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Rost- och. Brandsvampar.
(Hypodermii).

Biofila, flercelliga svampar med tydliga hyfer, utan

egentlig fruktkropp. Fortplantning genom acrogena sporer.

Förökning dels genom kollidier, dels genom delning. Se-

xualorganer obekanta.

Öfversigt af Bost- och Brandsvamparnas familjer.

*Inuti lefvande växter förekommande (fytolila) former.

Fam. I. Uredineae.

Sporerna uppkommande genom afsnürning af de tiil ett

fast lager (fruktlager, hymeninm) förenade frukthyfernas eller

basidiernas spetsar, ensamma eller Hera öfver hvarandra ra-

dade, samt utvecklande vid groningen ett promycelinm med

sporidier. Förutom sporer (här kallade vinter- eller teleuto-

sporer) finnas oftast spermogonier, aecidier och konidier

(här benämnda uredo- eller sommarsporer). Alla dessa frukt-

former följa i regelbnnden vexling pä hvarandra.

Fam. II. Ustilagineae.

Sporerna uppkommande genom transformation af vissa

smägrenar samt utvecklande vid groningen ett promycelium

med sporidier. Efter en föregäende kopulation framalstra
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sporidierna ett mycelium, som växer genom den närande väx-

tens stani ocli utvecklar de sporbildande hyferna oftast i

dennes fruktämne. Förutom sporer förekomma stundom äf-

ven konidier.

** Inuti lefvande insekter förekommande (zoofila) arter.

Fam. III. Entomophthoreae.

Sporerna uppkommande ensamma genom afsnörning af

fruktkyfens eller basidiets spets samt bildande vid groningen

ett promycelium med en sporidie. Öfvervintrande sporer

iakttagna hos nagra.



Farn. I. Uredineae Tul. — Rostsvampar.

Myceliet endofytiskt, lefvande parasitiskt i alla delar

af de fanerogama växterna och ormbunkarna. Sporerna upp-

komna genom afsnörning, förenade tili olikformade lager.

Pleomorfism allmän.

Uredineerna eller Rostsvamparne undergä Lögst märk-

värdiga förvandliugar, livilka stundom äro förbundua med

en sä kallad heteröci, d. v. s. att den ena utvecklingsgraden

genoragäs pä en. den andra pä en annan växt. En sädan

lieteröcisk rostart är t. ex. den vanliga Rosten (Puccinia

graminis Pees.) Den genomgär sin första utveckling pä bladen

af Berberisbusken, mellan hvilkas parenchymceller den utbre-

der sitt mycelium. Pä detta mycelium uppträda tvänne slags

fortplantningsorganer. nemligen sperniogonier af den vanliga

formen, utnijunande genom öfverhuden, i livilka spermatier

utvecklas, och ett slags sporfrukter, sä kallade aecidier,

emedan detta utvecklingsstadium fordom varit beskrifvet som

en sjelfständig svamp linder slägtnamnet Aecidimn. Dessa

frukter uttränga genom öfverhuden och hafva form af en

öppen skäl, i hvars botten ett fruktlager (hymenium) ut-

breder sig. Hyferna i detta fruktlager, livilka hafva de

fria ändarne rigtade utät, bilda genom en alltjemt fortgäende

afsnörning nya sporer. När dessa sporer falla pä ett gräs-

blad. framalstra de ett mycelium, hvars hyfer tränga genom
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klyföppningarne in i bladets parenchym; frän detsamma
uppkomma inom 6—10 dagars förlopp ett nytt slags spor-

frnkter, som bilda smala, röda eilen gula fläckar under bla-

dets och sträets öfverhud. Man har kallat dessa frukter

nredofrnkter, emedan man fordom deraf bildade ett särskildt

slägte, Uredo. Dessa frukter uttränga slutligen genom öfver-

hnden och utgöras vid den tiden af talrika hymenialhyfer,

hvilka i spetsen afsnöra en stör elliptisk spor (sä kallad

uredospor). Uredosporerna gro inom nägra timrnar och ut-

veckla inom 6—10 dagar nya uredofrukter, hvilkas sporer

förhälla sig pä samma satt. Man kallar dessa sporer som-

marsporer, emedan de ej öfvervintra; derigenom att mänga
uredofrukter alstrande generationer under loppet af en som-

mar framkomma, sä kan ifrägakommande svamp sprida sig

i en otrolig grad. Slutligen börjar i de äldre uredofruk-

terna utvecklingen af ett annat slags sporer, sä kallade

vinter- eller teleutosporer, som äro mera aflänga och om-

gifna af en mörkare och tjockare cellmembran och delade

i tvänne celler; samtidigt härmed börjar alstrandet af som-

marsporer att aftaga och försvinner slutligen heit och hället,

Dä teleutosporerna gro följande vär, uttänjes den iure mein-

branen i bäda sporcellerna tili en cylindrisk utväxt, hvari-

genom ett promycelium uppkommer, pä hvilket sporidier

bildas. För att dessa sporidier skola gro, fordras att de

talla pä bladen af en Berberis, hvarvid den nyss skildrade

utvecklingsprocessen börjar. Fiera anclra undergä en lik-

nande utveckling; men hos mänga felas eher utvecklas eu-

dast rndimentärt den ena eller andra fruktformen; ja icke

fa ega öfverhufvud endast teleutosporer.
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Öfversigt af slägtena.

* Teleutosporlagret omgifvet af ett

hinnaktigt hylle

** Teleutosporlagret bart, utan hylle.

7 Teleutosporerna förenade tili ett

fast, olikartadt lager.

A. Teleutosporlagret horizontelt.

a. Uredosporerna perlbaudslikt för-

enade.

1. Prorayceliet flercelligt med flera

sporidier

2. Promyceliet encelligt med en spo-

ridie

b. Uredosporerua ensamma . . .

B. Teleutosporlagret vertikalt.

a. Teleutosporlagret icke geleartadt

b. Teleutosporlagret geleartadt . .

ff Teleutosporerna sinsemellan fria,

bildande en mer eller mindre pulverulent

massa.

A. Teleutosporerna flercelliga.

a. Teleutosporerna bestäende af tre

eller flere öfver hvarandra radade celler,

b. Teleutosporerna sammansatta af

tre, med hvarandra triangelformigt för-

enade celler

B. Teleutosporerna en eller tva-

celliga.

a. Teleutosporerna tväcelliga. . .

b. Teleutosporerna encelliga . . .

Endophyllum.

Chrysomyxa.

Coleosporium.

Melampsora.

Cronartium.

Gymnosporangium

.

Phragmidium.

Triphragmium.

Puccinia.

Uromyces.
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I. Endophyllum Liiv.

Sporerna perlbandsformigt radade, vid groningen bil-

dande ett promycelium raed sporidier.

End. Sedi (De C.) Lev. . Wint. Pilz p. 252. *)

Syn. Uredo Sedi De C.

Hyllena spridda, halfrunda. med liten, rundad öppniug

upptill, in. smä. Sporerna rundade, polygouala, m. finkor-

niga, orangegula, 20—32 nimm, langa, 16—24 nimm, tjocka.

Pä Sedum acre.

II. Chrysomyxa IJng.

Teleutosporerna sammansatta af cylindriska celler. de

andre sterila, de öfre utvecklande ett flercelligt promycelium

med merendels fyra sterigmer och sporidier. Sporlagret

kompakt, dynlikt, röd- eller orangegult. Uredosporerna ra-

dade öfver livarandra, bildande bara, snart pulverulenta

plättar. Aecidiesporerna perlbandsformigt radade jänite de

tili ett fast lager (hymenium) förenade basidierna inueslutna

inom ett i början klotrundt ocli slutet, sedan upptill sönder-

bristande, skälformigt hylle.

* Aecidie-, uredo- och teleutosporer bekanta.

1. Chr. Ledi (Alb. et Schw.) Wint. Pilz. p. 251.

Syn. I. **) Aecidium abietinum Alb. et Schw.

Caeoma pineatmn Link.

III. XJredo Ledi Alb. et Schw.

Pucciniastrum Ledi Karst. Myc. Fenn. IV, p. 57.

Exs. Karst. Pilz. Waldb. 15, 16.

*) Ehuru de ej numererade arterna ännu icke äro kända frän

Finland, hafva de dock lilifvit upptagna i detta arbete, eraedan deras
värdv.ixter förekomma hos oss vildtväxande eller allniänuare odlade.

**) I betecknar aecidieformeu, II nredoformen och III teleuto-

sporformen.



1. Aecidierna pä gulfläckiga barr uti en eller tvänne

längsrader. Hyllena cyliudriska, hvita, med tandad kaut,

ända tili 3 mm. liöga, deras celler bikonkavt skiflika, upp-

ocli nedtill utvidgade och afplattade. Sporerna runda, el-

liptiska eller aflänga, värtfulla, orangegula, 17—45 nimm,

länga, 12—22 mram. tjocka.

II. Sporlagreu smä rundade eller större längsträckta,

oregelbundet grupperade pä gulaktiga eller smutsbruna fläc-

kar. Sporerna runda, elliptiska eller aflängt päronformiga,

värtfulla, orangegula, 16—35 mmm. länga, 16—20 nimm,

nimm, tjocka eller omkring 21 mmm. i diam.

TTT . Sporlagreu spridda eller grupperade, brun- eller

blodröda. Sporerna orangegula, 70—90 mmm. länga, 13—15

mmm. tjocka.

I pä granens ärsbarr h. o. d. öfver liela Finland.

6

—

8; II, HI pä Ledum palustre, r. (Mustiala, Kola). 7, 8.

Spermogonierna ännu icke iakttagua.

** Uredo- och teleutosporer kända.

2. Chr. pyrolata (Körn.) Wint. Pilz. p. 250.

Syn. Uredo pirolata Körn.

Aecidium Pyrolae De C. ?

Chrysomyxa Pyrolae Rostr.

Et. Sporlagreu smä, rundaktiga, likformigt fördelade

öfver heia undre bladytan, gula. Sporerna rundade eller af-

länga, n. polygonala, grofvärtiga, orangegula, 19—32 mmm.

länga, 16—21 mmm. tjocka.

III. Sporlagreu smä, rundaktiga, vaxartade, gulröda,

kringströdda öfver liela undre bladytan. Sporerna 100—120

mmm. länga, omkr. 8 mmm. tjocka. Sporidierna klotrunda-

7—

8 mmm. i diam.

Pä Pyrola rotundifolia och P. minor, m. r. (Tammela).
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Stär möjligen i genetisk förbindelse rned Aecidium conorum
Abietis Rees.

*** Endast teleutosporer bekanta.

Chr. Abietis (Walle.) Ung.; Wint. Pilz. p. 249.

Syn. Blennoria Abietis Wallr.

Sporlagren pä gula fläckar, jemnbreda eller aflänga,

n. slemmiga, orangegula. Sporerna cylindriska, upptill n.

klnbbformigt uppsvällda, ofta dikotomiskt förgrenade, orange-

gula, i öfre ändan omkr. 12 nimm, tjocka.

Pä granbarr.

Myceliet öfvervintrar i de ettäriga barren samt utvecklar föl-

jande vär sina teleutosporer, hvaraf en del gro och utbilda vanligtvis

ett fy rcelligt promycelium, ifrän hvilket 4 runda sporidier afsnöras,

ovilka öfverbringas tili de nu utbrytande majbarren, som ett par
mänader derefter, vanligen i Juli, gnlna.

III. Coleosporium Lev.

Teleutosporerna sammansatta af flera (merendels 4)

öfver hvarandra radade celler, af hvilka livarje utvecklar ett

enkelt promycelium med en sporidie, samt bildande kom-
pakta, vaxartade, platt dynlika, af ett färglöst, gelatinöst

ämne omslutna plättar. Uredo- ocli aecidieformerna säsom
lios foreg. slägte.

* Aecidie-, uredo- ocli teleutosporer bekanta.

1. Senecionis (Pers.) Fe.

Syn. I. Lycoperdon Pini Willd.

Aecidium Pini Pers. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 45.

II et III. Credo farinosa ß Senecionis Pers.

Coleosporium Compositamm Lev. pr. p., Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 61.

Exs. I. Karst. Fung. Fenn. 493; Pilz. Waldb. 13.

II. Karst. Fung. Fenn. 85; Pilz. Waldb. 14.
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I. Aecidierna spridda eller gruppvisa. Hyllena kägel-

formjga, cylindriska eller säcklika, ofta n. sammantryckta,

slutligen upptill oregelbundet sönderbristande, pä barren

2—2,5 mm. liöga. pä grenarne och stammarne ända tili 3

mm. höga och 6 mm. breda, hvita, blekröda eller gulhvita.

Sporeraa runda, äggrunda eller aflänga, mereadels polygo-

nala, 17—28 nimm, i diam., ända tili 40 nimm, länga.

II. Sporlagreu smä, vanl. oregelbundna, spridda och

betäckande heia bladytau, ofta äfven bildande oregelbundua

eller riugformiga grupper, orangegula. Sporeraa vanl. n.

polygonala, värtfulla, 20—40 mmm. läaga, 14—26 nimm,

tjocka.

EU. Sporlagreu som hos uredoform. Sporeraa cylin-

driska eller cylindriskt klubbformiga, mereadels encelliga,

17—35 mmm. tjocka.

I pä Pinus sylvestris, h. o. d. öfver heia landet.

6—8; pä P. strobus, m. r. (Karis, Helsingfors).

II o. III pä Seaecio vulgaris och S. silvaticus t. a. i

Söclra Finl.

Spermogonier förefinnas mellan aecidierna säsom runda, föga

upphöjda, n. glatta, mörka, 3—7 mm. breda fläckar. Af I skiljer

man emellan tvänne former: corticola, vegeterande i bark-, hast- och

vedväfnader, och acicola (= Peridermium oblongisporium Fuck.), ve-

geterande i barrens parenchym, — „Myceliet af formen corticola ut-

öfvar pä näringsplantans trefnad och tillväxt en bögst skadlig in-

verkan. Äldre än 25— 30-äriga stamdelar angripas icke, men dä

likväl 100-äriga tallar eller ännu äldre visa sig angripna af denna

svamp, sä är sjukdomen förlagd i grenarna eller i den öfre stam-

delen, der barken ännu icke är sä härdt förtorkad. Frän denna

svamp härröra de sjukdomar, som man kallat tallkräfta eller kädtopp

(Kienzopf) och ligger myccliets skadliga inverkan deri, att det under

sin utveckling i stamdelen förstör kambiallagret. I yngre stammar

eller i grenar utvecklar sig myceliet snart omkring heia omkretsen
j
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hvarefter den ofvanför det angripna stallet befintliga växtdelen dör

ut; ä större grenar eller stammar ätgär antingen en mycket läng tid,

innan myceliet hunnit växa omkring heia periferin, eller förstöres ofta

endast en del af kambiallagrct i trädets omkrets. Pä sädana stallen

kan icke mera nägon tillväxt äga rum, men den oangripna väfnaden

växer hastigare och liksom sträfvar att öfverväxa de lidande ställena,

under det svampen ä sin sida griper allt mera ikring sig och föror-

sakar högst oregelmässiga yäxtformer. Den stamdel, hvarest kräfta

iörefinnes, visar sig sväld; dess barkväfnad är förstörd och genom-

dränkt af harts, som bildats af den terpentin, som utflödat ur de-

förstörda hartskanalerna och ofta rinner nerät stammen samt gifver

ät denna en hvitaktig färg.

Utvecklar sig myceliet rnndtom tallens stam under kronans ne-

dersta grenar, dör först den ofvan kräftstället belägna stamdelen ut,

hvarigenom trädet förlorar alla sina näringsberodande organ och bort-

dör sedan heit och hället; angripes deremot stammen inom kronan,

sä dör toppskottet ut, genomdränkes af terpentin, som stelnar tili

harts och en kädtopp bildas. Ofta ersättes det förstörda topp,

skottet af ett sidoskott, men stammen blir dock derigeuom mer eller

mindre krokig.

Myceliet tili formen acicola, som endast utvecklar sig i barren,

visar icke nägon märkbar skadlig inverkan.“

2. C. Sonchi arvensis (Pees.) Wint. Pilz. p. 247.

Syn. Uredo Sonclii arvensis Pkrs.

TJredo tnberculosci, Sonchi, fidva, Tussilaginis Schüm.

Coleosporinm Synantherarum Fr.

Coleosporinm Compositarum Lev. pr. p.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 61.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 83.

II. Sporlagren rimdadt elliptiska eller oregellmndna,

ofta sammanfltytande, spridda eller gruppvis anordnade, oran-

gegula. Sporerna olikformiga, nmdade, elliptiska, äggrunda,

aflänga, klubblika, ofta kantiga, vartfulla, orangegula. 17—40

mmm. langa, 12—30 nimm, tjocka.

III. Sporlagren sma, nmdade eller langsträckta, mer-
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endels oregelbundet hvälfda, spridda eller grupperade, ofta

sammanfiytaude. Sporerna cylindriskt kolfformiga, vanl. 4-cel-

iiga, 16—30 mmm. tjocka.

Pä Tussilago Farfara och Sonchus arvensis, h. o. d.

Förekommer äfven pä Petasites officiualis, Inula Helenium,

In. salicina, Sonclms oleraceus, S. asper, Lactuca muralis och

Senecio nemorensis.

3. C. Euphrasiae (Schum.) Wint. Pilz. p. 246.

Syn. Uredo Euphrasiae Schum.

Uredo Melampyri Reb.

Coleosporium Melampyri Karst. Myc. Fenn. p. 62.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 40, 596.

II. Sporlagren vanl. oregelbundua, spridda eller för-

enade tili smä grupper, ofta sammanflytande, orangegula.

Sporerna mereudels n. kantiga, rundade eller elliptiska, vär-

tiga, orangegula, 18—35 nimm, länga, 10—20 mmm. tjocka,

eller 18—24 mmm. i diam.

III. Sporlagren som hos II
;
sporerna cylindriska eller

längsträckt klubblika, vanl. 4-celliga, omkr. 75 nimm, länga,

19—27 mmm. tjocka.

