam mastades.
var vän af
I samråd med Barfoth, som äfven
djur-anatomien, föreslog Retzius den unge Florman, att under Abildgaards ledning studera den-

na vetenskap vid nämde Veterinär-skola.

Flor-
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MAN, ehuru varaude i torftiga omständigheter,
begaf sig dock till Köpenhamn 1783 och fortHan försatte sina studier der i nära 3:ne år.
värfvade sig Abildgaards synnerliga aktning och
vänskap genom den oafbrutna ihärdighet, skicklighet och grundlighet, med h vilken han bearbetade samtlige husdjurens Anatomi och följde
de talrika fysiologiska försök, som den snillrike Abildgaard uttänkte och med sina skickliga
elever

utförde.

Han försummade under

dessa

den utmärkte WiNSLÖvv^s skola för mennisko-anatomien,
med synnerlig tillämpning på de så kallade kirurgiska sjukdomarne och operationerne; lika som
studii-år icke heller att draga

nytta

han äfven med oafbruten

bevistade

iiingarne, så

väl

vid Medicinska

flit

af

föreläs-

vid Chirurgiska i^cademien,

som

och Veterinär-skolan,
jemte den kliniska undervisningen vid Fredriks
hospital. Det anseende som Anatom, hvilket Florfakulteten

man förvärfvade sig i Köpenhamn, blef snart
kändt i Lund, och Barfoth, hvars förhoppningar
om Florman så lyckligen gått i fullbordan, begärde honom till Docens i Anatomien, hs^artill
han af Canzleren utnämndes år 1785. Året derefter lemnade Florman Köpenhamn och inträdde
i det Anatomiska
lärarekallet med ett anseende
och en framgång, som tillförene vid detta universitet icke hade varit uppnådde.
Den förste Anatomiae Professorn i Lund lärer
varit Sack, sedermera adlad med namnet SacrenSRJÖLD, tillikaProfessor i Botaniken, en grundligt
lärd och praktiskt skicklig man, som dock dels användes såsom Läkare vid arméen,dels tillbragte flere
år i fångenskap i Danmark, och dels tillitades som
en utmärkt praktikus, så att han föga fick tillfälle att inverka på de vetenskaper, för h vilka
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han egentligen var anställd (han utnämdes till
Efter honom föProfessor 1668 och dog 1697).

rekommer ingen Anatomiae-Professor förr än BarBarfoth förFOTH, som dertill utnämdes 1783.
enade med Anatomien äfven professionen i Materia Medica och teoretiska Medicinen. Detta var
uppenbarligen ett alltför vidsträckt fält att odla,
både såsom lärd och lärare, hvarföre han ock,
oaktadt sin flit och redbara lärdom, nästan alldeles saknande biträde af Prosector, föga hann
att uträtta för upphjelpandet af Anatomiens studium. Han utarbetade dock en liten anatomisk
afhandling de Aspera arteria aviiim , samt utgaf början till en uppsats de Fatis Jnatomice in
Sveciaj, h vilken dock aldrig blef fortsatt.
Under sådana förhållanden uppträdde Florman som
lärare i Anatomien, redan som Medicinoe-Gandidat, men med ett uppseende, som hans ovanliga
blygsamhet ofelbart skulle förekommit, om icke
Barfoth med en sällspord månhet om Universitetets bästa och erkännande af den sanna vetenskapliga föitjensten, i förbindelse med HistoNaturalis Professorn till densamma i väsendt-

ria?

män bidragit. Samma år undergick Florman
med heder sin Licentiat-examen och blef 1787
Han hade ej
d. 13 Sept. Anatomias Prosector.

1ig

i
full gång efter sin
än kriget med Ryssland påkallade hans tjenst som Kirurg och Läkare.
Han
utnämdes till Expeditions-Medicus vid Örlogsflottan och bevistade såsom sådan det märkvärdiga sjöslaget vid Högland år 1788.
Återkom-

förr

fått

sin

utnämning,

anatomi-sal

förr

men om

hösten till Carlskrona insjuknade han
den typhösa faisot, som bortryckte så många
tusende af hans landsmän.
Ehuru sjelf af en

i

svag kropps-constitution,

men

ordentlig och åter-
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hål Isa ni

i

lefnadssätt,

åteilick

Florman

helsan.

Sedan han återvunnit sina krafter, fortfor han att
som Öf v er-Läkare förestå sjukvården vid ett större
sjukhus båda åren 1789 och 1790, samt höll
tiUika föreläsningar i Anatomi och Kirurgi vid
den provisoriska Fältskärs-skola som då för tiden i Carlskrona var inrättad.
Så snart han
kunde med godt samvete lemna detta praktiska
vimmel, återvände han till Universitetet, dit
han återkom om våren 1790. Kort efter utgaf
han sin första afhandling, i form af gradual disputation, de febre hiliosa anno iy88 n antas
ajfficiente j h vilken afhandling vittnade om hans
rena, oförvillade sätt att iakttaga och betrakta de
fenomen, som han hade för sig. Hans gradualdisputation lemnar en kort och sann tafla öfver
den ifrågavarande fasansvärda farsoten; för sednaste efterverld förblifver denna lilla skrift ett
vigtigt bidrag till ifrågavarande epidemis histoiia.

Ir 1791 erhöll han af den Medicinska fakulteten
Lund Diplom såsom Medicinse Doctor.
Florman var nu kommen i den lugna ställning, att han åter kunde fortsätta sina anatomi-

i

ska arbeten; men försedd med en ytterst ringa
lön, knappast tillräcklig för de nöd torftigaste behof, var han nödsakad att sysselsätta sig med
medicinsk och kirurgisk praktik, h vartill han

dock äfven förmåddes af sitt christliga, godhetsfulla sinnelag. Han hade i Köpenhamn icke ensamt riktat sina kunskaper i Anatomien, Medicinen och Kirurgien, han hade äfven förvärfvat
sig grundliga kunskaper och praktisk skicklighet
i

djurläkare-konsten.