Pä Melampyrum-arter, Pedicnlaris palustris, Eliinantlms

minor, Eli. major, Euphrasia officinalis och Odontites rubra,

a. öfver heia Finland.

4. C. Campanulae (Pers.) Cook.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 63.

Syn. Uredo Campanulae Pers.

Coleosporium Campamdacearum Fr.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 29.

II. Sporlagren smä, rundade eller oregelbundua, spridda

eller gyttrade, ofta sammanflytande, icke sällan betäckande

heia bladytan. Sporerna oregelbundet rundade eller aflänga,
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ofta n. kantiga, värtfulla, orangegula, 17—35 nimm, länga,

12—23 nimm, tjocka, eller 20—22 nimm, i diam.

in. Sporlagren som lios II
; sporerna cylindriska eller

n. klubblika, 3—4-celliga. omkr. 65 nimm, länga och 18—30
nimm, tjocka.

Pä Campanula-arter, a. öfver liela omrädet,

IV. Melampsora Castagne.

Teleutosporerna en- eller flercelliga, afdelade genom
vertikala, sällan horizontela mellanväggar, bildande kom-

pakta, platta plättar. Uredosporerna isolerade, merendels

omslutna af ett pseudoparenchymatiskt hylle. Aecidieformen

säsom hos föreg. slägte. *)

* Uredo- och teleutosporer bekanta.

I. M. Padi (Kunz, et Schm.) Cook.; Wint. Pilz,

p. 244.

Syn. Uredo Padi Küntz. et Schm.

Ascospora pidverulenta Riess.

Melampsora areolata Fr.

Thecopsora areolata (Magn.) Karst. Myc. Fenn. IV, p. 58.

Exs. Kaust. Fung. Fenn. 100; Pilz. Waldb. 20.

II. Sporlagren, smä, rundade, med liemisferiska, slutl.

oregelbundet sönderbristande liyllen, vanl. förenade uti smä
grupper pä violetta eller brunaktiga, kantiga, ofta samman-

flytande fläckar. Sporerna vanl. afrundadt polj’gonala, tag-

giga, gula, 15—23 nimm, länga, 12—16 mmm. tjocka.

*) Af nagra författare sönderdelas detta slägte icke utan skäl
i följande fyra: Melampsora med encelliga, intercellulära sporer; Me-
lampsorella med encelliga, intracellulära sporer; Phragmospora med
flercelliga, intercellulära sporer; Thekopsora eller Calyptospora med
flercelliga, intracellulära sporer.
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III. Sporlagren platta eller n. hvälfda, oregelbundna.

vanl. n. kantiga, brunröda. Sporerna afrundadt kubiska,

2— 4-celliga, intracellulära, bnrna, ända tili 30 nimm, länga.

Pä Prunus Padus, a. i södra Finl.

2. M. Galii (Link.) Wint. Pilz., p. 244.

Syn. Caeoma Galii Link.

Melanipsora guttata Schrot.

II. Sporlagren smä, hemisferiska, spridda eller gytt-

rade, med hemisferiskt liylle. Sporerna oregelbundet run-

dade, elliptiska eller aflänga, taggiga, orangegula, 14—26

nimm , länga, 11—17 nimm, tjocka.

TTI. Sporlagren oregelbundna, bildande svartaktiga fläc-

kar. Sporerna afrundadt kubiska, inneslutna inom epider-

miscellerna, livilka de lielt och hallet uppfylla, vanl. delade

genom tvänne livarandra korsande längsväggar, mörkbruna,

ända tili 26 mm. höga.

Pä Galium-arter, m. r. (Mustiala).

3. M. Vaccinii (Alb. et Schw.) Wint. Pilz., p. 244.

Syn. Vredo pustidata y Vaccinii Alb. et Schw.

Uredo Vacciniorum De 0.

Thecopsora Vacciniorum Karst. Myc. Fenn. IV, p. 58.

Thecopsora myrtillina Karst. Myc. Fenn. IV, p. 59.

Ess. Karst. Fung. Fenn. 63, 973 o. 996 (II).

II. Sporlagren smä, rundade eller elliptiska, spridda

eller gruppvis anordnade, gula, pä blekgula, slutl. brunaktiga

fläckar, omslutna af ett hemisferiskt liylle. Sporerna run-

dade, elliptiska eller äggformiga, sällan aflänga, fintaggiga,

19—28 nimm, länga, 12—19 nimm, tjocka.

LH. Sporlagren m. otydliga, bruna, bildande oregel-

bundna fläckar pä de förmultnande bladeus undre sida.

Sporerna inneslutna inom epidermiscellerna samt uppfyllande

2
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desamma fullständigt, genom längsväggar septerade, rundadt

kubiska, ljusbruna, 14—17 nimm. höga.

Pä Vaccinium-arter, t. a. i Finland och Lappland.

4. M. Epilobii (Pers.) Fuck.; Wint. Pilz. p. 243.

Syn. TJredo pustulata ct Epilobii Pers.

Pucciniastrum Epilobii Otth., Karst. Myc. Penn. IV,

p. 56.

Phragmospora Epilobii Magn.

II. Sporlagren omslutna af ett hemisferiskt hylle, smä,

rundade, spridda eller sammanställda uti grupper, orange-

gula. Sporerna rundade, äggformiga eller elliptiska, sällan

aflänga, taggiga, orangegida, 12—24 nimm, länga, 10—16

mmm. tjocka.

III. Sporlagren n. dynlika, oregelbundna, ofta förenade

uti täta grupper, slutl. sammanflytande och svartbruna. Spo-

rerna intracellulära, vanl. 3—4-celliga, sällan encelliga, ku-

biska, stundom aflänga eller vigglika, kastaniebruna, ända

tili 40 mmm. länga.

Pä Chamaenerion angustifolium, m. r. (Messuby).

5. M. Circaeae (Schum.) Wint. Pilz. p. 243.

Syn. TJredo Circaeae Schum.

Caeoma Onagrarum Link. pr. p.

II. Sporlagren spridda, smä, rundade, betäckta af ett

n. hemisferiskt hylle, ltlekgula. Sporerna oregelbundna, run-

dade, äggrunda, elliptiska eller aflänga, taggiga, blekgul-

aktiga, 16—24 mmm. länga, 12—14 mmm. tjocka.

III. Sporlagren platta, tättsittande, ofta sammanfly-

tande, gulbrunaktiga. Sporerna ända tili 4-celliga, intra-

cellulära, ljusbruna, ända tili 30 mmm. länga och 20 mmm.

tjocka.

Pä Circaea alpina, h. o. d. i södra Finl.
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6. M. Cerastii (Pers.) Wint. Pilz., p. 242.

Syn. Uredo pustulata ß Cerastii Pers.

Melampsorella Caryopliyllacearum Schrot.; Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 60.

II. Sporlagren spridda öfver heia bladytan eller för-

enade tili olikformade grupper, runda, smä, inneslutna inom

ett varaktigt, halfnmdt liylle. Sporerna runda, äggfonniga,

elliptiska, aflänga eller klubblika, taggiga, gula, 16—33 mmm.

länga, 12—18 nimm, tjocka.

III. Sporlagren pä blekröda, mer eller minch’e utbredda

fläckar eller streck. Sporerna tätt hopträngda, bredt ellip-

tiska, intracellulära, encelliga, med färglös membran och

rödaktigt innehall, 13—15 mmm. i diam.

Pä Stellaria- och Cerastiumarter, m. r. (Mustiala).

7. M. Lini (Pers.) Desm.
;
Karst. Myc. Fenn. IV,

p. 55.

Syn. Uredo miniata ß Lini Pers.

II. Sporlagren spridda eller sammanställda i smä grup-

per eller ringar, smä, rundade eller oregelbundet längsträckta,

täckta af ett lätt försvinnande hylle. Sporerna rundade,

elliptiska, äggformiga eller aflänga, med korta taggar, orange-

gula, 16—24 mmm. länga, 14—17 mmm. tjocka. Parafyserna

i spetsen klubb- eller knapplika.

III. Sporlagren rundade, elliptiska eller jemnbreda, ofta

sammanflytande, svartbruna, glänsande. Sporerna aflänga

eller kilformiga, encelliga, intercellulära, bruna, ända tili 44

mmm. länga och 18 mmm. tjocka.

Var. liniperda Körn.

Till alla delar större. Teleutosporerna ända tili 80 mmm.

länga.
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Pä Linum usitatissiinum och L. catharticum, m. r.

(Mustiala).

8. M. Hypericorum (De C.) Schrot.; Wint. Pilz,

p. 241.

Syn. Uredo Hypericorum De 0.

Pucciniastrum Hypericorum Karst. Myc. Fenn. IV, p. 56.

LE. Sporlagren spridda eller förenade uti smä grupper,

rundade eller oregelbundua, i början täckta af ett förgäng-

ligt liylle, orangegula. Sporerna oregelbimdet rundade, el-

liptiska, äggformiga eller aflänga, ofta n. kantiga, finvär-

tiga, orangegula, 14—21 nimm, länga, 12—17 nimm, tjocka.

III. Sporlagren m. otydliga, smä, platta, oregelbundua,

spridda eller sammanställda uti smä grupper, gulbruna. Spo-

rerna aflängt vigglika, intercellulära, encelliga, gulbruna,

ända tili 26 nimm, länga, 8—16 nimm, tjocka.

Pä Hypericum-arter. li. o. d. i södra Finl.

M. Sorbi (Oudem.) Wint. Pilz., p. 241.

Syn. Caeoma Sorbi Oudem.

Mdampsora pallida Rostr.

II. Sporlagren förenade uti oregelbundua grupper, smä,

rundade, blekt gulaktiga. Sporerna merendels polygonala,

rundade, elliptiska eller aflänga, flntaggiga, blekt gulaktiga,

19—26 nimm, länga, 12—21 nimm, tjocka. Parafyserna u.

kolftbrmiga.

III. Sporlagren spridda eller gyttrade
,
smä, runda

eller oregelbundna, svagt dynlika, blekt gulaktiga. Sporerna

kägelformiga eller aflänga, intracellulära, encelliga, bleka,

ända tili 52 nimm, länga och 16 nimm, tjocka.

Pä Sorbus Aucuparia.
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M. Helioscopiae (Pers.) Wint. Pilz. p. 240.

Syn. TJredo Helioscopiae Pers.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, smärundade eller

oregelbimdna. med snart försyinnande liylle. Sporerua run-

dade, elliptiska eller äggformiga, sällan aflänga, fintaggiga,

orangegula, 14—23 mm. länga, 10—17 mmm. tjocka. Pa-

rafyserna i speisen stärkt kolfformigt uppsvällda, med m.

tjock membran.

III. Sporlagren spridda eller gyttrade, stundom sam-

manflytande, rundade eller oregelbundet dynlika, pä stjel-

karne förlängda, rödbruna, slutl. svartaktiga. Sporerua ku-

biskt kägelformiga, intracellulära, encelliga, mörkbruna, ända

tili 45 mmm. länga, af m. varierande tjocklek.

Pä Eupliorbia-arter.

9. M. Salicis Capraeae (Pers.) Wint. Pilz. p. 239.

Syn. I. TJredo farinosa a Salicis Capraeae Pers.

. TJredo vitellinae De 0.

TJredo epitea Kunz, et Schm.

Caeoma mixtum Schlecht.

Epitea vulgaris Fr.

II. Sclerotium salicinum Fr.

I, II. Melampsora salicina Tül. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 54.

Melampsora Hartigii Thüm.

Melampsora Castagnei Thüm.

Exg. Karst. Fung. Fenn. 393; Die Pilze der finnischen

Waldbiiume N:o 19.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, stundom krets-

formigt anordnade, rundade eller oregelbimdna, utan tydligt

hylle, gula eller gräaktiga. Sporerna rundade, elliptiska,

äggformiga, aflänga eller kägellika, lintaggiga, orangegula,

16—36 mmm. länga, 12—21 mmm. tjocka. Parafyserna i

spetsen knapp- eller kägellikt uppsvällda.
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m. Sporlagren spridda eller gyttrade, offca samman-
flytande, af vexlande storlek, platta eller djmlika, först gula,

guli’öda eller brungula, derpä mörkare, slutl. svartbnina.

Sporerna aflänga eller kägelfomiiga, iutracellulära. encelliga.

bruna, ända tili 45 nimm, länga och 17 mmm. tjocka.

Pa ätskilliga Salixarters blad, a. öfver heia värt flor-

omräde.

10. M. populina (Jaqv.) Wint. Pilz. p. 238.

Syn. II. Lycoperdon populinum Jaqv.

III. Sclerotium populneum Pers.

Sclerotium populinum Fr.

II o. III. Melampsora populina Tul.

Melampsora Tremulae Tul.

Melampsora Medusae Thüm.

Melampsora Balsamifera Thüm.

Melampsora populnea Karst. Myc. Fenn. IY, p. 53.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 984 (II), 290 (III); Pilz.

Waldb. 18 .

n. Sporlagren spridda eller gyttrade, smä, rimdade

eller oregelbundna, omslutna af ett snart oregelbundet sön-

derbristande hylle, gula. Sporerna rundade, elliptiska eller

aflängt kägelformiga, taggiga, orangegula, 17—48 mmm.
länga, 10—22 nimm, tjocka. Parafyserna hufvud- eller ägg-

formigt uppsvällda.

IQ. Sporlagren vanl. gyttrade, rundade eller oregel-

bundna, stundom srmmanflytande, kullrigt platta, gul- eller

brunröda, slutl. svartaktiga. Sporerna prismatiska eller kä-

gelformiga, encelliga, iutracellulära, ända tili 55 mmm. langa,

8

—

14 nimm, tjocka.

Pä Populusarters blad, a. i södra och mellersta Finland.
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11 . m. betulina (Pers.) Tul.; Karst. Myc. Femi.

H
,
p. 53.

Syn. II. Uredo populina ß betulina Pers.

III. Sclerotium betulinum Fr.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 592 (II), 694 (form. Betulae

nanae); Pilz. Waldb. 17.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta betäckande

liela undre bladytan, raed varaktigt, upptill med eil smal.

tandad mynning sig öppnande liylle, gula. Sporerna aflängt

kägelformiga, vid basen afstympade, fintaggiga, m. kort-

skaftade, 24—40 mmm. länga, 10—19 nimm, tjocka.

LH. Sporlagren ofta sammauflytande, smä, rundade

eller oregelbnndna, platta, först gula, sedan bruna, slutl.

svartbruna. Sporerna aflängt cylindriska eller n. kägelfor-

miga, encelliga, intracellulära, bleka eller blekt gulbruna,

30—50 mmm. länga, 13—16 mmm. tjocka.

Pä Betula alba, B. pubescens ocli B. nana, a. i Fin-

land ocli Lappland.

** Endast teleutosporer bekanta.

M. vernalis Niessl.; Wint. Pilz., p. 237.

Teleutosporlagren oregelbundna, tätt gyttrade, smä, gul-

bruna. Sporerna, aflänga eller klubbfonniga, encelliga, in-

tracellulära, polygonala, gulbruna, ända tili 45 mmm. länga.

Pä Saxifraga granulata.

V. Cronartium Fr.

Teleutosporerna encelliga, aflänga eller cylindriska, fast

förenade tili en merendels enkel, cylindrisk, solid, vertikal,

oftast böjd kropp. Uredosporlagret omslutet af ett pseudo-

parencliymatiskt liylle.
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l. Cr. asclepiadeum (Willd.) Fr. Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 60.

Syn. Erineum asclepiadeum Willd.

Uredo Vincetoxici De 0.

Cronartium gentianeum Thüm.

n. Sporlagren spriclda eller gyttrade, smä, rundade

eller elliptiska, betäckta af ett hemiSferiskt, hvälfdt hylle,

ljusbruna. Sporerna rundade, elliptiska, ägg- eller päron-

formiga, taggiga, 16—32 mmm. länga, 14—18 nimm, tjocka.

m. Fruktpelaren trind, slät, ofta böjd, läng. Spo-

rerna aflänga eller cylindriska, ä hvardera ändan afrundade

eller tvärhuggna, släta, gulbruna, 7—11 mmm. tjocka.

Pä Cynanclium Vincetoxicum, m. r. (Merimasku, Nä-

dendal).

2. Cr. ribicolum Dietr.; Wint. Pilz. p. 236.

II. Sporlagren gyttrade, smä, rundade, täckta af ett

liemisferiskt hylle, orangegula. Sporerna rundade, elliptiska,

ägg- eller päronformiga, taggiga, orangegula, 19—35 mmm.
länga, 14—22 mmm. tjocka.

HI. Fruktpelaren cylindrisk, merendels böjd, i början

blekt orangegul, sedan ljusbrunaktig, af sporidierna hvit-

pudrad. Sporerna aflänga eller cylindriska, ä bäda ändar

afrundade, blekt gulaktiga, 8—12 mmm. tjock.

PäRibes-arter, m. r. (Helsingfors i botaniska trädgärden).

VI. Gymnosporangium De c. — Hornrost (I);

Enguld (III).

Teleutosporerna tväcelliga, förenade tili geleartade, ver-

tikalt frän substratet sig liöjande kroppar. Aecidierna med
mer eller mindre förlängda, rörlika hyllen.
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1. G. juniperinum (Linn.) Fr.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 47.

gyn. I. Lycoperdon corniferum Müll. Fl. Dan.

Aecidium cornutum Gmel.

Roestelia cornuta Fr.

Ceratitium cornutum Rab.

III. Tremella juniperina Linn.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 28 (i)
;

Pilz. Waldb. 11 (I),

12 (III).

1. Aecidierna gyttrade pä putformigt nppsvällda, orange-

gnla eller röda fläckar. Hyllena rör- eller flaskformiga, liorn-

likt böjda, giüaktiga eller gulbruna, i toppen öppna, tandade

eller slutl. sargade, ända tili 10 mm. länga. Sporerna af-

nmdadt polygonala, finvärtiga, gula eller bruna, 20—28

nimm, länga, 19—24 nimm, tjocka.

m. Sporlagren i början liemisferiska eller kägellika,

slutl. (efter liäftiga regnskurar) uppsvällande tili stora, mäng-

formade, geleartade, guldgula kroppar, i torrt väder sam-

manki-ympta tili en brun, mörk liinna. Sporerna spolformiga,

en del bruna, med ett tjockt endosporium, omkr. 75 nimm,

länga och 27 mnnn. tjocka, andra gula, med tunnare endo-

sporium, omkr. 66 nimm, länga och 17 mmm. tjocka.