Han

anlitades strängt

dessa hänseenden och lyckades oftast

i

sina

i

alla

för-

på grundliga fysiologiska åsigter uttänkta
kurmetoder.
Han var dock ej belåten med att

sigtiga,
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endast biträda den enskilde. Han började redan
vid denna tid att undervisa i Veteri när- vetenskapen och utgaf flera förträffliga, populära skrifter i densamma, mycket olika de föga innehållsrika, antingen på skolastik eller på traditionella
földomar fotade skiifter i denna väg, som voro
då för tiden på vårt språk tillgängliga. På samma gång hade Florman inrättat sig en egen anatomi-sal för fortsättandet af sina zootomiska arbeten.
Öfver sina dissectioner förde han fullständiga anteckningar, vittnande om hans oförtrutna flit, förfärdigade förträffliga preparater
och uppsatte talrika större och mindre skeletter, under
det han å den andra sidan med
än störie ifver skötte den egentliga anatomisalen, der han på ett så hedrande sätt bidrog
att väcka håg för studium af menniskans anatomi.
Professor Barfoth, redan ålderstigen och
sjuklig, öfverlemnade snart sagdt uteslutande åt
Fi.ORMAN att uppiätthålla den Anatomiska professionen, så att icke allenast Flormän ansågs
som sjelfskrifven efterträdare, utan äfven såsom
Detta förhålredan de facto Professor i saken.
lande ålade Flormans samvetsgrannhet, att ännu,
innan han inträdde bland Professorernes antal,
ytterligare inhämta kännedom om de arbets- och
undervisnings-methoder, som i Anatomiska vägen
voro införde i den berömde Walthers skola i
Berlin och Meckels i Halle, h vilkas verldsbekanta rika museer han äfven med brinnande
Oaktadt Flormans
längtan önskade lära känna.
sällsynta oegennytta, hade dock tacksamheten
bland de många han biträdt som Läkare, och
inkomsten af utgifna, med synnerlig välbevågenhet af publiken mottagna skrifter beredt honom
ett öfverskott öfver de dagliga behofven, genom
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h vilket han S'dg sig i stånd att bekosta en resa
längtill Tyskland, för att tillfredsställa denna
Han erhöll sålunda tjenstledighet från Protan.
sectors-sysslan och begaf sig år 1797 till Greifswald, der han några veckors tid uppehöll sig
för att arbeta tillhopa med den snillrike, utmärkte djur-anatomen Rudolphi, som sjelf född i
Sverige och ännu i Svensk tjenst, elev af WalTHER, sedermera blef utsedd att fullborda de stora
arbeten
veckors

Berlin, h vilka

i

samvaro

Walther

börjat.

Dessa

med

Rudolphi förblefvo hos
Florman i ett kärt minne, och den grundlade
hos Rudolphi en högaktning för Flormans förtjenster som
Anatom, h vilken den förre med
den honom egna öppenhet tillkännagaf både i
skrifter och i tal, helst när detta sednare förde
som Rudolphi med
tankan på födelsebyggden
,

stolthet kallade Linnés fädernesland

Efter nåBerlin begaf han sig till
Dresden, Leipzig och Halle, på hvilket sednare
ställe han gjorde bekantskap med den äldre MecKEL och dennes rika museum.
Högre än både
Walther, far och son, samt Meckel, skattade
han dock sin förra lärare Abildgaard, som arbetade i sin vetenskap endast af kärlek till sangra månaders studier

ning och upplysning,

'•'").

i

fri

från flärd,

högmod och

Efter ett års vistande utrikes, återtill
Lund, der han återgick till sin
vände han
förra verkningskrets såsom forskare, lärare och

egennytta.

menniskovän. Han njöt här den sällsynta lyckan
att af alla vara högaktad, och från hans litterära
verkstäder utgingo klassiska afhandlingar, som.
jemte lärjungarnes hyllningsfulla vittnesbörd för-

*)

Carl Asmund Rudolphi var född i Stockholm
hans fader var Lärare vid Tyska församlingen.

der
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att Bärfotii för Fi.ormAn utverkade inrättandet af en ny profession i Anatomi, Kirurgi och Ars veterinaiia, till hvilken han blef

anledde

3 Februari 1801.
Han höll sitt insåsom Professor den 21 Mars 1801 om
Anatomiska vetenskapens öden och framsteg, och
delade sin förnämsta tid emellan de båda Anatomi-salarne, den för mennisko-anatomien och
den för djur-anatomien, på ingendera särdeles
biträdd af andra än af eleverne sjelfva.
Yid den förra ledde han dissectionerne, preparerade sjelf till lectionerne och läste fyra gån^
ger i veckan publikt öfver meiinisko-anatomien,
jemte dennas användande i medicina legalis och
kirurgien; på den sednare Anatomi -salen läste
han öfver hästens och de större husdjurens Anatomie och hade bland sina åhörare mest Kavalleri-Officerare och Hofslagare-elever från de Skånska Kavalleri-Regementerne.
Såsom häst-kännare hade han tillvunnit sig
ett så stort förtroende att han, som i förbigående sagdt aldrig sökte, än mindre fikade derefter,
då fråga var om förbättrandet af Svenska Stuterierne, erhöll det svåra uppdraget att i Polen
och Lithauen göra uppköp af passande stamdjur.
Han begaf sig sålunda år 1802 på Konglig befallning till dessa länder; företaget lyckades, han
hemföide för Kronans räkning goda race-djur,
som vunno kännares bifall.
Efter denna tid uppehöll sig Flor^ian nä-

utnämd

d.

trädestal

stan oafbrutet i Lund, fortsättande sina trägna
arbeten, som forskare, som lärare, som lärd och
som philantropisk Läkare, i alla hänseende ut-

märkt.