I pä Könnens blad, a. öfver heia landet; III pä En-

buskens grenar, a. ätminstone i södra Finland, i Juui.

Bladen af Rönn, som i synnerhet i skogstrakter mycket hem-

sökas af Hornrosten, har man i Norge funnit mycket skadliga for

fär och getter.

2. G. clavariaeform'e (Jaqv.) De C.; Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 46.

Syn. I. Aecidium Oxyacanthae Pers.

Aecidium laceratum Sow.
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III. Tremella clavariaeformis Jacqy.

Tremella ligularis Bull.

Tremella juniperina Wahlfnb.

Podisoma Juniperi communis Fr.

I. Aeciclierna gyttrade, pä uppsvällda, orangegula fläc-

kar. Hyllena flasklika, äldre cylindi’iska, bägarlika, klufna

nti talrika, upprätta eller n. utät böjda flikar, smutsigt livit-

aktiga. Sporerna oregelbundet tundade eller förlängda, vär-

tiga, gulbruna, 22—40 mmm. länga, 19—28 mmm. tjocka.

HI. Sporlagren cylindriska, tung- eller bandlika, ofta

gaffelgreniga och böjda, n. broskartade, gula, ända tili 12

mm. höga. Sporerna spolformiga, pä midten insnörda, ljust

gulbruna, 70—120 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka.

I pä Crataegus Oxyacantka, icke anträffad i Finland;

III pä Juniperus communis, m. r. (Helsingfors : Th. Simming,

Mustiala). 5, 6.

Enligt Oersted hör tili denna art äfven Penselrosten, Aeci-

dium penicülatum (Müll.) Pers., allmänt förekommande pä Äpple-

trädets och Oxelns blad; Winter deremot anser dess sammanhörighet

med den ena eller den andra Gymnosporangiumarten ännu osäker.

VII. Phragmidium Link.

Teleutosporerna bestäende af 3 eller flera öfver hvar-

andra radade celler. Aecidierna utan hylle, i omkretsen om-

gifna af en la-ans af klubbformiga parafyser.

1. Phr. Rubi Idaei (De C.) Karst. Myc. Fenn. IV, p. 52.

Syu. Uredo Rubi Idaei Pers.

Puccinia Rubi Idaei Öe O.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 60, 392.

1. Aecidierna tätt kretsformigt gyttrade, pä öfre, säl-

lau pä undre, sidan af bladen eller pä stjelken. Sporerna
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rundade eller elliptiska, taggiga, orangegula, 20—28 mmm.

i diam. Parafyserna klubblika, orangegula.

II. Sporlagren spridda, smä, oregelbundet rundade,

blekt orangegula. Sporerna rundade, äggformiga eller ellip-

tiska, taggiga, gula, 16—22 mmm. l diam.

m. Sporlagren spridda, sma, runda, svarta. Sporerna

aflänga eller förlängda, i toppen försedda med en kägel-

formig, n. färglös spets, 6— 10-celliga, mörkbruna, opaka,

ogenomskinliga, 90—140 mmm. länga, 30—34 mmm. tjocka,

med nedtill mer eller mindre uppsvällda, raka eller krökta,

färglösa, 110—160 mmm. länga skaft.

Pä Rubus idaeus, a. öfver heia Finlaud och Lappland.

2. Phr. Rubi (Pers.) Wint. Pilz. p. 230.

Syn. III. Puccinia mucronata ß Rubi Pers.

I, II, III. Phragmidium bulbosum Karst. Myc. Fenn. IV, p. 51.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 391, 586.

I. Aecidierna gyttrade, ofta sammanflytande, förlängda,

längsefter nerverna, orangegula. Sporerna polygonalt run-

dade. 18—22 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, sma, rundade,

blekgula. Sporerna rundade, elliptiska eller äggrunda, fin-

taggiga, gula, 17—32 mmm. länga, 12—20 mmm. tjocka.

TTT . Sporlagren sma, rundade, ofta sammanflytande.

brunsvarta eller svarta. Sporerna aflänga, 3—8-celliga, vär-

tiga, i öfre ändan försedda med en kugelförmig, blekare

papill eller spets, 75—110 mmm. länga, 25—35 mmm. tjocka,

med länga (40—100 mmm.), nedtill stärkt uppsvällda, vid

basen afsmalnande, färglösa, raka eller krökta skaft.

Pä Rubus saxatilis, R. arcticus och Fragaria vesca, h.

o. d. öfver heia Finland och Lappland.
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3. Phr. Potentillae (Pers.) Karst. Myc. Fenn. IV, p. 49.

Syn. III. Puccinia Potentillae Pers.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 94, 593.

I. Aecidierna uti rundade eller förlängda, spridda,

länge af den söndersprängda öfverhuden omhöljda, orange-

gula svnlster. Sporerna klotrunda, äggformiga eller ellip-

tiska, fintaggiga, 17—24 nimm, länga, 14—19 mmm. tjocka.

Parafyserna klubblika, böjda, färglösa.

n. Sporlagren spridda, oftare sammanflytande, run-

dade, elliptiska eller oregelbundna, blekt orangegula. Spo-

rerna rundade, äggformiga eller elliptiska, taggiga, gnla,

17—24 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka eller 20 mmm.

i diam.

III. Sporlagren rundade, kullriga, eller (pä stjelken)

mer eller mindre förlängda, svarta. Sporerna aflänga, 3— 7-cel-

liga, i toppen aftrubbade eller försedda med en papill eller

kägelformig spets, släta, bruna, med m. länga, jemntjocka

eller nedät n. förtjockade, färglösa, ända tili 9 mmm. länga

och 26 mmm. tjocka skaft.

Pä Potentilla argentea, t. a. i södra och mellersta

Finland.

4. Phr. obtusum (Strauss.) Wint. Pilz. p. 229.

Syn. Uredo obtusa Strauss.

Phragmidium Tormentillae Fuck.

I. Aecidierna som hos föreg.

II. Sporlagren spridda, rundade eller oregelbundna,

smä, tidigt bara, orangegula. Sporerna rundade, elliptiska

eller äggformiga, fintaggiga, orangegula, 14—23 nimm, länga,

14—17 mmm. tjocka.

III. Sporlagren spridda, rundade, smä, ljusbruna. Spo-

rerna 3—8-celliga, ofta böjda, släta, i öfre ändan tjocka
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samt mer eller mindre tillspetsade, vid basen ofta kilformigt

afsmalnande, ljusbruna, ända tili 115 nimm, länga och 28

nimm, tjocka, med länga, jemntjocka, färglösa skaft.

Pä Potentilla Tormentilla.

5. Phr. subcorticium (Schrank.) Wint. Pilz. p. 228.

Syn. Lycoperdon subcorticium Schrank.

TJredo Rosae Pers.

TJredo miniata Pers.

Puccinia mucronata Pers. cc Rosae Pers.

Phragmidium mucronatum Fr. Karst. Myc. Fenn. IV,

p. 50.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 4 (III), 39 (III), 45 (I).

I. Aecidierna spridda, än smä, punktformiga, än större,

rundade, dynlika (pä bladen), eller gyttrade och oftast sam-

manflytande (pä alla ötriga gröna delar). Sporerna runda,

äggrunda, elliptiska eller aflänga, taggiga, orangegnla, 17—28

mmm. länga, 12—20 nimm, tjocka.

Et. Sporlagren spridda eller gyttrade, rnnda eller af-

länga, smä, blekgula. Sporerna runda, äggrunda eller ellip-

tiska, m. fintaggiga, gnla, 17—28 mmm. länga, 12—20 mmm.
tjocka.

EIL Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta samman-

flytande, rnnda, smä, svarta. Sporerna 4—9-celliga, värtiga,

märkbruUa, ända tili 105 mmm. länga och 32 mmm. tjocka.

med en läng, kägelformig, färglös papill i toppen och ett

längt, pä midten eller n. nedtill m. tjockt skaft.

Pä Eosa pimpinellifolia, R. cinnamomea, R. centifolia

och R. volvata h. o. d. i södra Finland.

VIII. Triphragmium Link.

Teleutosporerna bildande smä, lösa plättar. Aecidierna

utan hylle.
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1. Tr. Ulmariae (Schum.) Link.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 48.

Syn. Uredo Ulmariae Schum.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 294.

I. Sporlagren utbredda längsefter nerverna, vanl. m.

länga, omslutna af den oregelbundet sönderbrustna, mer eller

mindre förändrade öfverhuden, slemmiga, n. orangegula. Spo-

rerna polygonalt rundade, värtiga, 18—25 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda öfver bladytan, runda, smä.

Sporerna runda, äggrunda eller elliptiska, lintaggiga, orange-

gnla, 18—30 mmm. länga, 17—24 mmm. tjocka.

III. Sporlagren pä bladen smä, runda, tidigt bara,

x)fta sammanflytande, pä bladskaften bildande längsträckta

svulster, svartbruna. Sporerna värtiga, kastaniebruna, 35—47

mmm. i diam., med länga, snart försvinnande skaft.

Pä Spiraea Ulmaria, I m. r. (Kola), 7; II, III t. a.

Sammanhörigheten af alla dessa tre fruktformer är ännu icke

genom odlingsförsök bevisad.

Tr. Filipendulae (Lasch.) Wint. Pilz. p. 226.

Syn. Uredo Filipendulae Lasch.

Skild frän bufvudformen genom ofta aflänga, päron-

formiga, ända tili 35 mmm. länga aecidiesporer och glatta,

ofta oregelbunda, stundom ända tili 55 mmm. länga teleuto-

sporer.

Pä Spiraea Filipendula.

IX. Puccinia Pers.

Teleutosporerna tväcelliga, sinsemellan fria, bildande

merendels lösa, slutligen pulverfonniga plättar. Uredospo-

rerna ensamma. Aecidiesporerna perlbandslikt hoplänkade

jämte de tili ett fast fruktlager förenade basidierna inne-
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slutna inom ett i börjau slutet, sedan tili form af en skäl

med en vanligen stjernlikt tandad mynning sig öppnaude hylsa.

* Aecidier/uredo- och teleutosporer bekanta (Eupuccinia).

f Spermogonierna och aecidierna pä en art uredo- och

teleutosporerna pä en annan (Heteröciska arter).

P. Limosae Magn.; AVint. Pilz. p. 223.

Syn. I. Caeoma Lysimachiae Schlecht.

I. Aecidierna vanl. ki’etsformigt gyttrade, ofta sam-

manllytande. Hyllena skälformiga, med sargad, hvitaktig

kant. Sporerna polygonala, orangegula, 16—23 mnnn. i diam.

II. Sporlagren spridda eller radvis anordnade, ellip-

tiska eher jemnbreda, ofta sammanflytande, ljusbnma. Spo-

reraa runda eller elliptiska, taggiga, ljusbruna, 17—24 mnnn.

i diam.

III. Sporlagren runda, elliptiska eller jemnsmala, dyn-

lika, m. smä, svartbruna. Sporerna aflängt klubblika, i öfre

ändan m. tjocka, aftrubbade, afrnndade eller tillspetsade

med vid basen vanl. kilformigt afsmalnande, pä midten n.

hopsnörda, glatta, längskaftade, 30—45 mmm. länga, 12—20

mmm. tjocka.

I pä Lysimackia thyrsiflora och L. vulgaris
;

II, III pä

Carex limosa.

1. P. Caricis (Schum.) Wint. Pilz. p. 222.

Syn. I. Aecidium Urticae Schum.

II o. III. Uredo Caricis Schum.

Puccinia caricina De 0.; Karst. Myc. Fenn. IV,

p. 31.

Exs. Karst. Fnng. Fenn. 51 (III), 75 (I), 594 (III).

I. Aecidierna pä bladen pä runda eller aflänga, vanl.

uppsvällda, gulaktiga, rödgula eller purpurröda lläckar, pä

stjelkarne och bladskaften bildande länga, ofta stärkt hvälfda
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ocli slingrande svulster. Hyllena skälformiga, med utät-

böjd, stjernlikt tandad kant. Sporerna potygonala, m. fint-

värtiga, orangegula, 16—26 mmm. länga, 12—20 nimm,

tjocka.

II. Sporlagren runda, elliptiska eller aflänga, spridda

eller streckfomigt gyttrade, rostbruna. Sporerna runda. ägg-

formiga, elliptiska eller aflänga, taggiga, giilbruna, 17—35

mmm. länga, 17—26 mm. tjocka.

TTT . Sporlagren svartbruna eller n. svarta, för öfr. som

lios föreg. Sporerna aflängt klnbblika, i öfre ändan än afrun-

dade. än tvärhuggna, än tillspetsade, m. tjocka, glatta, bruna,

med kort (20 mmm. längt), styft skaft, 40—70 mmm. länga,

14—22 mmm. tjocka.

I pä Urtica dioica och Urt. urens, a. 5, 6; II o. HI

pä ätskilliga Carexarter, a. üfver heia värt floromräde.

P. sessilis Schneider.

Syn. I. Aecidium Allii ursini Pers.

Caeoma Alliatum Link.

I. Aecidierna pä runda eller längsträckta fläckar, gytt-

rade eller anordnade uti enkla eller dubbla ringar. Hyllena

skälformiga, med bred, utätböjd, sargad, hvitaktig kant.

Sporerna polygouala, glatta, orangegula, 17—26 nimm, länga,

13—19 nimm, tjocka.

II. Sporlagren spridda, elliptiska eller jemnsmala, smä,

gula. Sporerna runda eller elliptiska, taggiga, ljusbruna,

20—28 nimm, länga, 20—23 nimm, tjocka, utau parafyser.

HI. Sporlagren spridda eller radvis stäende, ofta sam-

mauflytande, elliptiska eller jemnsmala, betäckta af öfver-

liuden, smä, svarta. Sporerna aflänga eller kilformiga, upp-

till n. tjocka, tvärhuggna, sällan afrundade eller tillspetsade,

vid basen afrundade eller kilformiga, pä midten icke eller
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föga insnörda, glatta, bruna, kortskaftade, 28—47 mmm.

länga, 16—22 mmm. tjocka.

I pä Allium ursinum
;
II o. III pä Phalaris arundinacea.

P. Magnusiana Körn.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 33.

Syn. I. Aecidium mbellum cc Rumicis Gmel.

II et III. Puccinia arundinacea ß epicaula Wallk.

1. Aecidierna pä lifligt purpurröda, pä undre sidan

hvälfda, rundade fläckar, gyttrade. Hylleua platt skälfor-

miga, hvita. Sporerna polygonala, värtiga, färglösa, 16—26

mmm. i diam.

II. Sporlagren vanl. pä smä, förlängda, blekgulaktiga,

fläckar, elliptiska, lancettlika eller jemubreda, smä, gula.

Sporerna runda, omvändt äggformiga eller aflänga, fintag-

giga, orangegula, 21—35 mmm. länga, 12—20 mmm. tjocka,

med parafyser.

III. Sporlagren pä smä, gulaktiga, ofta sannnanfly-

tande fläckar, spridda, m. talrika, smä, föga hvälfda, ellip-

tiska, jemnsmala eller streckformiga, svartbrnna. Sporerna

aflänga eller klubblika, nedtill kilformigt afsmaluande mot

skaftet, upptill m. tjocka, afrundade, tvärhuggna eller till-

spetsade, pä midten föga eller icke insnörda, kastaniebruna,

med teml. längt, fast skaft, 30—55 mmm. länga, 16—26

mmm. tjocka.

I pä Rumex hydrolapatkum, R. crispus, R. obtnsifolius

och R. acctosa; II o. III pä Phragmites communis.

2. P. Poarum Nielsen; Wint. Pilz. p. 220.

Syn. I. JLyceperdon epiphyllum Linn.

Aecidium Tussüaginis Gmel.

I. Aecidierna gyttrade, pä gnla, af violetta ringar

omgifna fläckar. Hyllena skälformiga, med utätböjd, inskuren,

3
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livitaktig kant. Sporerna polygonala, finvärtiga, orangegula,

18—24 mmm. länga, 15— 18 nimm, tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, runda, elliptiska

eiler jemnbreda, orangegula eller fuchsröda. Sporerna klot-

runda eller elliptiska, värtiga, orangegula, 20—30 mmm.

i diam.

III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

betäckta af öfverkuden, tili form ocli storlek m. varierande.

Sporerna af mängfaldig form, mörkbruna, med m. kort, vanl.

brunaktigt skaft, ända tili 56 mmm. länga och 24 mmm.

tjocka.

I pä Tussilago Farfara, r. (Mustiala, Lempälä, Kola);

II o. III pä Poa annua, P. remoralis och P. pratensis.

P. Moliniae Tul.; Wint. Pilz. p. 219.

Syn. I. Aecidium Orchidearum Desm.

I. Aecidierna merendels kretsformigt gyttrade, pä runda

eller elliptiska, olikfärgade fläckar. Hyllena skälformiga,

med utätböjd, sargad, livitaktig kant. Sporerna polygonala,

finvärtiga, orangegula, 17—26 mmm. länga, 15—21 mmm.

tjocka.

II. Sporlagren lancettlika eller jemnbreda, stundom

sammanflytande, omgifna af den söndersprängda öfverhuden,

gulbruna. Sporerna klotrunda eller elliptiska, fintaggiga,

gulbruna, 24—28 mmm. i diam.

III. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta samman-

flytande, dynlika, tjocka, elliptiska, aflänga eller jemnbreda,

mörkbruna, bara. Sporerna elliptiska, sällan aflänga, upp-

till tjocka och vanl. afrundade, vid basen merendels afrun-

dade, pä midten föga eller icke insnörda, släta, bruna, med

m. längt, varaktigt, ofta brunaktigt skaft, 30—56 mmm.

länga, 20—26 mm. tjocka.
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I pä Orchis militaris och Listera ovata; II o. III pä

Moliuia caerulea.