Hvad han
hämta

dels

af

var

som

forskare,

de afhandlingar

kan man inoch läroböcker
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han utgifvit, dels ock af de talrika nianuskripter
han efterlemnat, och som förvaras på AcademieDesse innehålla till störBibliotheket i Lund.
anteckningar och beskrifningar af iakten del af dessa rörande husdjurens anatomi lemnade han till Veterinär-inrättningen i Stockholm år 1822.
Flor>iä>^ hade valt Vesat.ius till efterdöme.
sta delen

tagelser på Anatorai-salarne;

Han

satte icke full

än han
låg

sjelf

lit

undersökt.

till

någon författare, förr

Han undersökte

inom Anatomiens område,

tillfälle

det raeclgaf.

Han

så vidt

ville

se

allt

som

allt

tid

sjelf

som
och
och

beskrifva det.
Så samlade han år för år
massor af manuskiipter och erfarenhet, allt i
tanka att sedan sammandraga och utarbeta det

sjelf

landsmäns tjenst.
Endast en ringa del af dessa arbeten har
sett dagsljuset, dels i form af disputationer, dels
som afhandlingar i lärda samfunds-skrifter och
till

sina

journaler, dels

som

läroböcker.

Det dröjde icke så länge, innan hans helsa
begynte lida af det trägna arbetet på de fuktiga,
Anatomi-salarne, endast afvexlande med
kalla
besök hos sjuka, oftast i de fattiges kojor, och
med nattvak i Bibliotheket. Han ägde nemligen
en förträfflig anatomisk boksamling i hvilken han
Med lika
icke ville lem na något obegagnadt.
samvetsgrannhet studerade han Galeni vidlj^ftiga
arbeten, som dennes talrika efterföljare, icke
heller försummande att taga kännedom om det
nyaste utkomna och sednast upptäckta. Han sparade ingen utgift för att hafva sin boksamling
fullständig. En bok af Mondini, Berenger, Massa,
eller Falt.opius lät han lika litet der saknas, som
de sednaste praktverk efter Mascagts^i, Cuvier,
Tiedemann o. fl. Andra förströelser än dessa k än-
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de icke Florman; för sällskaper och nöjen hade
Under allt detta undergräfdes
han ingen tid.
småningom hans redan svaga helsa.
Hade han
emellanåt tagit sig ledighet, förstrött sig genom
resor, genom bad- eller brunnskurer, så hade
hans kroppskrafter troligen längre bistått honom;
men till dessa utvägar hade han ej lust, ej
beslutsamhet. Han litade i stället på sitt i öfrigt
lugna lefnadssätt. Genom
ordentliga dietetiska
detta höll han krafterne visserligen i ett slags
jemvigt, men äfven denna afbröts understundom
Redan vid medlet af sin
af svårare sjukdomar.
lefnad förlorade han till betydlig del höiseln; detta
,

var särdeles påkostande för en man i hans ställning, som dagligen hade att tala med så många
lärjungar och sjuka. Hans arbeten på den kalla Anatomi-salen måste också efter denna tid något inskränkas. Han fortfor dock länge att dagligen preparera till föreläsningarne, att undervisa vid öfningarne och att efterse dissectionerne. Hans föreläsningar utmärkte sig för klarhet och noggrannhet.
Osteologien omfattade han med ett
öfver vägande intresse, och uppmuntrade de studerande, att genom ett omsorgsfullt studium af
benbyggnaden lägga en säker grund för det öfriga. Hans handbok, som ännu allmänt begagnas
vid alla tre medicinska läroverken, visar efterkommande, huru sjelfständigt, utförligt och väl
han visste af handla detta ämne.
Han hade en sällsynt afsky för all slags
planlöshet i studier. Då han märkte att en eller
annan af lärjungarne slarfaktigt studerade sin
Anatomi, eller utan ordentlighet upptog sina partier, så blef han ledsen och ängslig, aldrig ond.
Sitt missnöje i mindre grad gaf han tillkänna
genom skämt, som ehuru vänligen framstäldt,

3e)5

stundom var ganska hitande, och som
felade sin

sällan för-

verkan.

Han hade

intet

emot

att

arbete

ett

gick

långsamt, endast det blef väl utfördt; snygghet
och renlighet vid dissectionerne fordrade han
ovilkorligen; blef han nägon gång
var det tillfölje af uraktlåtenhet

Man kan

förtörnad,
i

denna

så
del.

tryggt säga, att i ingen anatomisk skola
har rådt större ordentlighet och snygghet, än i
Flormans; kanske har knappast någon härutinnan med den varit jemgod.
Den lärjunge, som utmärkte sig vid dissectionerne och kände grundligen sin Osteologi, den
omfattades med den största välvilja och utmärkOfta belönte han sådane
tes vid alla tillfällen.
med skänker af böcker, och om de voro mindre bemedlade, så lemnade han dem ganska betydliga penni nge-understöd.
På den forensiska Medicinens studium lade
Florman stor vigt; då tillfälle gafs, förrättade han
på Anatomi -salen medico- legala obductioner i
närvaro af sitt auditorium.
Då Kronprinsen
Carl August om våren 1810 genom ett fall af
hästen bortrycktes på Qvidinge Hed i Skåne,
blef Florman af Medicinska faculteten kallad att
i sällskap med en annan
Ledamot af faculteten
Då
Professor Engelhart förrätta obductionen.
vid ankomsten till Qvidinge ingen Kongl. Majrts
befallning till obductionens företagande fanns vara
ankommen, protesterade Florman emot obductionsförrättningen såsom stridig mot laga former, framförallt nödvändiga att iakttaga vid ett sådant
tillfälle som detta, der flere omständigheter påkallade den yttersta varsamhet; men då den aflidne Kronprinsens egen Läkare, Rossi, åtog sig
allt personligt ansvar för åtgärden, och Engel-

på dess nödvändighet i anseden varma årstiden, trodde sig Fi.orMAN icke böra underkasta sig ett peisonligt anDå denna obductions-försvar för uppskofvet.
rättning, i afseende på uraktlåtenheten att afbida
Kongl. Majits nådiga befallning derom, blef åtalad,
befanns Florman genom sin protest deri icke
hafva någon del.

HART
ende

iiisisleraJe

till

Florman

tillbragte hela sin lefnad ogift.

Når

saknade han både medel och
vända
sin
håg åt husliga anordnanden;
tid att
när han blef äldre, var han så sjuklig, att han häri
fann ett ännu större hinder. Kanske hade han,
mindre än de flesta, tankarne åt detta håll tillfölje af sin utmärkta benägenhet för välgörenhet.

han

Han

var yngi^e, så

lefde

ytterst

sparsamt.

En

tjensteqvinna

och en dräng utgjorde hela hans hushåll. Gerna
såg han en vetenskaps-broder eller en flitig studiosus vid sitt alltid goda, men tarfliga bord,
inbjöd aldrig större sällskap och gick
Med denna
icke heller till gästabud hos andra.
hushållning blef det honom möjligt, att kunna
inköpa de kostbaraste böcker och att kunna understödja unga vetenskapsmän, jemte det att hans
Yälgörenhet sträckte sig vidt bland vänner och
slägtingar, till mindre bemedlade patienter o. s. v.

men han

Såsom Läkare tillhörde han den skola, som
sednare tider blifvit kallad den PathologicoAnatomiska, och ehuru han lefde under en tid
då Brownianismen och incitations-theorien så allmänt lärdes och hyllades, så lät han sig aldrig
Tvertom
af dessa läior ett ögonblick förvillas.
bekämpade han dem alltid modigt och ihärdigt,

i

samt hade den stora glädjen
lefva den tid, då dessa stoia
tidehvarfvet förkastade.

att

slutligen

upp-

villfarelser blefvo af
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Af

anledning var det icke oväntadt,
Flop.man skulle vara ea af de förste
Svenska Läkare, som erkände de omkring år
1830 här i landet införde Nykterhets-föreningarsåJaii

att äfven

Han deltog i stiftandet af en
grundsatser.
Lund,
och b ef, ehuru han då
förening
sådan
i
redan dragit sig helt och hållet från det offentliga, dess ordförande, samt fortfor dermed till
iies

I

De

sin död.

skrifter och tal,

som Florman

ut-

hämma dryckenskap

och bortskaffa
bränvinsboiden, höra till de mest öfvertygande
som i denna väg utkommit, hvarföre de ock i
flere upplagor inom kort tid blifvit omtryckte.
Som praktisk Läkare njöt han alltid stort
förtroende.
Hans förnämsta regel var alltid den
att icke störa, men att understödja naturens egen
läkedoms-förmåga. Redan i styrkan af sin unggifvit för att

dom

delade han sina bemödanden så långt han
till de fattige, så väl som de rike.
Allt som han blef äldre och svagare till
helsan, så undandrog han sig mer och mer läkare-omsorgerne, men äfven detta med en nästan
exempel-lös philantropie. När han minskade sin
praktik, gjorde han sig af med densamma i den
ordning, att de förmögnare anvisades till andre
Läkare, och de mera meddellöse skötte han sjelf.
Under många år besökte han sålunda dagligen
de ålderstigne sjuklingarne på fattighusen, och bekostade ofta fria medikamenter åt dem.
För att
besöka en fattig patient, skydde han ingen mö-

förmådde

da,
liga

bodde den än

i

den aflägsnaste, mest oåtkom-

koja,

Hans

som medborgare och chrisanningens och mästarens pensel
redan tecknade i en biografi, kallad Ae.fvid Henrik Florman, ett minnes-ord, då Lunds Nykter-

sten äro

förtjenster

med
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gången sammanträdde
forsla
för
vördade ordförandes bortgång (af ProDet heter i denna
sten Magister Wieselgren).
skrift: "Flor:vian gjorde dock ej blott godt, der
tillfälligheten allena kunde spana hans spår; både
Greker och Pohlackar, både städer och förbrända
hus och provinser med förbrända skördar, både
barnhus och skolor kunde räkna på hans hjelp,
när den påkallades."
"I partistrider deltog han
hets-Sällskap

efter sin

—

aldrig,

men

att anfalla

gjorde sig
partier.

ej

Han

sjelf till

ett

parti

med

var för stor kännare af

för att förskräckas för ovillkorliga
lifsyttringar, om också dessa ej alltid voro- livad
man skulle önska att de voro. O väldigt följde
han med all utveckling i Statens krafter och
gladdes der han SQg en sanning segra, antingen
allt lif,

densamma fiamträdde

från

den ena

eller

den

andra."

Han var en varm vän och beundrare af den
inom Svenska kyrkan så högt aktade Prosten
ScHARTAu, försummade sällan gudstjensten, då
någon grundlig predikant uppträdde och egnade
stunder dagligen åt studium af sin Bibel.
Han var äfven i sin christendom utmärkt för
sin tolerans; den citerade författaren säger om
flere

honom

i

detta hänseende:

"Ingen

konstlad

for-

mel fick kjda hans hjertas kärlek, eller binda
hans ädelt verksamma hand; så fritt från både