3. P. coronata Corda; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 30.

Syn. I. Aecidium Rhamni Gmel.

Aecidium crassum Pers.

II et III. Puccinia serrata Preuss.

Ess. Karst. Fung. Fenn. 196 (I).

I. Aecidierna gyttrade, pä mindre eller större fläckar

och svulster. Hyllena cylindriska, med hred, utböjd, smä-

naggad eller sargad kant. Sporerna polygonala, m. fint vär-

tiga, orangegula, 16—21 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller streckformigt gyttrade,

elliptiska eller jemnbreda, ofta strecklikt sammanflytande, rost-

färgade. Sporerna rundade, elliptiska eher omvändt äggrunda,

taggiga, orangegula, 19—28 nimm, länga, 16—21 tjocka.

TTT . Sporlagren spridda eller streck- eller ringfonnigt

gyttrade, länge betäckta af öfverhuden, aflänga eller jemn-

breda, ofta sammanflytande, svartbruna. Sporerna klubb-

lika, i öfre ändan n. tjocka och försedda med flera finger-

eller kronformiga, ofta krökta taggar eller utskott, pä midten

icke eller föga insnörda, bruna, med kort, tjockt skaft,

35—63 mmm. länga, 16—21 mmm. tjocka.

I pä blad, blad- och blomskaft, blommor, frukter och

yngre qvistar af Rhamnus frangula och Rh. cathartica a.

i södi’a Finland; II o. III pä ätskilliga gras, h. o. d. i södra

Finland.

4. P. rubigo-vera (De C.) Wint. Pilz. p. 217.

Syn. I. Aecidium Asperifolii Pers.

II et III. Uredo Rubigo-vera De 0.

Puccinia striaeformis Westend.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 29.

Puccinia straminis Fdck.
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I. Aecidierna merendels gyttrade, pä olikfärgade, runda

eller aflanga, ofta sammanflytande fläckar. Hyllena skäl-

formiga, med utböjd, tandad, livitaktig kant. Sporerna po-

lygonala, tätvärtiga, orangegula, 18—28 mmra. i diam.

II. Sporlagren spridda, sällan sammanflytande, ellip-

tiska, aflanga eller jemnbreda, rost- eller orangegula. Spo-

rerna runda, sällan elliptiska eller äggrunda, taggiga, orange-

gula, 20—32 nimm, länga, 17—24 nimm, tjocka.

III. Sporlagren elliptiska, aflanga eller jemnbreda,

länge betäckta af öfverkuden, ofta sammanflytande, smä,

svartaktiga, omgifna af en tät kraus af bruna parafyser.

Sporerna kortskaftade, merendels aflängt klubbformiga, sällan

elliptiska eller aflanga, i öfre ändan n. tjockare, afetympade

eller tillspetsade, i midten n. insnörd, glatta, bruna, 26—80

mmm. länga, 16—24 nimm, tjocka.

I pä Cynoglossum officinale, Ancliusa officinalis, Ly-

copsis arvensis, Symphytum officinale, Pulmonaria officinalis,

Echium vulgare och Lithospermum arvense, icke funnen i

Finland; II o. III pä ätskilliga grässlag, t. r. i södra Fiuland.

Var. Simplex Körn.

Syn. Puccinia Hordei Fuck.

Puccinia anomala Rostr.

Sporlagren inneliällande endast eller foreträdesvis en-

celliga, tili formen ytterst varierande, upptill m. tjocka, ända

tili 45 mmm. länga sporer.

II o. III pä Hordeiunarter.

5. P. graminis Pers.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 28.

Syn. I. Lycoperdon poculiforme Jacqv.

Aecidium Berberidis Gmel.

II et III. Uredo linearis a frumenti Lamb.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 799 (I), 298 (II), 57 (III).
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j Aeeidiema gyttrade, pä merendels stärkt fortjoc-

kade, pä, öfre sidan röda, af gula ringar omgifna fläckar.

Hyllena cylindriska, med finnaggad, hvitaktig kant. Spo-

rerna polygonala, släta, orangegula, 14—26 nimm, i cliam.

n. Sporlagren jemnbreda, pä bladen mindre och kor-

tare. pä bladslidorna och sträen m. langa, ofta strecklikt

sammanflytande, rostgula. Sporerna elliptiskt aflanga eller

klubblika, taggiga, orangegula, 24—38 mmm. länga, 14—20

nimm, tjocka.

HI. Sporlagren elliptiska, aflanga eller jemnbreda, mer-

endels streckformigt gyttrade, ofta sammanflytande, snart

bara, svartbrnna eller svarta. Sporerna aflängt spol- ellei

klubblika, upptill m. tjocka, afrundade eller tillspetsade, pä

midten insnörda, glatta, kastaniebruna, 35 60 mmm. langa,

12—22 mmm. tjocka.

I pä Berberis vulgaris, a. i södra Finland; II o. III

pä ätskilliga giamineer, specielt äfven pä sädesslagen.

Sälänge rosten häller sig tili bladen och sträen, gör den i all-

mänhet föga skada, men angriper och förstör den agnarne och frukt-

fastet, hämmas körnen i sin utveckling.

•J-j-
Alla sporformerna pä en och samma art (Autö-

ciska arter).

6. P. Calthae Link.; Kaust. Myc. Fenn. IV, p. 23.

Syn. Puccinia elongata Schrot.

Exsicc. Karst. Fung. Fenn. 495 (III).

I. Aecidierna gyttrade, pä rnndade fläckar eller, pä

bladskaften, längsträckta svulster. Hyllena skälformiga, med

utböjd, sargad, hvitaktig kant. Sporerna polygonala, finvär-

tiga, orangegula, 22—30 mmm. i diam.

n. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, snart

utbrytande genom den söndersprängda öfverlmden, smä, bruna.
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Sporerna runda eller elliptiska, taggiga, bruna, 23—30 mmm.
länga, 17—23 nimm, tjocka.

in. Sporlagren spridda eller kretsfonnigt gyttrade,

runda eller rundade, kullriga, smä, mörkbruna. Sporerna

spolformigt aflänga, i öfre ändan försedda med en ljusare,

vanl. kägellik värta, i midten föga eller icke insnörda, släta,

bruna, med ett teml. längt, fast skaft, 30—50 mmm. länga,

13—22 mmm. tjocka.

Pä Caltha palustris; II o. in a. öfver heia värt flor-

omräde.

7. P. Zopfii Wint. Pilz. p. 216.

Syn. JPuccinia Calthaecola Schrot.

Skild frän föreg. genom sina vid basen afrundade, i

öfre ändan m. tjocka, tätt finvärtiga, 33—60 mmm. länga

och 20—35 nimm, tjocka teleutosporer.

Pä Caltha palustris, in anträifad i Lempälä.

8. P. Violae (Schum.) De C.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 26.

Syn. Aecidium Violae Schum.

Ess. Karst. Fung. Fenn. 954 (I), 683 (III).

l. Aecidierna gyttrade, pä bläslika, gulaktiga fläckar,

eller (pä stjelkdelarne) pä längsträckta svulster. Hyllena

skälformiga, ofta n. längsträckta, med utböjd, tandad, livit-

aktig kant. Sporerna finvärtiga, orangegula, 16—24 nimm,

länga, 10—18 nimm, tjocka.

n. Sporlagren spridda eller gyttrade, rundade eller

elliptiska, snart bara, smä, bruna. Sporerna runda eller el-

liptiska, taggiga, ljusbruna, 19—26 mmm. länga, 20—23

mmm. tjocka.

m. Sporlagren som hos föreg. Sporerna elliptiska

eller aflänga, vid basen afrundade och n. afsmalnande, upp-
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tili tjocka eller försedda med en glasklar värta, i midten

icke eller obetydligt insnörda, bruna, med längt, lätt för-

svinnande skaft, 20—42 mmm. länga, 15—20 mmm. tjocka.

Pä Viola-arter: I r. (Tammela, Ruovesi); II o. III t.

a. ända tili kusten af Ishafvet.

P. Silenes Schrot.; Wint. Pilz. p. 215.

Syn. Puccinia Lychnidearum Fuck. pr. p.

I. Aecidierna pä oregelbundna, blekgröna eller gul-

aktiga fläckar, n. gyttrade. Hyllena skälformiga, kvita, med

oregelbimden, sargad kaut. Sporerna polygonala, finkorniga,

orangegula, 17—26 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka.

II. Sporlagren strödda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammanflytande, oregelbundna, smä. Sporerna runda eller

elliptlska, taggiga, Ijusbruna, 19—26 mmm. länga, 17—21

mmm. tjocka.

III. Sporlagren som kos n. Sporerna elliptiska eller

aflänga, i öfre ändan icke eller svagt tilltjocknade, vid ba-

sen vanl. afrundade, pä midten föga insnörda, släta, kastanie-

bruna, 25—40 mmm. länga, 16—26 mmm. tjocka.

Pä Silene inflata.

P. Epilobii tetragoni (De C.) Wint. Pilz. p. 214.

Syn. TJredo vagans a Epilobii tetragoni De 0.

I. Aecidierna spridda öfver kela bladytan. Hyllena skäl-

formiga, med tillbakaböjd, sargad kant. Sporerna polygonala,

m. fint värtiga, orangegula, 16—26 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, mest bara. Spo-

rerna runda eller elliptiska, taggiga, Ijusbruna, 19—28 mmm.

länga, 14—24 mmm. tjocka.

ITT. Sporlagren som hos föreg. Sporerna elliptiska

eller aflänga, upptill tjocka, vid basen merendels afrundade.
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pä midten nägot insnörda, släta, bruna, med längt, lätt för-

svinnande skaft, 24 35 nimm, länga, 16—20 nimm, tjocka.

Pä Epilobium parviflorum, Ep. montannm ocli Ep. ori-

ganifolium.

9. P. Pimpinellae (Strauss.) Roehl.; Karst. Myc.
Fenn. IV, p. 25.

Syn. Uredo Pimpinellae Strauss.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 691 (i), 595, 597 (II), 692 (III).

I. Aecidierna rimda eller aflänga, pä uppböjda fläckar

eller förlängda svulster, grupperade. Hyllena oregelbundet

runda eller förlängda, krus- eller skälformiga, med livit,

sargad, icke eller föga tillbakaböjd kaut. Sporerna polygo-

nala, finvärtiga, blekt orangegula, 18—35 mmm. länga, 16—21
mmm. tjocka.

IT. Sporlagren spridda, runda eller förlängda, kanel-

bruna. Sporerna runda, päronformiga eller elliptiska, tag-

giga, ljusbruna, 23—32 mmm. länga, 19—24 mmm. tjocka.

HI. Sporlagren spridda eller gyttrade, pä nerverna

ocli stjelken bildande smä svulster, snart bara, svartbruna.

Sporerna elliptiska, i öfre ändan afrundade, föga eller icke

förtjockade, vid basen vanl. afrundad, pä midten knapt in-

snörd, besatta med nätformigt fürenade lister, kastaniebruna,

längskaftade, 26—35 mmm. länga, 17—26 mmm. tjocka.

Pä Pimpinella Saxifraga, Heracleiun sphondylium och

Anthriscus sylvestris. I pä Anthriscus ocli Pimpinella vid

Mustiala, 6; II ocli HI t. a.

P. Adoxae De C.; Wint. Pilz. p. 211.

Syn. I. Aecidium albescens Grev.

III. Puccinia Saxifragarum Link.

I. Aecidierna spridda, pä blekare Ställen pä stjelken,

bladskaften och bladen. Hyllena cylindriska, hvitaktiga,
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med bred, tillbakaböjd, djupt inskuren, livitaktig kaut. Spo-

rerna polygonala, korniga, färglösa, 15—22 nimm, i diam.

II. Sporlagren spridda, länge betäckta af öfverbuden,

nmda, smä. Sporerna runda, omvändt äggformiga, ellip-

tiska, aflänga, taggiga, ljusbruna, 20—32 mmm. länga, 16—20

mnnn. tjocka.

TTT . Sporlagren pä bladen ofta kretsfonnigt, pä strei-

ken radvis anorduade, ofta sammanflytande, runda eller el-

liptiska, smä. Sporerna aflänga, ät bäda ändarne afsmal-

nande, i midten icke eller obetydligt insnörda, upptill ut-

dragna tili en blekare, ofta nft förlängd spets, längskaftade,

bruna, 30—45 mmm. länga, 14—23 mmm. tjocka.

Pä Adoxa moscliatellina.

10. P. Galiorum Link.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 22.

Syn. I. Aecidium Galii Pers.

II. Caeoma Galii Link.

I, II, III. Puccinia Galii Wint. Pilze, p. 210.

Exs. Karst. Fnng. Fenn. 74 (III).

I. Aecidierna spridda eller gyttrade. Hyllena skäl-

formiga, med tillbakaböjd, tandad, livitaktig kaut. Sporerna

runda eller bredt elliptiska, släta, orangegula, 16—23 nimm,

i diam.

n. Sporlagren gyttrade, sällan spridda, runda, ellip-

tiska eller oregelbundna, ofta sammanflytande. Sporerna

runda, elliptiska eller omvändt äggrunda, taggiga, gulbruna,

17—23 mmm. i diam.

III. Sporlagren lika föreg. Sporerna elliptiska, af-

länga eller klubblika, i öfre ändan m. tjocka, afstympade,

afrundade eller tillspetsade, pä midten föga insnörda, vid

basen merendels afsmalnande tili ett temligen längt, tjockt

skaft, släta, bruna, 30—56 mmm. länga, 14—24 mmm. tjocka.

Pä Galium-arter, h. o. d.
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11. P. Tanaceti De C.; Karst. Myc. Fenn. TV. p. 21.

Syn. Caeoma Artemisiae Link.

Puccinia Discoideartim Link.

Bxs. Karst. Fung. Fenn. 591 (III).

I. Aecidierna utan ordning tätt gyttrade, pä oregel-

bundna, giü- eller brunaktiga fläckar. Hyllena cyliudriskt

skälformiga, med sargad, hvit kant. Sporerna afrundadt

polygonala, orangegula, 16—22 nimm, i diam.

II. Sporlagren spridda, snart bara, runda eller ellip-

tiska, pä stjelkarne mer eller mindre förlängda, smä, ljus-

bruna. Sporerna runda, äggrimda eller elliptiska, taggiga,

ljusbruna, 19—35 nimm, länga, 18—26 nimm, tjocka.

in. Sporlagren dynlika, svartbruna, för Öfr. som lios

II. Sporerna elliptiska eller aflänga, vid basen merendels

nägot afsmalnande, i öfre ändan m. tjocka, släta eller upp-

till nägot värtiga, kastaniebnma, 30—60 nimm, länga, 17—28
mmm. tjocka, med längt (ända tili 100 mmm.), varaktigt,

glasklart skaft.

I, II, HI pä Tanacetum vulgare i Tyrvis ocli Äbo-

trakten. Förekommer äfven pä de llesta Artemisia-arter.

12. P. Tragopogonis (Pers.) Wint. Pilz. p. 209.

Svn. I. Aecidium Tragopogi Pers.

II, III. Uredo Scorzonerae Schum.

Puccinia hysterium Karst. Myc. Fenn. IV, p. 37.

I. Aecidierna likformigt fördelade üfver liela blad-

ytan. Hyllena runda eller förlängda, i början uppät kägel-

likt afsmalnande, derpä bägarlika, med tillbakaböjd, sargad,

livitaktig kant. Sporerna polygonala, värtfulla, orangegula,

18—27 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda, ofta sammanflytande, runda,
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aflänga eller jemnbreda. Sporerna runda eller elliptiska,

tag'giga, ljusbruna, 20—32 nimm, länga, 20—26 mmm. tjocka.

III. Sporlagren gyttrade, svartbruna, für öfr. som hos

föreg. Sporerna elliptiska, upp- och nedtill afrundade, pä

midten nägot insnörda, i öfre ändan icke förtjockade, värt-

fulla, bruna, kortskaftade, 26—48 mmm. länga, 20—35

mmm. tjocka.

Pä Tragopogon pratensis. Endast formen I är anträffad

i Tammela ocli Äbotrakten.

P. Prenanthis (Peks.) Wint.

Syn. I. Aecidium Prenanthis Pers.

II. Uredo flosculosorum Alb. et Schw.

III. Puccinia Hieracii b Mart. pr. p.

I. Aecidierna kretsformigt eller utan ordning gy'tt-

rade, hemisferiska eller kort kägellika, upptill öppnande sig

endast med ett litet oregelbundet lock, utan typiska hyllen.

Sporerna oregelbundet rundade eller polygonala, sällan af-

länga, tätt värtiga, blekt orangegula, 15—26 mmm. länga,

12—20 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, merendels runda,

länge betäckta af öfverhuden, smä, blekt gulbrunaktiga.

Sporerna runda, fintaggiga, bleka, omkring groddporerna

ovanligt stärkt tilltjocknade, 17—21 mmm. i diam.

III. Sporlagren runda, elliptiska, aflänga eller jemn-

breda, länge betäckta af öfverhuden, smä, mörkbruna. Spo-

rerna elliptiska eller aflänga, i midten icke eller högst obe-

tydligt insnörda, i öfre ändan afrundade och knapt förtjoc-

kade, vid basen afrundade, fiuvärtiga, m. kortskaftade, bruna,

26—44 mmm. länga, 17—26 mmm. tjocka.

Pä Lactuca muralis och Mulgeclium alpinum.
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13. P. flosculosorum (Alb. et Schw.) Wint. Pilz.

p. 206.

Syn. Uredo flosculosorum Alb. et Schw.

Puccinia Compositarum (Schlecht.) Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 20.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 686.

I. Aeciclierna gyttrade. Hyllen skälformiga, med bred,

tillbakaböjd, sargad, hvit kant. Sporerna polygonala, släta

eller finvärtiga, blekt orangegula, 16—23 nimm, i diam.

II. Sporlagren spridda eller nästan gyttrade, runda

eller förlängda, tidigt bara, smä, bruna. Sporerna runda,

elliptiska eller äggformiga, korniga, värtiga eller taggiga,

bruna, 17—32 nimm, länga, 16—26 nimm, tjocka.