—

—

formleri och fromleri
om orden förlåtas
var sällan ett lif af tro och andakt."
Under
det han sålunda allt jemt arbetade på beredeisen
för ett

tillkommande

aldrig verksamheten

lif,

—

så

för det

lemnade

han

dock

timliga ur sigte. Re-

i sin medelålder skänkte han sina
med n^öda och kostnad sammanbragte anatomiska sam-

dan

lingar
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År 1828 den 24 Sept.
till Universitetet.
han ständig tjenstledighet, men fortfor ändock att som ofLast infinna sig vid dissectlonsöfningarne på Anatomi -salen, ocli följde med
18.:J1
liEigt intresse Anatomiens framsteg.
blef
han emeritus och erhöll såsom sådan afsked detta
Ar 1832 riktade han det
år d. 12 NovendDer.
anatomiska museum med en annan samling, som
han inköpte af sin utmärkte lärjunge Bexgt Fries.
Yid samma tid testamenterade han till Univerlingar
erhöll

sitt kostbara anatomiskt-physiologiska och
medico-forensiska Bibliothek, som han dock fortfor att komplettera med sednare Verk ända till
Några år sednare gjorde han en
sin bortgång.
donation af 1000 Rrdr B:co till Kongl. VetenCapitalet skulle med räntan
skaps-Academien.
till
ända
dess
att denna kunde anses tilltillökas,
räckligt^stor för att utgöra ett pris till belönande af den bästa afhandling i Anatomi, som till
Yetenskaps-Academiens Handlingar inlemnades.

sitetet

Han lemnade
1840

efter

en kort

det
tids

jordiska

den 21 Januari

sjukdom.

Flor3iän var af medelmåttig växt, af mera
f^']liDt hull och nå^ot blek hv.
Hufvudet stort, snarare än litet, med iuörkt, kruAnsigtet uttryckte mjcket alfvar
sigt, fint hår.
Ögonbrynen starka,
jemte fromhet och välvilja.
ögonen stora och blå, näsan romersk, hakan
Till följe af hans döfhet fick ansigtet det
skarp.
egna uttryck, som med denna olägenhet oftast är
Han hade mera svag än stark stämföljaktigt.
ma, och en egen gång med korta, snabba steg.
Han var
Ställningen var något framåt lutande.
mer än vanligt fåordig, och tycktes noga öfverväga h varje ord som han yttrade.
raaoert än

K. V, Acad. Handl. 783 9.
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Sällan har vettMiskapernes ticlhöcker uppvisat
en raan hos h vilken man funnit en sådan fcJrening af goda egenskaper, och sällan har samtid
och efterverid lemnat ett mera enhälligt vittnesbörd härom.

1797 kallades Florman till Ledamot af Krigsmanna-samfundet i Stockholm, sedermera Kongl.
Krigs- Vetenskaps-Academien; samma år till Ledamot af Skandinaviska Litteratur-Sällskapet i
Köpenhamn. 1808 Ledamot af Kongl. Vetenskaps-Academien i Stockholm.
1811 Heders-Ledamot af Kongl. Sundhets-Collegium, samma år
Ledamot af Kongl. Vet. Acad. i Berlin. 1812
Ledamot af Kongl. Landtbruks-x^cademien, då
denna instiftades. 1313 Ledamot af Svenska Läkare-Sällskapet.
1824 utnämdes till Riddare af
Kongl. Nordsljerne-Orden.
Professor Flormans från trycket utgifna skrifter äro:

Böcker och Brochurer:
Häst- och Boskaps- Läka ren eller Handbok för
Laiidtmännen vid de allmännaste sjukdomar
som anfidla Hästar, Hornboskap, Får och Svin;
af P. G. Abildgaard, öfversatt efter nya upplagan från Danskan.
Stockholm, 1785, 8:o.
Densamma ånyo upplagd med tillägg och
anmärkningar af A. H. F: Lund, 1792.
2:o Inledning till hästars kännedom, i afseende
pä deias temperament, slägter, ålder, fel och
fuUkömligheter m. m. Lund, 1794.
Ånyo upplagd med tillägg. Lund, 1798.
Lund, 1809.
3:o Pharmacopoea Yeterinaria,
4:o Nödig underrättelse om de allmänna hästsjukdomar: Quarka, Snip och Springorm
l:o

—
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huru de igenkännas, förekommas och

utrolas.

Lund, 18l5.
Thesaurus Anatomicus, compjectens praeparata
Anatomica et Pathologica ex homine et hrutis,

5:o

quae

pro

publicis

prasleclionihus

Anatomico servata conquisivit A. H.

in

theatro

F. Lunda?,

1817.

Anatomisk Handbok

för Läkare och Zoologer.
Delen, Osteologien, som beskrifver benen
i menniskokroppen, jem te deras förhållande hos
de andre vertebrerade djuren. Lund, 1823.
7:o Anatomisk Handbok för Läkare och Zoologer.
2:dra Delen, l:sta Haft. ora Hjernan och Rjggmärgen. Lund, 1830.
8:0 Underrättelse om bruket af de mest bepröfvade praeservati^^er och botemedel mot den nu
grasserande Cliolera-sjukdomen, till
i Europa
Allmogens tjenst författad af A. H. F. Lund,
1831 samt ånyo upplagd 1834-.
9:o Underrättelse om Hushållsdjurens vård och
skötsel under helso- och sjukdoms-tillståndet.
Lund, 1834. Ånyo förök t och förbättrad. Lund,
1838.
10:o & ll:o. Tal i Lunds Nykterhets-Sällskap
1837 och 1838.
12:o Kort beskrifning om Nykterhets-föreningarnes beskaffenhet, hvad de skulle kunna uträtta
och livad de hafva uträttat i landet, uppläst
S. d. 2 Maj 1839. Lund, s. å. 8:0.
i Lunds N.

6:0

l:sta

Smärre Afhandlingar införda

i

lärda Säll-

skapers Handlingar.
Uti Svensta Vet. Acad. Handlingar.

Ondartade Svulster bland oxar och hästar
observerade på några ställen i Skåne år 1786,
införd i Sv. V. A. Handlingar för år 1787.

l:o
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En sällsynt Angliia suppuratoi ia, anmärkt
Cailskrona. Sv. V. A. Handl. 1790.
1790
3:o Hydrocephalus anmärkt på en nyfödd kalf, af

2:o

i

A. H. F. införd i Y. A Handl. för är 1794.
4:o Berättelse om Dyn t funnen hos menniskan.
Införd i Sv, V. A. Handl för år 1810.
5:o

xlnmärkningar vid de kännemärken, som van-

ligen anföras för att urskilja och besLämma hästens ålder. Inf. i Sv. V. A. H. för år 1811.