III. Sporlagren bruna eller svartbruna, für öfr. som

hos II. Sporerna elliptiska eller aflanga, längskaftade, upp-

till icke förtjockade, merendels afrundade, i midten icke

eller liögst obetydligt insnörda, värtiga, 24—45 nimm, länga,

17—20 mmm. tjocka.

Pä Centaurea Jacea, Lapsana communis, Chrysanthemum

leucanthemum, Taraxacum, Cirsium, Carduus, Lappa, Leon-

todon, Hypochaeris. Formerna II och III a. i Finland och

Lappland; formen I icke känd säsom förekommande hos oss.

Var. 1. Hieracii (Schum.) Wint.

Syn. Uredo Hieracii Schum.

Skiljer sig frän hufvudformen genom saknaden af aeci-

dier, *) medan uredoformen ätföljes af spermogonier.

Pä Hieracium-arter, a.

*) Sädana äro dock af författaren funna pä Hieracium palu-

dosnm i Replot; för öfrigt torde Puccinia flosculosorum med den be-

gränsning, den här ofvan fätt, innefatta flere arter.
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Var. 2. Crepidis tectorum Wint.

Aecidierna likformigt fördelade öfver liela bladytan.

Pa Crepis tectorum, a.

P. Convolvuli (Pers.) Wint. Pilz. p. 204.

Syn. Uredo Betae ß Convolvuli Pers.

I. Aecidierna först kretsformigt, sedan nästan utan

ordning, gyttrade, pä bladskaften bildande förlängda svulster.

Hyllena skälformiga, med tillbakaböjd, bred, sargad, livit

kant. Sporerna polygonala, finvärtiga, 17—26 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammanflytande, snart bara. Sporerna runda, sällan ellip-

tiska eller äggrunda, taggiga, ljusbruna, 22—26 nimm, i diam.

TTT . Sporlagren som hos II, men länge betäckta af

öfverkuden, innehällande tvä slags sporer : meso- och teleuto-

sporer; mesosporerna merendels äggrunda, upptill m. tjocka,

ofta tvärhuggna, bruna, skaftade, 26—35 mmm. länga,

21—26 mmm. tjocka; teleutosporerna aflänga, aflängt klubb-

lika eller elliptiska, i öfre ändan tvärhuggna eller afrun-

dade och föga förtjockade eller tillspetsade och m. tjocka,

pä midten nägot insnürda, vid basen afrundade och smä-

ningom afsmalnande mot det tjocka, bruna skaftet, intensivt

brima, 38—66 ramm, länga, 20—30 mmm. tjocka.

Pä Convolvulus arvensis.

14. P. Menthae Pers.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 24.

Exsicc. Karst. Fung. Fenn. 588 (II).

I. Aecidierna pä bladen pä mer eller mindre hvälfda,

pä öfre sidan mörkt pnrpurröda fläckar, pä bladskaften, pä

nerverna och stjelken bildande förlängda, ofta sammanfly-

tande svulster. Hyllena kretsformigt gyttrade eller spridda,

runda eller förlängda, med nästan upprätt eller nägot inät-
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böjd, föga inskuren kaut. Sporerna polygonala, finvärtiga,

blekt gulaktiga, 17—26 nimm, i cliam.

II. Sporlagren spridda eller kretsformigt anordnade»

runda eller elliptiska, ofta sammanflytande, snart bara, smä,

ljusbruna. Sporerna oregelbundet rundade, elliptiska eller

äggrunda, taggiga, ljusbruna, 17—28 mmm. länga, 14—19

mmm. tjocka.

III. Sporlagren svartbruna, för öfr. som lios föreg.

Sporerna elliptiskt rundade, ä hvardera ändan afnmdade, pä

midten icke eller föga insnörda, i toppen försedda med en

bred, blekare eller färglös papill, värtiga, bruna, m. läng-

skaftade, 26—35 mmm. länga, 19—23 mmm. tjocka.

Pä Mentlia arvensis, M. aqvatica, Origanum vulgare,

Calamintha acinos, Clinopodium vulgare. Formen I i Fin-

land ännu ej observerad; II o. HI a. pä Mentlia arvensis i

södra delen af landet.

15. P. Primulae (De C.) Grev.
;
Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 28.

Syn. Ureclo Primulae De 0.

I. Aecidierna gyttrade eller spridda. Hyllena skäl-

formiga, med bred, tillbakaböjd, sargad, hvitaktig kant.

Sporerna polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—23 nimm,

länga, 12—18 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, smä, snart bara,

ljusbruna. Sporerna runda, taggiga, ljusbruna, 19—22 nimm,

i diam.

III. Sporlagren länge betäckta af den blägräaktigt

skimrande öfverliuden, svartbruna, för öfr. som lios uredo.

Sporerna elliptiska eller aflänga, kortskaftade, upptill tjocka,

pä midten svagt insnörda, vid basen afrundade eller afsmal-

nande mot skaftet, 22—30 nimm, länga, 15—17 mmm. tjocka.
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Pa Primnla-arter. Hos oss är endast formen I funnen

pä Primula sibirica i ryska Lappmarken.

16. P. Porri (Sow.) Wint. Pilz. p. 200.

Syn. TJredo Porri Sow.

Puccinia mixta Fuck. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 34.

I. Aecidierna gyttrade. Hyllena skälformiga, med ut-

böjd, inskuren kaut. Sporerna polygonala, iinvärtiga, orange-

gnla, 19—28 nimm, i diam.

II. Sporlagren spridda eller anordnade i elliptiska

eller lancettlika rader, längsträckta, omgifna af öfverliuden.

Sporema oregelbundet rundade, sällan bredt elliptiska, fin-

taggiga, orangegula, 20—27 mmm. i diam.

III. Sporlagren som kos uredo, men längre betäckta

af den gräskimrande öfverliuden, merendels innehällande tvä

slags sporer: meso- ocli teleutosporer; mesosporerna encelliga,

ofta af oregelbunden form, längskaftade, 22—34 mmm. länga,

17—23 mmm. tjocka; teleutosporerna aflänga eller klubb-

lika, längskaftade, i toppen vanligen afstympade eller af-

nrndade, föga eller icke förtjockade, pä midten svagt in-

snörda, afsmalnande mot skaftet, 30—45 mmm. länga, 20—26

mmm. tjocka.

Pä Allium-arter. Hos oss iakttagen pä Alliura Schoe-

noprasum var. sibiricum i ryska Lappmarken.

17. P. Sonchi Desm.; Karst.

Syn. I. Aecidium Sonchi Karst. Myc. Fenn. IV, p. 43.

II et III. Puccinia Sonchi Wint. Pilz. p. 189.

Exs. Karst. Fnng. Fenn. 690.

I. Aecidierna pä gulaktiga fläckar, kretsformigt gytt-

rade. Hyllena skälformiga, med utböjd, tandad, blek kant.

Sporerna orangegula.

n. Sporlagren spridda eller oregelbundet grupperade,
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i början betäckta af den bläslikt uppclrifna öfverhuden, sedan

skälformigt omgifna af densamma, rundadt dynlika, bruna.

Sporernä runda, äggformiga, elliptiska eller aflänga, med m.

tjock, färglös, värtfull membran, 23—35 nimm, länga, 16—21

mmm. tjocka.

III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

stnndom äfven grupperade utan ordning, kompaktare än lios

uredo, rundadt dynlika, svarta, omgifna af bruna, i spetsen

klubblikt uppsvällda parafyser. Sporernä elliptiska eller af-

länga, temligen längskaftade, upptill föga förtjockade, van-

ligen afrundade, pä midten n. iusnörda, vid basen afrun-

dade eller afsmalnande mot skaftet, släta, ljusbruna, 30—60

mmm. länga, 19—30 mmm. tjocka.

Pä Sonclius arvensis. I funnen i Merimasku och Re-

plot, 6.

Sammanhörigheten af dessa trenne fruktformer är ännu ej be-

visad, men högst sannolik.

** Aecidier och teleutosporer bekanta (Pucciniopsis).

18. P. fusca (Relhan) Wint. Pilz. p. 199.

Syn. Aecidium fuscum Relhan.

Puccinia Anemones Peus. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 37.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 496 (I), 956 (III).

I. Aecidierna likformigt fördelade öfver heia undre

bladytan, eller i rader längsefter hufvudnerverna och pä

bladskaften, sällan förenade tili större grupper. Hyllena

cylindriskt skälformiga, hvita, med tillbakaböjd, djupt stjern-

likt inskuren kaut. Sporernä polygonala, färglosa, släta,

16—22 mmm. i diam.

III. Sporlagren likformigt spridda öfver heia bladytan

eller radvis anordnade längsefter bladkanten, ofta samman-

flytande, runda eller elliptiska, längskaftade, snart bara,
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smä. mörkbruna. Sporerna bildade af tvänne nästan klot-

nmda, sällan elliptiska celler, pä midten stärkt insnörda,

bruna, tätt besatta med grofva värtor, 30—52 nimm, länga,

16—23 mmm. tjocka.

Pä Anemone-arter : I vid Borget och Mustiala; III m.

a. i södi'a Finland.

19. P. Trollii Karst. Myc. Fenn. IV, p. 40.

Syn. Puccinia Lycoctoni Fück.

I. Aecidierna tätt gyttrade, cylindriska, med svagt

tandad, hvitaktig kaut. Sporerna polygonala, fmvärtiga,

orangegula, 16—28 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka.

HI. Sporlagren merendels smä, men fürenade tili ofta

m. stora grupper, bildande pä bladen bläsor, pä stjelken och

bladskaften svulster af vexlande vidd, sammanflytande, mer-

endels länge betäckta af den slutligen oregelbundet sönder-

bristande öfverhuden. Sporerna aflänga eller elliptiska, stun-

dom förlängda, i öfre ändan försedda med en bredt kägellik

eller hemisferisk, färglös eller blekare färgad värta, pä mid-

ten icke eller foga insnörda, nedtill afrnndade eller nägot

afsmalnande, med ett temligen längt, men kortvarigt skaft,

25—53 mmm. länga, 16—26 mmm. tjocka.

Pä Trollius europaeus: III m. a. i Ryska Lappmarken,

nära Ishatvet; I ännu ej funnen pä Trollius.

Puccinia Ranunculi Blytt Norges Soparter, p. 1 2, förekom-

mande pä Ranuncnlus aaricomus, är troligen identisk med derma.

20. P. Grossulariae (Gmel.) Wint. Pilz. p. 198.

Syn. I. Aecidium rubellum ß Grossulariae Gmel.

III. Puccinia Ribis De C.

I, III. Puccinia Ribis Karst. Myc. Fenn. IV, p. 38.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 195 (I).

I. Aecidierna pä mörkt purpurröda fläckar, gyttrade,

4
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bildande rundade eller förlängda grupper. Hyllena rimdade,

raed bred, tillbakaböjd, sargad kaut. Sporerna polygonala,

finvärtiga, blekt gulaktiga, 16—23 nimm, länga, 12—20

nimm, tjocka.

III. Sporlagren pä gula, slutligen brunaktiga, runda

eller förlängda fläckar, runda eller aflänga, merendels krets-

formigt gyttrade, sällan isolerade, ofta sammanflytande, mörk-

bruna. Sporerna elliptiska eller aflänga, upptill tjocka, af-

rundade eller tillspetsade, pä midten föga eller icke insnörda,

vid basen vanligen afrundade, besatta med breda, flata vär-

tor, längskaftade, kastaniebnma, 25—40 mmm. länga, 14—20

nimm, tjocka.

Pä Ribes-arter. Formen I a. pä Ribes Grossularia, R.

nigrum ocb R. rubrum; III icke observerad i Finland.

P. Valerianae Cakest.; Wint. Pilz. p. 196.

I. Aecidierna gyttrade, pä svulster (pä bladskaften)

eller bleka fläckar (pä bladen). Hyllena skälformiga, med

m. bred, djupt inskuren, tillbakaböjd, hvit kant. Sporerna

polygonala, finvärtiga, orangegula, 14—19 mmm. i diam.

IH. Sporlagren gyttrade, pä svulster eller fläckar, oftä

sammanflytande, merendels elliptiska, smä. Sporerna vanl.

aflänga, spol- eller klubbformiga, vid basen merendels mer

eller mindre afsmalnande, upptill föga förtjockade, vanl.

tillspetsade, sällan afrundade, pä midten föga eller icke in-

snörda, längskaftade, släta, kastaniebnma, 40—60 mmm.

länga, 10—35 mmm. tjocka.

Pä Valeriana officinalis.

P. Thymi (Fdck.) Karst.

gyn. Puccinia caulincola Schneider, Wint. Pilz. p.

I. Aecidierna spridda. Hyllena först bemisferiska, se-

dan kruslika, föga framstickande, med uppstäende, sargad,
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hvitaktig kant. Sporerna afnmdadt polygonala, m. finkorniga,

gulbnma, 17—24 nimm. länga, 12—20 mmm. tjocka.

IXT. Sporlagren bildande pä stjelken, bladskaften och

bladens medelnerv mer eller mindre förlängda svulster. Spo-

rerna längskaftade, vanl. kort elliptiska, upptill föga eller

icke förtjockade, merendels ä hvardera ändan afrundade,

pä midten föga insnörda, släta, ljusbruna, 26—33 mmm.

länga. 15—23 mmm. tjocka.

Pä Thymus serpyllum.

*** Uredo- och teleutosporer, merendels äfven spermo-

gonier, bekanta. (Hemipuccinia).

P. argentata (Schultz.) Wint. Pilz., p. 194.

Syn. Aecidium argentatam Schultz.

II, III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

ofta sammanflytande, runda eller elliptiska, smä. Uredo-

sporerna oregelbundet rundade, m. fintaggiga, gula, 15—19

mmm. i diam. Teleutosporerna elliptiska eller aflänga, vanl.

a hvardera ändan afrundade, ä de öfre försedda med en

färglös spets, pä midten icke eller knappast insnörda, läng-

skaftade, 26—35 mmm. länga, 12— 17 mmm. tjocka.

P. Cicutae majoris (De C.) Wint. Pilz., p. 192.

Syn. Uredo Oynapii ß Cicutae majoris De 0.

II, III. Sporlagren spridda eller kretsformigt auord-

nade, stundom sammanflytande, snart bara, runda eller för-

längda, smä. Uredosporerna runda, elliptiska eller omvändt

äggrunda, taggiga, gulbruna, 17—28 mmm. länga, 17 mmm.
tjocka. Teleutosporerna längskaftade, merendels aflänga, upp-

till icke förtjockade, ä hvarenda ändan afrundade eller mot

skaftet n. af'smalnande, pä midten nägot insnörda, grof-

värtiga, bruna, 28—40 mmm. länga, 19—25 mmm. tjocka.

Pä Cicuta virosa.
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21. P. bullata (Pers.) Wint. Pilz., p. 191.

Syn. Uredo bullata Pers.

II. PH. Sporlagren spridda, sällau. kretsformigt gytt-

rade. merendels pä bleka, gul- eller brunaktiga fiäckar, pa

bladen oftast smä, oregelbundet rundade, pä bladskaften och

streiken större, elliptiska, afiänga eller jemnbreda, ofta sam-

manflytande. Uredosporerna oregelbundet runda eller ellip-

tiska, merendels mot skaftet nägot afsmalnande, upptill för-

tjockade, groftaggiga, gulbruna, 23—38 nimm, länga, 20-26

mmm . tjocka. Teleutosporerna merendels elliptiska eller af-

iänga, längskaftade, upptill n. förtjockade, pä midten föga

insnörda, ä hvardera ändan afrundade eller mot skaftet,

sällau äfven mot toppen, afsmalnande, släta, bruna, 30 56

mmm. länga, 17—28 mmm. tjocka.

II pä Conium maculatum, r. (Merimasku). Förekommer

äfven pä Aetbusa Cynapium, Libanotis montana, Aicliange-

lica officinalis, Arcli. littoralis, Apium graveolens, Petiose-

linum sativum och Anethum graveolens.

22. P. Angelicae (Schum.) Fuck.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 36.

Syn. Uredo Angelicae Schum.

III. Sporlagren runda, längsefter bladuerverna radvis

sammanflytande, omgifna af den söndersprängda öfverhuden,

bruna. Sporerna äggrundt elliptiska, oregelbundna, midtpä

lindrigt insnörda, 35—40 mmm. länga, 20—26 mmm. tjocka.

Pä Angelica sylvestris m. r. (Sastmola, 6).

23. P. svaveolens (Pers.) Rostr.
;
Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 35.

Syn. Uredo svaveolens Pers.

Sphaeronema Cirsii Lasch. (Spenuogonia).
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H, in. Sporlagren uppträdande linder tvänne fonner

:

de primära lätt strödda öfver heia bladytan, merendels ore-

gelhundet rnndade eller förlängda, i början inneh&llande en-

dast uredosporer, sedan äfven teleutosporer, de seknndära

mindre, isolerade eller förenade tili mindre grupper, före-

trädesvis bestäende af teleutosporer. Uredosporerna klotrnnda,

oregelbnndet rnndade eller bredt elliptiska, taggiga, ljns-

brnna, 21—2S mmm. i diam. Telentosporerua elliptiska eller

aflänga, finvärtiga, ljnsbruna, 26—42 mmm. länga, 17—24

mmm. tjocka.

Spermogonierna tätt gyttrade, betäckande bela blad-

ytan, af intensiv viollnkt.

Pä Cirsinm arvense a. i södra Pinland. 5—9.

* Cyani Wint. Pilz., p. 190.

Skiljer sig frän hnfvndformen genom de endast finvar-

tiga, nägot större uredosporerna och de merendels bredt

elliptiska, intensivt kastaniebrnna telentosporerua, livilka väl

ej äro längre, men i förhällande tili längden merendels bre-

dare (ända tili 32 mm. breda).

Pä Centanrea cyaiius.

P. Acetosae (Schum.) Wint. Pilz., p. 187.

Syn. Uredo Acetosae Schum.