Dyn

(Cysticercus cellulosan) funnen i hjervr-sjukt Svin.
Inf. i Sv. Y.
A.
Handl. för år 1815.
7:o Beskrifning på ett vanskapadt Yattenhufvud
(Hydrocephalus) jemte teckning införd i Y. A.
6:o

t

nan på

Handl.

ett

för är

1818.

Uti Kongl. Sv. Krigs Vet. Academiens Handl.

Om

Yeteiinär-vetenskapens befrämjande' i^Sv.
genom Yeterinär-Skolor. Inf i Handl. f 1800.
2:o Behandlingssättet af Sadelbrott under Mardier och Campagner till förekommande af dess
För 1836.
svåra följder.
l:o

Uti Sy. Lätare-Sällskapets Skrifter.

l:o

Anmärkningar vid Läran om Polyper

tat.

i

hjer-

Band. lY. 1819.

Om Pseudomembran emellan dura mäter och
Arachnoidea. Band. Yl.
3:o Ett ovanligt slags Yolvulus.

2:o

Uti Vet. Handl. för Läkare och Fältskärer.

l:o Afhandling om maskar,
som finnas utom
Tarmkanalen.
1793. I Tom. 2: 4.
2:o Beddocs tankar om
Blåsesten, Skörbjugg,

Phthisis och Katarr. 1795. III

Tom.

1 haft. 58.
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Uti Danske Vetcrinaire Selskahcts Skrifter.
l:o

Om

Del.

Oesopbagus ventriculosus pa en

häst.

2

1813.

Uti Physikalisk Ekonomiskt Medico Cbirurg. Bibliothek för
Dannemark och Norge för är 1797.

Försög ined Laxeniiedler for Hceste anstillede af
A. H. F. oveisat af Assessor Rafn.
Uti Nytt Bibliothek for Pbysik, Medicin og Oeconomie.
1

Binds

1

heft.

Kiöbenhavii 1801.
1.
ved

Kan man af ud v or tes Teon
o
med Yisshed bestemme om

Dissection

Menneske eller
Vandet er druknet
ett

andet T)yv, som optages af
paa anden Maade kommet afdage, af A.
H. Fi.ORMAN, oversat efter det Svenske Manuscript af Assessor Rafn.

eller

uti Nordisches Archiv filr
jdrzneywissenschaft und Chi~
ritrgie.
Derifrån öfversatt uti Sv. Hedins Vetenskaps-Joarn. för Läkare.
2 Del. 2 afd.

Öfversatt på Tj^ska

Naturkunde

,

Jcademiska Disputation er.

De Febre biliosa Anno 1787 nautas afficiente;
pro Grad Q Medico under And. Barfoths praesidium. Lund, 1790.
2:o Observationes in hodiernam de dentibus prsePrass. A. H. F.
cipue bominum doctrinam.
Lunda:% 1793.
Resp. Brtng.
3:o Tbeses MediccC. Praes. A. H. F. Resp. P. HagLundae, 1794.
STRÖM.
4:o De controversa quaestione an cor nervis caLund^, 1796.
reat? Resp. Beyer.
5:o De vi venenata Nucis vomicae novis experiResp. INicol. Mortensson.
mentis probata.
Lundae, 1798.
l:o
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De inflaminatione Ossiuiii. Resp. Ringenson.
Lund^, 1799.
7:o De methodo mersis subveiiiendi per inflationem aéris. 1802. Resp. Malmström.
8:o De extensione contiimata fractis ossibus så6:o

Resp. Ringenson.
na ndis inteidnm necessaria.
1805.
9:o De insolita costarum depressione siiie prasvia
fractura el luxatioiie

orta.

Resp.

Malmström

1807.
10:o

De

structura

ligainentoruin

coli

muscniosa

adhuc dubia. 1808.
verarum Calvariae
ll:o Comparatio suturaruni
1809.
homiiiis et brutorum.
12:o Observationes circa doctrinam de articulatioiiibus

ossium ab osteologis receptam.

1811.

P. I — III. 1812.
13:o De aneuiismate cordis.
l4:o De loiigitudine femoiis aucta siae prasvia

1812.
luxatione.
15:o Signa inflammationis niembranarura serosa-

rum.

1812.

Utg. som praeses, der Respoudenterna sjclfve varit Autorer:

16:o In vulnera

veuenata nostralium aiiiinadverResp. Magno Hedrén.
1803.
l7:o Observationes iu Anatomiam Cbondroplerygiorum.
And. Retzius.
Resp. 1819.
l8:o De extremilate anteriore Talpae cum bracbio
liumano comparata. Resp. A. M. Ljunggren.
1819.
19:o De articulationibus accidentabbus. Resp. W.
Nerman. 1821.
20:o De aiiatomia Murceiiae Anguillce. Resp. J. O.
siones.

Lagberg.

1821.
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Dessutom

:

Recension af Hjortzeergs Svenska BoskapsInförd
Silvfrstolpes Litteratur-Tidning för år 1799.
2:o Program d. 1 Dec. 1804 till Parentationen
öfver Högtsalig Hans KongL Höghet Fredrig
Adolf.
3:o Program till Rektorsombytet d. 23 Januari
1805.
4:o Program den 23 Juni 1806 till dåvarande
Doktors-Promotion inneh. Histoiia Anatomiae
l:o

afvel.

vid

Lunds

i

universitet.

Föiäiingar

tiil

Kongl. Vetenskaps-Aca-

demieiis Bibliothek år 1839.

f

Kongl.

Bergs-ColIegiFiai:

Underdånig Berättelse

om

förhållandet med Bergshandteringen år 1837.
Hr Grefve Björnstjerna : Det Brittiska Biket i Ostindien.