H, in. Sporlagren spridda, pä bladen oregelbnndet

rundade, smä, pä stjelken förlängda, suart bara. Uredo-

sporerna oregelbnndet rnndade, sällan kort elliptiska eller

päronformiga, taggiga, ljusbrnna, 20—26 mmm. i diam. Te-

leutosporerna aflänga, vanligen lindrigt klnbblika, pä midten

föga insnörda, den andre cellen nägot smalare än den öfre,

mot basen nägot kilformig eller afrnndad, den öfre cellen

npptill merendels afrnndad och n. förtjockad, fiuvärtiga,
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ljusbruna, med temligen längt, men lätt försviunande skaft,

30_45 mmm. länga, 19—25 nimm, tjocka.

Pä Rumex Acetosa ocli R. Acetosella.

P. Oxyriae Fuck.

II. Sporlagren gyttrade, sällan spridda, m. oregel-

bunda, ofta sammanflytande, kanelbruna. Sporerna rundade

eller päronformiga, flntaggiga, ljusbruna, med orangegult

innehäll, 23—30 nimm, länga, 20—26 nimm, tjocka.

HI. Sporlagren pä blomster- och bladskaften elliptiska

eller jemnbreda, ofta sammanflytande, pä bladen spridda

eller gyttrade, runda, svartbruna. Sporerna oregelbuudna,

vanligen elliptiska eller aflänga, upptill lindrigt förtjockade,

vanligen afrundade, pä midten nägot insnörda, vid basen

afrundade eller endast föga afsmalnande, bruua, med längt,

färglöst skaft, 30—45 mmm. länga, 17—26 nimm, tjocka.

Pä OxjTia digyna i Lappmarken.

24. P. Bistortae (Strauss.) De C.; Wint. Pilz., p. 186.

Syn. TJredo Polygoni cc Bistortae Strauss.

Puccinia Polygoni vivipari Karst. Myc. Fenn. IV, p. 33.

II, III. Sporlagren spridda eller gyttrade, oregelbundet

runda, snart bara, stundom sammanflytande, smä. Uredo-

sporerna runda, sällan kort elliptiska, flntaggiga, gula, 19—28

nimm, i diam. Teleutosporerna temligen längskaftade, el-

liptiska eller aflänga, upptill icke förtjockade, pä midten

obetydligt insnörda, släta, bruna, 24—28 mmm. länga, 15—24

nimm, tjocka.

Pä Polygonum Bistorta ocli P. viviparum h. o. d. öfver

heia landet.

25. P. Polygonii amphibii Peks.

II. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, ore-
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gelbundet nmdade eller elliptiska, kanelbruna, smä. Spo-

rerna runda eller elliptiska, taggiga, bruna, 19—30 ramm,

länga, 15—20 ramm, tjocka.

III. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta saraman-

flytande, länge betäckta af öfverlmden, gräsvarta, smä, i

omkretsen omgifna af temligen rudimentära, bruna para-

fyser. Sporerna allänga eller klubblika, i öfre ändan m.

tjocka. afrundade, afstympade eller tillspetsade, pä midten

icke eller omärkbart insnörda, vid basen merendels kilfor-

migt afsmaluande, släta, bruna, med temligen fast, ofta

blekt brunaktigt skaft, 30—60 ramm, länga, 14—22 ramm,

tjocka.

Pä Polygonnm amphibium.

26. P. Lysimachiae Karst. Myc. Fenn. IV, p. 27.

Syn. Puccinia Polygoni amphibii Wint.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 590.

n. Sporlagren pä undre sidan, vanligen runda, spridda,

smä, brunaktiga. Sporerna klotrunda, taggiga, 20—26 ramm,

i diam.

TTT . Sporlagren säsom hos II. Sporerna rundadt el-

liptiska, säväl i öfre som nedre ändan afrundade, pä midten

föga insnörda, bruna, med färglöst eller gulaktigt skaft,

31—39 mmm. länga, 21—23 mmm. tjocka.

Pä Lysimachia vulgaris, m. r. (Tyrvis). 8, 9.

Skild frän föreg. genom klotrunda, ljusare, taggigare uredo-

sporer och tjockare, i öfre ändan afrundade, icke förtjockade, vid

basen afrundade, ljusare teleutosporer. Caeoma Lysimachiae Schlecht.

(Aecidium Lysimachiae Wallr.) stär enligt Magnus i genetiskt sam-

band med Puccinia limosae Magn.

27. P. Polygoni Alb. etScnw.; Wint. Pik. p. 185.

Syn. Puccinia Polygonorum Schlecht., Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 22.
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II. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

bara, ljusbruna. Sporerna runda eller elliptiska, lintaggiga,

bruna, 17—30 mmm. länga, 16—20 nimm, tjocka.

III. Sporlagren merendels tättsittande, dynlika, runda,

elliptiska, pä streiken forlängda, ofta sammanflytande, snart

bara, svartbnma. Sporerna teml. längskaftade, aflanga eller

klubblika, med m. tjock, afrundad, tvärhuggen eller kägellik

spets ocli afsmalnande bas, pä midten icke eller föga in-

snörda, släta, bruna, 30—50 mmm. länga, 14—20 mmm.
tjocka.

Pä Polygonum Convolvulus, P. dumetorum ocli P. la-

pathifolium, m. r. (Merimasku). III 5.

P. Iridis (De C.) Wint. Pilz., p. 184.

Syn. Uredo Iridis De O.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, oregelbundet

rundade, elliptiska, aflanga eller jemnbreda, ofta sammau-

flytande, länge omgifna af deu söndersprängda üfverlmden,

ljusbruna. Sporerna klotrunda, oregelbundet rundade, ellip-

tiska eller äggrunda, taggiga, bruna, 19—35 mmm. länga,

16—26 mmm. tjocka.

III. Sporlagren merendels spridda och jemnbreda, snart

bara, svarta, för öfr. som hos uredo. Sporerna aflängt klubb-

lika, med m. tjock, afrundad eller kägellik, sällan tvärliug-

gen spets, kilformigt afsmalnande bas och temligen längt,

stärkt, brunaktigt skaft, pä midten nägot insnörda, släta,

bruna, 30—52 mmm. länga, 14—22 mmm. tjocka.

Pä Iris pseudacorus.

P. obscura Schköt.; Wint. Pilz., p. 183.

II. Sporlagren spridda eller utau orduing gyttrade,

ellipitska, aflanga eller jemnbreda, länge omgifna af öfver-
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bilden, gulbrunaktiga. Sporerna ruuda eller elliptiska, tag-

giga, ljusbruna, 19—26 nimm, länga, 17—20 nimm, tjocka.

m. Sporlagren elliptiska, aflänga eller jemnbreda,

snart bara, svartbruna. Sporerna aflänga, ofta eucelliga,

med temligen längt, varaktigt skaft, npptill n. tjocka, af-

stympade, afrundade eller tillspetsade, pä midten n. insnörda,

vid basen afsmalnande mot skaftet, släta, bruna, 30—45

mnnn. länga, 14—20 nimm, tjocka.

Pä Luzula pilosa, L. campestris och L. multiflora.

P. oblongata (Link.) Wint. Pilz., p. 183.

Syn. Caeoma oblongatum Link.

II. Sporlagren pä violettröda eller rödbruna, slntligen

svartbruna fläckar, spridda, runda, elliptiska eller aflänga,

länge omgifna af öfverhuden, ljusbruna. Sporerna aflängt

päronformiga eller klubblika, sällan elliptiska, släta, blekt

gulaktiga, 23—42 nimm, länga, 17—20 nimm, tjocka.

III. Sporlagren snart bara, för öfr. lika uredos. Spo-

rerna kortskaftade, merendels klubblika, med m. tjock, af-

rundad eller klubbformig spets och kilformigt afsmalnande

bas, pä midten svagt insnörda, släta, bruna, 40—80 nimm,

länga, 17—23 nimm, tjocka.

Pä Luzula pilosa och L. campestris.

P. Scirpi De C.; Wint. Pilz., p. 182.

II, III. Sporlagren spridda eller radvis fördelade, el-

liptiska, lancettlika eller jemnbreda, ofta sammanflytande,

länge betäckta af öfverhuden. Uredosporerna omvändt ägg-

fomiiga, elliptiska eller aflänga, taggiga, gulbruna, 19—32

mmm. länga, 12—24 mmm. tjocka. Teleutosporerna ofta en-

celliga, längskaftade, klubb- eller spolformiga, med tjock,

afrundad, tvärhuggen eller kägelformig spets och kilformigt
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afsmalnande bas, pä midten icke eller obetydligt insnörda,

släta, bruna, 30—60 nimm, länga, 10—20 nimm, tjocka.

Pä Scirpus lacustris.

P. dioicae Magn.
;
Wint. Pilz., p. 182.

II. Sporlagren spridda eller radyis stäende, ovala eller

jemnsmala, smä. Sporerna runda, äggformiga, elliptiska eller

aflänga, taggiga, gulbruna, 17—35 nimm, länga, 17—26

nimm, tjocka.

III. Sporlagren dynlika, mycket tjocka, kompakta,

svartbruna. Sporerna längskaftade, klubblika, med m. tjock,

tvärkuggen, afrundad eller kägellik spets och merendels kil-

formigt afsmalnande bas, 35—70 nimm, länga, 12—20 nimm,

tjocka.

Pä Carex dioica.

P. vulpinae Schrot.; Wint. Pilz., p. 182.

II. Sporlagren spridda, elliptiska, aflänga eller jeniu-

breda, gulbrunaktiga. Sporerna runda, elliptiska eller ägg-

formiga, taggiga, ljusbruna, 16—21 nimm, i diam. eller ända

tili 28 nimm, länga.

III. Sporlagren streckformigt förenade, elliptiska, af-

länga eller jemnbreda, länge betäckta af öfverliuden, smä.

Sporerna kortskaftade, klubb- eller spolformiga, upptill föga

eller icke fortjockade, afrundade eller tillspetsade, vid basen

bägformiga, ofta äfveu kilfonnigt afsmalnande, pä midten

lindrigt insnörda, 40—70 nimm, länga, 12—17 nimm, tjocka.

Pä Carex vulpiua.

P. microsora Körn.; Wint. Pilz., p. 181.

II. Sporlagren spridda, elliptiska, aflänga eller jenin-

breda, gula, smä. Sporerna rundadt päronformiga eller el-
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liptiska. fintaggiga, gnla, 24-35 nimm, länga, 19-26 nimm,

tjocka.

III. Sporlagren likformigt fördelade öfver liela blad-

ytan eller radyis förenade, sällan sammanflytande, länge be-

täckta af öfverhuden, bruna, bestäende af encelliga meso-

och tväcelliga teleutosporer. Mesosporerna längskaftade, ore-

gelbundna, merendels omvändt äggformiga, aflänga eller

klubblika, afsmaluande mot basen, i üfre ändan afrundade,

tyärhuggna, föga eller icke förtjockade, bruna, 35—60

nimm, länga, 17—26 nimm, tjocka. Teleutosporerna kort-

skaftade, oregelbundet aflänga eller jemnbreda, i öfre ändan

icke eller syagt förtjockade, ofta tillspetsade, sällan afrun-

dade, pä midten icke eller föga insnörda, släta, nästan färg-

lösa eller blekt gulaktiga, 35—60 nimm, länga, 12—17 nimm,

tjocka.

Pä Carex vesicaria.

P. Anthoxanthi Fuck.; Wint. Pilz., p. ISO.

n. Sporlagren elliptiska, aflänga eller jemnbreda, rost-

gula, snart bara. Sporerna elliptiska, omvändt äggformiga

eller aflänga, fintaggiga, ljust gulbruna, 20—30 nimm, länga,

14—19 nimm, tjocka.

III. Sporlagren spridda, elliptiska, aflänga eller jemn-

breda, snart bara, bruna, smä. Sporerna mycket längskaf-

tade, elliptiska, sällan aflängt klubblika, upptill temligen

stärkt förtjockade och afrundade, vid basen merendels af-

rundade, sällan kilformigt afsmaluande, pä midten föga in-

snörda, släta, kastaniebruna, 26—42 nimm, länga, 16—21

nimm, tjocka.

Pä Anthoxanthum odoratum.
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28. P. Phragmitis (Schum.) Körn.

Syn. Uredo Phragmitis Schum.

Puccinia arundinacea De C.

Puccinia Phragmitis Karst. Myc. Fenn. IV, p. 32.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 1000.

II. Sporlagren elliptiska, lancettlika eller jemnbreda,

kullriga, ofta sammanflytande, utan parafyser, brima. Spo-

rerna elliptiska eller bredt äggrunäa, värtfulla, ljusbruna,

ända tili 35 nimm, länga och 22 nimm, breda.

III. Sporlagren hvälfda, dynlika, elliptiska, aflänga

eller jemnbreda, spridda eller fördelade i rader eller grup-

per, ofta sammanflytande, suart bara, svartbruna. Sporerna

vanligen aflänga eller aflängt spolformiga, upptill n. för-

tjockade, pä midten tydligt insnörda. vid basen afrundade

eller afsmalnande, intensivt gulbruna, med m. längt (100—200

nimm.), varaktigt, brunaktigt skaft, 40—75 nimm, länga,

17—26 mmm. tjocka. *)

Pä Phragmites communis, m. r. (Mustiala).

P. Baryi (Berk, et Broom.) Wint. Pilz., p. 178.

Syn. Epitea Baryi Berk, et Broom.

II o. III. Sporlagren pä brima. jemnbreda fläckar,

merendels radvis anordnade, elliptiska eller jemnbreda, ofta

sammanflytande.

II. Sporlagren gnla, med klnbblika eller kufvudlikt

förtjockade, ofta böjda parafyser. Sporerna runda, fintag-

giga, orangegnla, 20—25 mmm. i diam.

III. Sporlagren svartbruna, länge betäckta af öfver-

lnulen. Sporerna oregelbundna, merendels elliptiska eller

klnbblika, i spetsen vanligen bredast och suedt afstympade,

*) Enligt Plowright förekommer aecidieformen af dcnua art

äfven pä ätskilliga Rumex- och Rheum-arter.
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sällau afrundade, lindrigt vägigt knöliga, mörkare färgade,

tendigen tjocka, für üfrigt släta, ljusbruna, pä midten icke

eller otydligt insnörda, nedat afsmalnande tili ett mycket kort

skaft. Sporerna 26—35 mmm. länga, 17—24 nunm. tjocka.

Pa Brachypodium pinnatum.

**** Endast teleutosporer bekanta; dessa med lätt af-

fallande skaft, groende fürst efter en längre bvilotid. (Mi-

cropuccinia).

P. Thalictri Chev.; Wint. Pilz., p. 177.

Sporlagren tätt gyttrade, spridda öfver heia bladytan,

smä. runda eller elliptiska, snart bara, mörkbruna. Spo-

rerna besatta med stora, spetsiga värtor, mörkbruna, 26—52

nimm, langa, 17—26 mmm. tjocka, längskaftade, samman-

satta af tvänne, genom en djup insnöriug skilda celler, af

hvilka den undre är klotrund, elliptisk, omvändt ägg- eller

klubblik, den öfre merendels rund, sällan elliptisk.

Pa Thalictrnm flavum. Med hög grad af sannolikhet

höra liit äfven de pä Thalictrum flavum förekommande ae-

cidierna.

P. Dentariae (Alb. et Schw.) Wint. Pilz., p. 177.

Syn. Uredo Dentariae Alb. et Schw.

Sporlagren bläslika, ofta sammanflytande, länge be-

täckta af den gräskimrande, slutligen oregelbundet sönder-

bristande öfverhuden. Sporerna aflänga, sällan elliptiska, i

öfre ändan svagt förtjockade, afrundade eller kort kägel-

foraiiga, pä midten nägot insnörda, släta, gulbruna, tämligen

längskaftade, 30—40 mmm. länga, 14—18 mmm. tjocka.

Pä Dentaria bulbifera.

P. Drabae Rudolpiii.
;
Wint. Pilz., p. 176.

Syn. Paccinia arnbiens Rostr. Islandske svampe, p. 74.
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Sporlagren elliptiska eller längsträckta, ofta sannnan-

flytande, länge betäckta af öfverlmden. Sporerna längskaf-

tade, elliptiska eller aflänga, pä raidten obetydligt insnörda,

upptill förtjockade, grofvärtiga, bruna, 26—35 mmm. länga,

16—21 mmm. tjocka.

Pä Draba-arter.

29. P. alpina Fuck.; Karst. Myc. Fenn. R7
,

p. 34.

Sporlagren merendels gyttrade, tämligen yida, oregel-

bundet rundade eller längsträckta, dynlika, bildande mer

eller mindre bläslika svnlster, snart bara, bruna. Sporerna

spolformigt elliptiska eller allanga, i öfre ändan försedda

med en färglös, ofta m. otydlig papill, m. finvärtiga, bruna,

med kort, lätt försvinnande skaft, 30—52 mmm. länga, 17—23

mmm. tjocka.

Pä Viola biflora, m. r. (Ryska Lappmarken).

30. P. Fergussoni Berk, et Br.; Wint. Pilz. p. 176.

Sporlagren pä runda, gulaktiga fläckar, oregelbnndet

eller kretsformigt gyttrade, punktformiga, lauge betäckta af

öfverlmden. Sporerna spolformigt aflänga, i öfre ändan m.

tjocka, afrundade eller tillspetsade, pä midten föga insnörda,

släta, gnlbruna, med kort, lätt försvinnande skaft, 23—38

mmm. länga, 13—20 mmm. tjocka.

Pä Viola palustris, V. epipsila ocli V. svecica, r.

31. P. Geranii sylvatici Karst. Myc. Fenn., p. 40.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 194.

Sporplättarne runda eller längsträckta, snart bara, tätt

gyttrade, ofta, företrädesvis längsefter nerverna, sammanfly-

tande, bildande mer eller mindre förlängda svulster, bruna.

Sporerna rundadt elliptiska eller aflänga, pä midten icke

eller föga insnörda, bruna, med temligen längt, snart für-
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svinnande skaft, 25—36 nimm, länga, 18—23 nimm, tjocka;

den öfre cellen grofvärtig, mecl afrundad spets, den undre

slät, med afrundad bas.

Pä Geranium sylvaticum t. a. omkring Kola samt längs

Ishafskusten. 6, 7.