Vet.-Acad.

i

Briixelles: Me^moires coLironne's T, 12, 13,
14. P. 1.

Bulletin N:o 10, 11, 12, 1837.

„

„

]N:o 1-12, 1838.
Annuaire, 1839.
„
Nouveaiix Me'moires, Tom. 11.
„
Sociele' de Physiqiie &c. å Geneve: Bibliothéque Universelle Nouv. Serie, T. 13
14, 1838.

„
„

&

„ ,, „ Memoires, Tom. 8. P. 2.
Vet.-Acad. i Paris: Comptes rendus hebdcmadaires
des Seances de TAcad. des Sciences: 1838, TaJole.
2 Semestre N;o 13-27; 1839, 1 Sem. N:o 1—24.
Hr Prof. Possart: Die Königreiche Schweden und

Norwegen.
M:r Quetelet: Annuaire de TObservatoire de Bruxelles pour Tan 1838.
Belpaire et Quetelet, Rapport sur
„

—

observations des Maree's, faites
1835, en differens points des
cotes de Belgique.
De Tinfluence des Saisons sur la mor„
talite' aux differens ages dans la Belgique.
Keiserl. Ryska Missionen: Tabellen zur Vergleichung
der ausländischen Maasse und Gewichte mit den
Russischen.
Hr Commendeuren J. J. Da Costa de Macedo: Discurso lido em 15 de mais de 1838 na sessäo publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
les

en

—
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Äf Hrr VAN

DER HoEYEN och DE Vriese:
Tijdschrift
voor Natiiurlijke Geschiedenis en Physiologie, 5
Deel 1—4 St. 6 Deel 1, 2 St.
Hr Hisinger: Anteckningar Physik och Geognosie
under Resor i Sverige och Norrige. Haft. 1 6.
i

—

Hr Ekelund: Lärobok
ISIekaniken,
Hr Geabeeg af Hemsö: Förteckning
i

gifne arbeten.

Del.
öTver dess
1

ut-

-

Notarien Östberg: Berättelse rörande en af honom
företagen resa i Sveriges nordligaste landskap.

Hr

i
S:t Petersburg: A. T. KupfObservations metcorologiques et magneliques
faites dans Telendue de TEmpire de Russie, jNi:o 2.
Sociele' Irapenaie des Natiiralistes de Moscou: Balletin 1838 N:o 2, 3, 4.
Societe' Ge'ologique de France:
Bulletin, Tom. 9.

Vetenskaps-Academien
fer's

Feuilles

H

,,

23-32.

Tom.

10. Feuilles

1—23.

E. Herr Justitiag Stats-IMinistern: Berättelse om
Brottmålen och Civile Rättegångs-ärenderne i Riket, under loppet af år 1837, till Kongl. Maj:t i
underdånighet afgifven den 17 Dec. 1838.

Bihang till Underdånig Berättelse af d. 17
1838, innehållande General-Sammandragen
N:ris 1, 3 och 4, angående brottmålen och Civile
rättegångs-ärenderne i Riket under loppet af år
„

Dec.

1837.

„

„

Underdånig Berättelse

om

förhållandet

med

den å landet intecknade, köpta och försålda fasta
Egendom under år 1838.
Mr DE Blainville: Lettre sur le Poulpe dé FArgonaute,
Hr Prof. Grlijsert: Elemente der analytischen Geometrie zum Gebrauche bei Vorlesungen. Theil 1, 2.
Keiserl. Ryska Ministerium: Savenro, Tabulse Anatomico-Chirurgicae.
Inrikes Ministerium
115, 116, 117.

Academia

i

Holland: Flora Batava; Aflever.

C. L. C. Naturae

Curiosorum

i

Bonn: No-

va Acta, T. 18. P. 2.
Hr Grefve von Plåten: Astronomiska delen af v.
HuMBOLDTs och BoNPLANDs rcsa 2:ne Tomer.
Socie'té' Entomologique
Paris: Annales, Tom. 3: 2:e
,

i

trimestre;

Tom.

et 2:e trimestre.

6: 3:e

et 4:e

trim.;

Tom.

7:

l:e
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Af Hr

,

Hr

Sflmman:

Professor

N:o 1,
N:o 1

2.
2.

C. D. AF

American

Vol. 32. N:o
Vol. 36. N:o

1.

Journal,

Vol. 34. N:o

1.

Vol. 31.
Vol. 35.

1.

Uhr: Några upplysningar rörande Skån-

ska Stenkols-verket.
Zoological Society i London: Transactions Vol. 2. P. 2, 3.
Proceedings P. 5, 1837.
,,
„
,,
Inrikes Ministerium i Holland: Van der Hoeven's Recherches sur Thistoire naturelle et Tanatomie des

Limules.

Hr Cervelleri: De Galvanismi acus-puncturae magneconjuncti nonnuUis in nervorum morbis prseEpistola ad D. Enokhine.
Menegihni: Cenni suUa Organografia e Fisiologia

tica3

stantia.

Hr

delle Alghe.

Hr Hof-Marskalken Leyonmarck: Kongl. Tabell-Comunderdåniga berättelse af d. 30 April
angående Nativitetens och Mortalitetens forhällande i Sverige åren 1831 med 1835.
Mr Quetelet: Rapport au Ministre de l'interieur sur
les travaux execute's dans la vue de
de'terminer la marche du temps dans
missionens

1838,

„

—

„

—

les

principales localite's

d'e'toiles

Hr D:r

du Royaume.

Demonville, Resumé" de la Physique
de la creation, 3:e partie du vrai
systéme du monde.
Catalogue des principales Apparitions
filan tes.

Beilschmied: Tysk öfversättn ing af Hr Professor

Wikströms Årsberättelser 1820, 1821, 1822, 1824
och 1836.
Kongl. Franske Marine-Ministern: Berättelse om Vetenskapliga expeditionen

till

Spitsbergen 1838.