32. P. Morthieri Körn.; Wint. Pilz., p. 175.

Sporlagren smä, runda eller elliptiska, länge betäckta

af öfverhuden, tätt förenade tili oregelbundna, runda eller

elliptiska, stundom sammanflytande grupper, bildande pä

bladens öfre sida bloclröda, ofta bläslikt uppdrifna fläc-

kar. Sporerna aflänga eller aflängt klubblika, mi’cket för-

längda, i öfre ändan tjocka, afrundade eller tillspetsade,

pä midten föga insnörda, glatta, kastaniebruna, med m.

längt, fast, brunaktigt skaft, 40—65 nimm, länga, 17—24

mmm. tjocka.

Pä Geranium sylvaticum. Funnen endast en gäng vid

Mustiala.

P. Rhodiolae Blytt. Norges Soparter, p. 10.

Sporplättarne sammanflytande, sotbruna. Sporerna upp-

och nedtill afrundade, släta, i öfre ändan svagt förtjockade,

lätt affallande, med temligen längt skaft, 24—35 nimm, länga,

16—18 nimm, tjocka.

Pä Khodiola rosea.

P. Saxifragae Schlecht.; Wint. Pilz., p. 174.

Sporlagren merendels pä olikfärgade fläckar, gyttrade,

sällan spridda, oregelbundna, sammanflytande, snart bara,

bruna. Sporerna elliptiska eller aflänga, pä midten n. in-

snörda, släta, gulbruna, med längt, lätt försvinnande skaft,

26—45 mmm. länga, 14—20 nimm, tjocka.

Pä Saxifraga aizoides ocli S. granulata.
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33. P. Aegopodii (Schum.) Roehl.; Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 39.

Syn. Uredo Aegopodii Schum.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 192.

Sporlagren pä bladen smä, pä bladskaften merendels

större, kretsformigt eller utan ordning gyttrade, ofta sam-

manflytande. Sporerna elliptiska eller aflänga, stundom n.

klubblika, ofta oregelbundna, pä midten icke eller otydligt

insnörda, i öfre ändan med en blekare papill, biuna, med

temligen längt, lätt försvinnande, färglöst skaft, 28—40 nimm,

länga, 15—23 nimm, tjocka,

Pä Aegopodium Podagraria t. a. i södra Fink Som-

mar, liöst.

34. P. Virgaureae (De C.) Wint. Pilz., p. 173.

Syn. Xyloma Virgaureae De C.

Sporlagren punktformiga, merendels sammanställda i

runda eller i omkretsen strälformiga grupper, svarta, om-

gifna af en tät krans af bruna parafyser. Sporerna aflänga,

spol- eller klubbformiga, i öfre ändan stärkt förtjockade,

kägellika eller afrundade, släta, ljusbrnna, tämligen läng-

skaftade, 30—56 nimm, länga, 12—20 nimm, tjocka,

Pä Solidago Yirganrea.

P. Betonicae (Alb. et Schw.) De C.; Wint. Pilz.,

p. 172.

Sporlagren m. tätt sittande, vanligen beklädande liela

bladytan, smä, runda, snart bara. Sporerna elliptiska eller

aflänga. upp- och nedtill afrundade, i spetsen med en färglös

papill, pä midten svagt insnörda, gulbruna, med temligen

längt, lätt försvinnande skaft, 28—45 nimm, länga, 14—24

mmm. tjocka.

Pa Betonica officinalis.
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P: Junci (Strauss.) Wint. Pilz., p. 171.

Syn. TJredo Junci Strauss.

Sporlagren rimda, elliptiska eller aflänga, ofta sarn-

manflytande, dynlika, svartbruna. Sporerna afläuga eller

jemnbredt klubblika. i öfre ändan m. tjocka, afrundade, tvär-

liuggna eller tillspetsade, med kägellik, tili ett temligen

längt, bruuaktigt skaft afsmalnande bas, släta, mörkbruna,

35—60 mmm. läuga, 16—23 mmm. tjocka.

Pä Juncus couglomeratus och J. compressus.

***** Endast teleutosporer bekanta; dessa bildande ett

fast, merendels dynlikt lager, med fast, varaktigt skaft och

genast groende. (Leptopuccinia).

P. Thlaspeos Schubert; Wint. Pilz., p. 170.

Sporlagren rundadt dynlika, kompakta, likformigt för-

delade öfver heia bladytan, merendels tätt sittande och bil-

dande en nästan sammanhängande skorpa, ljusbruna. Spo-

rerna aflänga eller lancettlikt spolformiga, i öfre ändan tem-

ligen stärkt förtjockade, pä midten svagt insnörda, vid

basen afsmalnande tili ett längt, fast skaft, släta, gulbruna,

20—50 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka.

Pä Arabis hirsuta.

35. P. Arenariae (Schum.) Wint. Pilz., p. 169.

Syn. Uredo Arenariae Schum.

Puccinia Caryophyllacearum Wallr. Karst. Myc. Fenn.

IY, p. 39.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 67, 587 o. 997.

Sporlagren hvälfdt dynlika, spridda eller kretsformigt

gyttrade, ofta sammanflytande. Sporerna aflänga eller bredt

spolformiga, upptill afrundade eller tillspetsade, merendels

m. tjocka, vid basen afrundade eller afsmalnande och smä-

ningom öfvergäende uti det m. länga (60—90 nimm.), färg-

O
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lösa, fasta skaftet, pä midten föga insnörda, släta, ljusf

ockragula, 30—50 mmm. länga, 10—20 mmm. tjocka.

Pä Stellaria* media, St. graminea, Spergula arvensis,

Arenaria serpyllifolia ock Sagina procumbens, a. i södra

och mellersta Finland (Wasa). S— 10. Förekommer äfveu

pä Silene acaulis, Agrostemma Githago, Sagina nodosa. S.

saxatilis, Spergula pentandra, Möhringia trinervia, Stellaria-

nemorum, St. holostea, St. Friesiana, St. uliginosa, Malachium

aqvaticum, Arenaria ciliata o. Herniaria glabra.

P. Circaeae Pers.; Wint. Pilz., p. 168.

Sporlagren af tvänne slag: de först bildade runda,

spridda eller kretsfonnigt anordnade, ljusbruna, de senare

(särdeles pä stammen och bladnerverna) stön'e, mörkbruna,

bildande förlängda svulster. Sporerna aflänga eller aflängt

spolformiga, upptill m. tjocka, merendels tillspetsade, pä

midten otydligt insnörda, uedtill afsmalnande mot skaftet, i

de först bildade lagren ljusbruna, genast groende, i de se-

nare framkommande mörkbruna, först om vären groende,

23—40 nimm, länga, 10—14 mmm. tjocka.

Pä Circaea alpina och C. lutetiana.

P. Chrysosplenii Grev.; Wint. Pilz., p. 167.

Sporlagren spridda eller gyttrade, runda eher ellip-

tiska, ofta sammanflytande. Sporerna aflängt spolformiga,

upptill m. tjocka, tillspetsade, pä midten icke eller obetyd-

ligt insnörda, släta, blekt gulbrunaktiga, med längt, fast

skaft, 28—45 mmm. länga, 10—16 mmm. tjocka.

Pä Chrysosplenium alternifolium.

P. Valantiae Pers.; Wint. Pilz., p. 167.

Sporlagren pä bladen rundadt dynlika, pä stammarne

och bladskaften bildande aflänga svulster, ljusbruna. Spo-
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rema aüängt spolformiga, upptill m. tjocka och vanligen

afrundade, pä midten nägot insnörda, släta, blekt gulbrun-

aktiga. med langt, fast skaft, 35—65 nimm, länga, 12—17

nimm, tjocka.

Pä Galium mollugo o. G. verum.

36. P. Asteris Dub.; Wint. Pilz., p. 167.

Sporlagren hemisferiskt dynlika, spridda eller förenade

i grupper, ofta i kretsformig anordning omgifvande ett cen-

tralt, ofta sammanflytande. Sporerna aflänga eller klubb-

lika, ljust gulbruna, med m. tjock, afrundad eller kägellik,

sällan tvärhnggen, merendels mörkare färgad spets, pä mid-

ten obetydligt insnörda, temligen längskaftade, 35—60 nimm,

länga, 14—30 mmm. tjocka.

Pä Aster tripolium, Artemisia campestris, Cirsium ole-

raceum och Centaurea scabiosa.

P. subtecta Rostr. i Thüm. Mycotheca universalis

n. 438.

Sporlagren pä undre sidan, pä öfre orsakande gulak-

tiga, af en violett ring omgifna fläckar, spridda eller gytt-

rade, betäckta, runda, platta, svartbruna. Sporerna klubb-

lika eller elliptiska, i öfre ändan tjocka, afrundade eller

tillspetsade, pä midten insnörda, ljusbruna, 40—50 mmm.

länga, 18—22 mmm. tjocka, med m. tjockt och temligen

längt skaft.

Pä Cirsium heterophylhim.

37. P. Veronicae (Schum.) Wint. Pilz., p. 166.

Syn. Uredo Veronicae Schum.

Puccinia Veronicarum Dk 0. Karst. Myc. Fenn. IY, p. 41.

Exs. Karst. Fnng. Fenn. 589.

Sporplättarne smä, runda eller elliptiska, längsträckta,
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spridda eller gyttrade, pä stammen ocli nerverna streck-

likt förenade. Sporerna elliptiska, aflänga eller aflängt spol-

formiga, nedtill merendels obetydligt afsmalnande, pä midten

nagot insnörda, släta, bruna, längskaftade, 24—48 nimm,

länga, 14—25 nimm, tjocka.

Pä Yeronica longifolia i lyska Lappmarken. Förekom-

mer äfven pa Yeronica spicata, V. officinalis och V. alpina.

P, verrucosa (Schultz.) Wint. Pilz., p. 166.

Syn. Aecidium verrucosum Schultz.

Puccinia Glechomatis De C.

Sporlagren rundadt dynlika, spridda eller gyttrade, pä

stammen, bladen och nerverna bildande svulster. Sporerna

elliptiska, sällan aflänga, i öfre ändan försedda med en sned,

sidostäende papill eller kägellik värta, pä midten icke eller

otydligt insnörda, släta, kastaniebruna, längskaftade, 30—50

nimm, länga, 16—24 mmm. tjocka.

Pä Glechoma hederaceum.

38. P. gigantea Karst. Myc. Fenn. IY, p. 42.

Spoi'lagren pä stammarne spridda, kompakta, vanl. af-

länga, hvälfda, dynlika, rynkiga, m. tjocka, bruna, ända tili

1 cm. länga och 4 nun. breda, pä bladen nästan runda, ryn-

kiga eller släta, mycket mindre. Sporerna spolformiga, i

öfre ändan m. tjocka, pä midten insnörda, nedtill afsmal-

nande, längskaftade, släta, bruna, 43—55 nimm, länga, 10— 14

nimm, tjocka.

Pä Chamaenerion angustifolium, h. o. d. (Kmisäguba,

Jakobstad, Messuby, Mustiala).

39. P, Ptarmicae Karst. Myc. Fenn. IY, p. 41.

Syn. Puccinia Mille/olii Fuck.?

Exs. Karst. Fuug. Fenn. 999.
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Sporlagren pä bleka fläckar, gyttrade, fria, platta, smä,

af vexlande form, svartbrima. Sporei'na klubblika, upptill

tjocka och tillspetsade, pä midten obetydligt insnörda, med

temligen längt och tjockt skaft, 44—50 nimm, länga, 22—24

nimm, tjocka.

Pä Achillea Ptarmica, m. r. (Tammela). 8.

Skild Mn Puccinia Asteris Dub., hvarmed Winter förenat

dem, genom sina platta, mörkaro sporplättar. Möjligen sammankör

med denna Aecidium Ptarmicae Schrot.

IX. Uromyces Link.

Telentosporerna encelliga, sinsemellan fria, bildande

horizontelt ntbredda, mer eller mindre pulverulenta plättar.

Uredo- och aecidieformerna som hos föreg. slägte.

* Aecidier, uredo- och teleutosporer bekanta (Euuro-

myces).

7 Spennogonierna och aecidierna pä en art, uredo- och

telentosporerna pä en annan (Heteröciska arter).

1. U. Pisi (Pers.) De B.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 16.

Syn. I. Aecidium Eupliorbiae Gmel.

III. Uredo appendicidata ß Pisi Pers.

I. Aecidierna likformigt fördelade öfver heia bladytan,

rundadt skälformiga.

II och III. Sporlagren runda eller oregelbundna, spridda

öfver heia bladytan, ofta sammanflytande. Uredosporerna

klotrunda eller oregelbundet rundade, taggiga, ljust gulbrun-

aktiga, 17—24 mmm. i diam. Telentosporerna nästan klot-

rända, äggrunda eller elliptiska, upptill merendels med en

blekare kägelformig värta, finvärtiga
,
bruna, med längt, färg-

löst skaft, 19—32 mmm. länga, 17—20 nimm, tjocka.
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I, pä Eupliorbia Cyparissias, förekommer icke i Fin-

land; II och III funna pä Pisum arvense, P. sativum, Vicia

Cracca och Latkyrus pratensis, i südra Finland.

U. Poae Eab.; Wint. Pilz. p. 162.

Syn. I. Aecidimn Ficariae Pers.

1. Aecidierna sammanställda i runda eller aflänga,

ofta sanunanflytande grupper, skälformiga, med utät böjd,

sargad, hvit kaut. Sporerna polygonala, 16—20 ramm, i diam.

II. Sporlagreu runda, elliptiska, lancettlika eller jemn-

breda, länge betäckta af den slutligen pä längden sönder-

bristande öfverhuden. Sporerna runda, elliptiska eller ägg-

runda, lintaggiga, orangegula, 16—26 nimm, i diam., utan

parafyser.

III. Sporlagreu punktformiga, betäckta af öfverhuden.

Sporerna olikformiga och oregelbundna, merendels elliptiska

eller äggrunda, släta, ljusbruna, med m. längt och smalt

skaft, 17—24 nimm, i diam. eller ända tili 40 nimm, länga

och 12—16 nimm, breda.

I pä Ficaria ranunculoides
;
II och HI pä Poa nemo-

ralis och P. pratensis.

2. U. Dactylidis Otth.; Karst. Mye. Fenn. IV, p. 17.

Syn. I. Aecidimn Raminculi acris Pers.

I. Aecidierna merendels kretsformigt gyttrade, ofta

sanunanflytande, cylindriska eller skälformiga, med tillbaka-

böjd, sargad, hvit kaut. Sporerna polygonala, 16—26 nimm,

i diam.

II. Sporlagreu spridda, länge betäckta af öfverhuden,

elliptiska eller aflänga, smä. Sporerna nästan klotrunda

eller elliptiska, sällan äggrunda, taggiga, orangegula, 18—28

mmm. länga, 16—21 nimm, tjocka, med inströdda trädlika,

i spetsen knappformigt förtjockade parafyser.
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III. Sporlagren merendels längsträckta, betäckta af

öfverhuden, smä. Sporerna oregelbundet runda, omvändt ägg-

fonniga eller aflänga, upptill nägot förtjockade och af mör-

kare färg, släta, bruna, med kort, lätt försvinnande skaft,

18—30 nimm, länga, 14—18 nimm, tjocka.

I pä Ranuncnlus acris, R. polyanthemos och R. re-

pens, a. 5—7; II och HI pa Dactyhs glomerata och Fe-

stuca elatior m. r. i södra Finland.

-j-j- Alla sporformer pä samma art (Autöciska arter).

U. inaeqvialtus Lasch.; Wint. Pilz. p. 161.

I. Aecidierna pä gulaktiga, af en violett ring om-

gifna eller heit och hallet violetta fläckar. Hyllena skälfor-

miga, med bred, tillbakaböjd, hvit, djupt klufven kant. Spo-

rerna polygonala, finvärtiga, orangegula, 15—21 nimm, i diam.

II. Sporlagren vanligen kretsformigt gyttrade, runda.

Sporerna klotrunda, finvärtiga, ljusbruna, 20—25 mmin. idiam.

III. Sporlagren merendels kretsformigt gyttrade, säl-

lan spridda, runda eller aflänga, dynlika, snart bara Spo-

rerna klotrunda, äggformiga eller aflänga, upptill tjocka,

afrnndade eller tillspetsade, intensivt bruna, släta, med m.

längt, färglöst skaft, 24—32 nimm, länga, 17—24 nimm,

tjocka.

Pä Silene nutans.

3. U. Geranii De C.; Wint. Pilz. p. 160.

Syn. JJredo Geranii De G.

I. Aecidiema tätt och utan ordning eller i afbrutna

kretsar sammanställda, värthka eller aflänga, upptill oregel-

bundet sig öppnande, med tandad kant. Sporerna polygonala,

finvärtiga, orangegula, 20—30 nimm, i diam. eller ända tili

35 mmm. länga.
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II och III. Sporlagren spridda eller förenade uti ore-

gelbundna grupper eller kretsar, runda, snart bara, smä.

Uredosporerna klotrunda eller oregelbundet rundade, sällan

elliptiska, taggiga, ljusbruna, 20—27 nimm, i diam. Te-

lentosporerna nästan klotrunda, äggformiga eller aflängt

klubblika, i öfre ändan med en temligen stör, n. färglös pa-

pill, släta, bruna, kortskaftade, 26—36 nimm, länga, 17—24

nimm, tjocka.

Pä Geranium-arter.

U. Medicaginis falcatae (De C.) Wint. Pilz., p. 159.

Syn. Uredo Fabae rj Medicaginis falcatae De 0.

I. Aecidierna spridda eller temligen tätt förenade i

elliptiska grupper. Hyllena skälformiga eller n. cylindriska,

med smal, tillbakaböjd, sargad, livitaktig kant. Sporerna

polygonala, ftnvärtiga, orangegula, 15—20 nimm, i diam.,

eller ända tili 30 nimm, langa.