American Philosophical Society: Transactions,

New

se-

Vol. 5. P. 3. Vol. 6. P. 1,
„ „ Transactions of de historical and literary Committe'e of the American philosophical Society held
at Philadelphia for promoting useful Knowledge,
Vol. 2.
Hr Prof Hausmann: Göttingische gelehrte Anzeigen
1838, Band. 1, 2.
Commentatio de usu Experientiarum metallur„
gicarum ad disquisitiones geologicas adjuvandas.
ries

—
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Hr

Piofessor Oli vier : Memoire de Geometrie sur les
projections stereograpli iqnes.
„ „ Memoire de Geome^trie descriptive. Communiqiie'
å la Soc. Philomatiqne le 5 mai 1838.
Hr Professor yon Mabtfus: Die Vergangenheit und

Zukunft der americanischen Mensehheit.
Recensio Specierum Generis

Hr Adjunkten Agårdh

:

Pteridis.

Mr DuFLOT

DE MoFRAs: Recherches sur les progres de
et des Sciences nautiques en Espagne.
Mr Dana: Picrering, G. and Dana, J. D., Description
of a Species of Caligus, Caligus Americanus.

TAstronomie

Kongl. Krigs- Vetenskaps-Academien: Supplement (N:o
2) till Förteckningen på K. Krigs- Vetenskaps-Akademiens Bok- och Kart-Samling.
Hr Gråberg af Hemsö: Åtskillige brocliurer af statistiskt och litterairt innehåll.
Hr Sundevall: Histoire naturel le generale et particuliére des Poissons; ouvrage faisant svite aux Oeu13.
vres de BufFon, par C. S. Sonnini, Tom. 8
„ „ Latreille, Histoire naturelie gé'ne'rale et particuliere des Crustace^s et des Insectes, Tom. 6 — 14.
Linnean Society i London Transactions. Vol. 18, P. 2.
Proceedings 1838, p, 1—32.
„

—

—
—

:

List of Members 1839.
„
Videnskabernes Selskab i Köpenhamn: Gollectanea

Me-

teorologica Fasc. 2.

„ Örsted, Oversigt över Selskabets Forhandlinger
1838.
Mr Colonel Bedfield: On the Gales and Hurricanes
of the Western Atlantic.
„ „ Meteorological Sketches, by an Observer.
Herrar Bowditch : 4;de delen af deras faders Nath.
BoTVDiTCHS öfversättning pä Engelska språket af de
la Place's Me'canique Celeste.
Kejserlige Rvske Finance-Ministern Grefve Cancrine:
A. T. Kupffeb's Annuaire magnelique et meleorologique du Corps des Ingenieurs des Mines de Russie
Özc.
Annee 1837.
Irländska Vetenskaps-Academien: Transactions, Vol.
„

18, P. 2.
General-Tull-Directeui-en Grefve Posse: de WieBERiNGS Me'moire sur les moyens de metlre S:t Petersbourg a Pabri des inondations.

Hr
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Af Densamme: Memoire

sar des Ponts suspendus en cLai-

nes de fer &c.
„ Goliection des

Tables appartenant au 7:e Voliime
de rArchitectnre Civile Scc.
Hr Prof. Holst: Slatistiske Tabeller for Kongeriget
Norge, l:e Raekke.
Hrr v. KlipsteelV och Kaup: Beschreibung und Abbildungen von dem colossalen Schedel des Dinotherii
gigantei.

Hr Pickeeing: Ecclogy on Nathåniel Bowditch L. L. D.
Hr Prof. Wöhler: Die Scbwefelquellen zu JXeiiendorfF.
Hr Gråberg af Hemsö: 3:ne brochurer, från Italienska Tidskrifter.
Professor Ehrenberg: Die Bildung der Kreidefelsen
und des Kreide-mergels.
Mikroskopische Analyse des curländischen Me„
teorpapiers von 1686.
Mr De la Fuve: Discours sur Tlnstruction publiqiie de
Geneve åren 1838 1839.
Hr Schönherr: Genera et Species Gurculionidum Tom.
5. P. 1.
Vetenskaps-Academien i S:t Petersburg: Me^moires,
6:me Serie. Sciences mathé'matiques, physiques et
naturelles, Tom. 5:e P. 2. Se. nat. T. 3. livr. 1. 2.
Mr Du Ponceau: Chinese Systeme of Writing.
Mr Persoz: Introduction å Telude de la Gliimie mo-

Hr

—

,

ie^culaire.

—
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—
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2
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295.

— står: Granherrad
Granherred
— — tveiiae
— trenne
det då ännu
en betydlig del snötäckta
— står: Beinado
läs: Beinaelv
— cinraamomea
cinnatnoraea
— — Tougvald
Tongvald
— — Vaug
— Vang
— Stranda-fjordarne — Strandefjordarne
nedifi
—
— Slidrafjorden — Slidrefjorden
— — Erysinum
— Erysimum
— Myosotis
-^ Mysoatis
uppifr.
— HugakoUen
—
Hugakallen
— skyarne
— — skogarna
— — Haagsnäs
— Vangsnäs
— Flodhammer
— Fladhammer
nedifr.
— Bersätbräen
— Bessätbräen
uppifr
— canescens
—
canescus
— Loen
— Lom
—
—
—
—
läs:

sig

till

•

-—

-«

t.

c.

glaciatis

glacialis

TaZ.

J^.s:

^t:Ji^f^7ft /^.å^Z.

S.

!^0?i^ ^CtirdoTt

z7/z^.-

/

Tah.II.

S^Zc.

L<^^

r^

^

(Ä3

?^

.

F/

ly^.

///.

^

f
fMi
å^

^

.^
3

^
W'

v.

WViöliT

Utli

ri JJ:

4t <i^

''f-r-r-y-.^-jKrJt!

^

,

J--^'

//

F?^ Q

y?7 g

J'>v

6

'i
Av 4^

{>1 ^
'

- U-

]

\

i

"1

J