II och PH. Sporlagren spridda, runda eller aflänga,

pä stammen förlängda, snart bara, smä. Uredosporerna

runda, omvändt äggformiga eller elliptiska, taggiga, ljus-

bruna, 17—23 nimm, länga, 14—17 mmm. tjocka. Teleuto-

sporerna runda, äggformiga, elliptiska eller aflänga, i öfre

ändan icke eller obetydligt förtjockade samt försedda med

en blekare papill, ljusbruna, besatta med fina, slingrande,

längslöpande, listformiga uppliöjningar, skaftade, 18—30 nimm,

länga, 12—21 mmm. tjocka.

Pä Medicago-arter och Trifolium arvense.

4. U. Trifolii (Alb. et Schw.) Fück.; Wint. Pilz., p. 259.

Syn. Uredo Fabae ß Trifolii Alb. et Schw.

Uromyces apicidatus (Strauss.) Lev. Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 14.

I. Aecidierna gyttrade. Hyllena nägot framstickaude
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skälformiga, pä blaclskaften ofta längsträckta, med bred,

utätböjd, stjernlikt tandad, hvit kaut. Sporerna polygonala,

finvärtiga, blekt orangegula, 14—23 lumm, i diam.

II. Sporlagren spridda, runda eller elliptiska, af den

sönderbrustna öfverkuden länge skalformigt omslutna. Spo-

rerna oregelbundet nmdade eller nästan elliptiska, fintag-

giga, bruna, 18—26 mmm. i diam.

III. Sporlagren pä bladen mindre, mer nmdade, pä

bladskaften större, förlängda, bildande vidt utbredda svulster,

mörkbruna. Sporerna mängformiga, ofta oregelbundna, upp-

till tjocka, släta, längskaftade, mörkbruna, 24—35 mmm.

länga, 15—23 mmm. tjocka.

Pä Trifolium-arter. I i Ruovesi, 8; II och III t. a. i

södra och mellersta Finland. II. 7—9; III. 9, 10.

5. U. Orobi (Pers.) Wint. Pilz., p. 158.

Syn. Aecidium Orobi Pers.

Uredo Fabae Pers.

UromycesViciae Fabae (Pers.) Karst. Myc. Fenn. IV, p. 1 3.

Exs. Karst. Fang. Fenn. 296.

1. Aecidierna spridda eller gyttrade. Hyllena föga

framstickando, skälformiga, med tillbakaböjd, lindrigt sargad,

hvitaktig kant. Sporerna runda eller rundadt elliptiska, fin-

värtiga, orangegula, 16—26 mmm. i diam.

II och III. Sporlagren spridda eller gyttrade, pä stam-

marne strecklikt sammanflytande, runda eller oregelbundna,

smä. Uredosporerna n. klotrunda eller rundadt elliptiska,

sällan päronformiga, korttaggiga, gulaktiga, 17—35 mmm.
länga, 17—21 mmm. tjocka. Teleutosporerna mängformiga,

merendels aflänga eller bredt klubblika, upptill m. tjocka,

bredt afrundade eller tillspetsade, bruna, med längt (60—110

mmm.), fast, merendels svagt brunaktigt skaft, 24—43 mmm.
länga, 17—30 mmm. tjocka.
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Pä Orobus tuberosus, Or. vernus, Vicia cracca, V. Faba,

V. sativa och Ervuni hirsutum : I m. r. (Äbo, Mustiala), 6, 7

;

II och III a. i södra Finland.

U. Phaseoli (Pees.) Wint. Pilz., p. 157.

Syn. TJredo appendiculala cc Phaseoli Pers.

I. Aecidierna pä först blekt gröuaktiga eller gulak-

tiga. derpä brunaktiga, af en gulaktig ring omgifna fläckar.

gyttrade. Hyllena cylindriska, rent hvita, med tillbakaböjd,

djupt inskuren rand. Sporerna polygonala, finvärtiga, färg-

lösa, 17—32 nimm, länga, 14—23 mnun. tjocka.

II och in. Sporlagren spridda eller kretsformigt gytt-

rade. Uredosporerna runda eller rundadt elliptiska, taggiga,

ljusbruna, 19—24 mmm. i diam. Teleutosporerna n. klot-

runda, sällan rundadt elliptiska. i öfre ändan m. tjocka och

ofta försedda med en blekare, skarpt afsatt-, kägellik papill,

släta, mörkbruna, kortskaftade, 26—35 mmm. länga, 20—26

mmm. tjocka.

Pä Phaseolus vulgaris och Ph. nanus.

6. U. Valerianae (Schum.) Fuck.; Wint. Pilz., p. 157.

Syn. Uredo Valerianae Schum.

Trichohasis Parnassiae Cook.

I. Aecidierna gyttrade. Hyllena skälformiga, obetyd-

ligt framstickande, med tillbakaböjd, sargad, livit kaut. Spo-

rerna polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—24 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller förenade i smä grupper,

merendels länge betäckta af öfverhuden, runda, smä. Spo-

rerna klotrunda eller oregelbundet ruudade, taggiga, ljus-

bruna, 20—28 mmm. i diam.

Hi. Sporlagren pä oregelbundna, vinkliga, n. mörkare

fläckar, betäckta af öfverhuden, pä bladens begge sidor lika

tydliga. Sporerna elliptiska eller n. klotrunda, upptill tjocka,
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bruna, kortskaftade, 20—26 nimm, länga, 15—19 mmm.

tjocka.

Pä Valeriana officinalis ocli Parnassia palustris. I

funnen i südra Finland.

Att sluta af synonymin hänför Winter tili denna art äfven Uromy-

ces Parnassiatum (Link.) Karst. ( Uromyces Parnassiae Schrot.; Karst.

Myc. Fenn. IV, p. 15); om med rätta, mä framtida kultnrförsök utvisa.

U. Limonii (De C.) Wint. Pilz., p. 156.

Syn. Puccinia Limonii De 0.

I. Aecidierna gyttrade. Hjdlena cylindriska, med nästan

upprätt, oregelbundet sargad, hvit kant. Sporerna afrun-

dadt polygonala, mycket finvärtiga, gula, 17—26 mmm. länga,

17—21 mmm. tjocka.

II och IH. Sporlagren spridda eller kretsformigt gytt-

rade, runda eller elliptiska. Uredosporerna klotrunda, sällan

nästan elliptiska, tätt finvärtiga, ljusbruna, 24—28 mmm.

i diam., ända tili 35 mmm. länga. Teleutosporerna ägg-

runda eller aflänga, sällan runda eller klubblika, släta, bruna,

med m. längt skaft ocli m. tjock spets, 26—50 mmm. länga

14—26 mmm. tjocka.

Pä Armeria elongata.

U. Salicorniae (De C.) Wint. Pilz., p. 156.

Syn. Aecidiam Salicorniae De C.

I. Aecidierna förekommande pä kjertbladen, ensamma

eller i smä grupper. Hyllena cylindriskt skälformiga, med

n. upprätt, sargad, hvit kant. Sporerna rundadt eller aflängt

polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—35 mmm. i diam.

II. Sporlagren vanl. gyttrade, länge omhöljda af den

sönderbrustna üfverhuden, runda eller elliptiska. Sporerna

aflänga eller aflängt klubblika, taggiga, gulbruna, 22—35

mmm. länga, 17—21 mmm. tjocka.
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III. Sporlagren sammanflytande, dynlika, snart bara,

mörkbnma. Sporerna oregelbimdet runda, omvändt äggfor-

miga eller aflängt klubblika, upptill tjocka, släta, mörkbruua,

med m. langt, fast skaft, 24—36 nimm, länga, 17—26 nimm,

tjocka.

Pa Salicornia lierbacea.

U. Betae (Pers.) Kühn.; Wint. Pilz., p. 155.

I. Aecidierna pä runda eller aflänga, gulaktiga fläckar,

gyttrade. Hyllena skälformiga, hvita. Sporerna polygonala,

rnndade eller aflänga, orangegula, 17—26 nimm, i diam.

II och III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gytt-

rade, oregelbimdet runda eller aflänga. Uredosporerna n.

klotrunda eller äggformiga, ljust gulbruna, 24—32 nimm,

länga, 17—24 nimm, tjocka. Teleutosporerna runda, n. el-

liptiska eller omvändt äggrunda, släta, bruna, med temligen

längt, lätt försvinnande skaft och en färglös papill i öfre

ändan, 26—35 nimm, länga, 19—24 nimm, tjocka.

Pä Beta vulgaris och B. cicla.

7. U. Acetosae Schrot.
;
Wint. Pilz., p. 155.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 197 (I).

I. Aecidierna pä oregelbundna, röda fläckar, spridda

eller kretsformigt anordnade. Hyllen hvitaktiga, med till-

bakaböjd, sargad kaut. Sporerna orangegula.

II och III. Sporlagren pä röda fläckar, spridda eller

kretsformigt gyttrade, oregelbimdet runda, ofta sammanfly-

tande, smä. Uredosporerna n. klotrunda, sällan elliptiska,

tätt finvärtiga, ljusbruna, 17—28 nimm, länga, 17—24 nimm,

tjocka. Teleutosporerna klotrunda, oregelbimdet rnndade el-

ler elliptiska, upptill obetydligt förtjockade, afrundade eller

tvärhuggna, med m. smä, i vägformiga linier anordnade
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värtor ocli längt, lätt försvinnande skaft, mörkbruna, 23—35

nimm, läuga, 19—24 nimm, tjocka.

Pä Eumex acetosa ocli E. acetosella: I fimnen i ryska

Lappmarken (Ivola, Kitofka) 7; II ocli III li. o. d.

8. U. Polygoni (Pers.) Fuck.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 12.

Syn. Puccinia Polygoni Pers.

I. Aecidierna pä röda, blekt rödaktiga eller gulröda

fläckar, gyttrade. Hyllena obetydligt framstickande, skäl-

formiga, med bred, utätböjd, stjernlikt tandad, kvit kant.

Sporerna polygonala, finvärtiga, blekgnla, 16—23 nimm,

i diam.

II. Sporlagren spridda öfver heia bladytan, sällan

kretsformigt anordnade, runda eller oregelbundna, smä. Spo-

rerna klotrunda eller n. klotrunda, sällan n. elliptiska eller

äggrunda, finvärtiga, ljusbruna, 17—23 nimm, i diam., ända

tili 28 nimm.

III. Sporlagren pä bladen lika uredolagren, pä stam-

marne elliptiska eller fürlängda, livälfda, ofta sammanfly-

tande. Sporerna klotrunda, oregelbundet runda eller om-

vändt äggformiga, sällan aflänga, upptill tjocka, afrundade

eller. tillspetsade, släta, med längt, varaktigt, ofta gulbrun-

aktigt skaft, 23—35 mram. länga, 16—24 nimm, tjocka.

Pä Polygonum aviculare a.: I. 6; II. 7; III. 7—9.

** Aecidier ocli teleutosporer bekanta (Uromycopsis).

U. Aconiti Lycoctoni (De C.) Wint. Pilz. p. 153.

Syn. Aecidium bifrons a Aconiti Lycoctoni De 0.

I. Aecidierna pä runda eller fürlängda, gula fläckar,

förenade i runda eller aflänga grupper. Hyllena runda eller

elliptiska, stundom sammanflytande, foga framträdande, med
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vidt utbredd, sargad, hvit kant. Sporerna m. mängfonniga,

värtfulla, 22—28 ramm, i diam., ända tili 45 nimm, langa.

III. Sporlagren pä stora, oregelbundna, gulaktiga fläc-

kar, utan ordning eller kretsformigt gyttrade, stundum sam-

manflytande, rnnda eller elliptiska, smä. Sporerna äggrunda,

sällan oregelbundet runda eller aflänga, i öfre ändan icke

eller obetydligt förtjockade, släta, mörkbruna, med kort,

lätt försvinnande skaft, 22—38 nimm, langa, 17—24 nimm,

tjooka.

Pä Aconitum Lycoctonum.

U. Behenis (De C.) West. Pilz. p. 153.

Syn. Aecidium Behenis De 0.

I. Aecidierna pä. gula, livitaktiga eller violetta fläckar,

spridda eller gyttrade, ofta sammanflytande. Hyllena föga

framstickande, kruslika, med bred, tillbakaböjd, saigad, gul-

aktig kant. Sporerna runda eller aflänga, finvärtiga, orange-

gula, 16—26 nimm, i diam.

III. Sporlagren ofta bland aecidierna, ofta äfven i

särskilda, smä, oregelbundna grupper, oregelbundna, ofta sam-

manflytande, länge betäckta af öfverhuden. Sporerna ore-

gelbundet runda, omvändt äggformiga eller klubblika, släta,

med tjock spets och m. längt, tjockt, varaktigt, ofta gul-

aktigt skaft, 26—40 nimm, langa, 17—26 nimm, tjocka.

Pä Silene inflata.

U. Hedysari obscuri (De C.) Wint. Pilz., p. 152.

Syn. Puccinia Hedysari obscuri De 0.

I. Aecidierna förenade i runda eller n. förlängda grup-

per eller svulster. Hyllena skällika, n. framstickande, med

tillbakaböjd, stjernlikt taudad, hvit kant. Sporerna rundadt

polygonala, finvärtiga, orangegula, 15-22 nimm, i diam.
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II. Sporlagren spridda, runda, snart bara. Sporerna

äggruuda, elliptiska, sällan aflänga, i öfre ändan försedda

med en stör, bemisferiskt eller bredt kägelJik, farglös papill,

tätt värtiga, bruna, med temligen laugt, lätt försvinnande

skaft, 19—32 rnrnm. läuga, 12—IG mmm. tjocka.

Pä Hedysarum obscurum.

U. Scrophulariae (De C.) Fuck.; Wint. Pilz. p. 151.

Syn. Aecidium Scrophulariae De 0.

l. Aeciclierna gruppvisa. Hylleua skallika, med upp-

rätt eller u. inätböjd, helbräddad, gulhvit kaut. Sporerna

rundadt polygonala, ofta u. längsträckta, fmvärtiga, 17—30

nmim. i diam.

m. Sporlagren gyttrade, ofta sammanflytande, runda

eller aflänga, smä. Sporerna runda, omvändt äggformiga

eller aflänga, sällan klubbformiga, med m. tjock spets och

temligen längt, lätt försvinnande skaft, släta, kastaniebruna,

20—35 mmm. länga, 10—20 mmm. tjocka.

Pä Yerbascum nigrum, V. thapsiforme och Scrophu-

laria nodosa.
*

*** Uredo- och teleutosporer bekanta (Hemiuromyces).

U. caryophyllinus (Schränk.) Wint. Pilz., p. 149.

Syn. Lycoperdon caryophyllinum Schrank.

II. Sporlagren spridda, snart bara, runda eller aflänga,

smä. Sporerna runda, elliptiska eller aflänga, taggiga, ljus-

bnma, 17—28 mmm. i diam., ända tili 40 mmm. länga.

III. Sporlagren runda eller aflänga, ofta strecklikt

sammanflytande, länge betäckta af den gräskimrande öfver-

huden Sporerna klotrunda, oregelbundet riuidade eller ägg-

formiga, sällan aflänga, upptill tjocka, släta, bruna, med
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längt, m. kortvarigt skaft, 22—35 nimm, länga, 15—23 nimm,

tjocka.

Fä Diantkus superbus.

9. U. cristatus Schrot, et Niessl.; Wirt. Pilz., p. 149.

Sporlagren pä begge bladytor, spridda eller kretsfor-

migt anordnade, runda eller oregelbundet förlängda. Uredo-

sporerna omvändt äggrunda eller oregelbundet rundade, stirn-

dom bredt elliptiska, taggiga, ljusbruna, 17—32 nimm, langa,

17—21 nimm, tjocka. Teleutosporerna runda, omvändt ägg-

formiga eller aflänga, mörkbruna, kortskaftade, pä ett och

annat Ställe förtjockade, 20—35 nimm, langa, 19—24 nimm,

tjocka.

Pä Yiscaria vulgaris m. r. (Birkkala).

U. sparsus (Kunz, et Schm.) Wint. Pilz., p. 143.

Syn. Uredo sparsa Kunz, et Schm.

II och III. Sporlagren stärkt livälfda, runda eller el-

liptiska, länge betäckta af öfverhuden. Uredosporerna runda

eller aflänga, korttaggiga, blekt gulbrunaktiga, 19—23 nimm,

i diam., ända tili 30 nimm, länga. Teleutosporerna runda,

elliptiska eller aflänga, ofta nedät vigglikt afsmaluande,

släta, bruna, med m. längt, varaktigt skaft, 28—38 ramm,

länga, 14—23 nimm, tjocka.

Pä Lepigonum medium.

U. Genistae tinctoriae (Pers.) Wint. Pilz., p. 146.

Syn. Uredo appendicidata y Genistae tinctoriae Peus.

Sporlagi'en vanligtvis pä bleka, gul- eller brunaktiga

fläckar. spridda eller kretsformigt g)
Tttrade, runda, aflanga

eller oregelbundna, ofta sammanflytande, smä.

II. Sporerna klotrunda, oregelbundet rundade eller
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elliptiska, fintaggiga, bruna, 19—32 ramm, länga, 17—24

nimm, tjocka.

III. Sporerna oregelbundet runda, omvändt äggrunda.

elliptiska eller aflänga, i öfre ändau icke eller otydligt för-

tjockade eller med en läg, bred, blek papill, besatta med
värtor och lister samt försedda med ett temligen laugt, m.

lätt försvinuande skaft, bruna, 19—28 nimm, länga, 15—22

nimm, tjocka.

Pä Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus, Phaca fri-

gida och Oxytropis campestris.

10. U. Alchemillae (De C.) Schrot.; Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 18.

Syn. Uredo Alchemillae De 0.

Ess. Karst. Fung. Fcun. 31.

11. Sporlagren runda eller aflänga, gyttrade, ofta sam-

manflytande. Sporerna oregelbundet runda, sällan aflänga.

tättaggiga, orangegula, 19—25 nimm, i diam.

III. Sporlagren gyttrade eller spridda, stundom sam-

manflytande, runda. Sporerna oregelbundet runda eller läng-

sträckt polygonal a, bruna, med tjocka, spridda värtor och

temligen längt, kortvarigt skaft, 28—40 nimm, länga, 20—34
nimm, tjocka.

Pä Alchemilla vulgaris, a. 6—8.

U. Rumicis (Schum.) Wint. Pilz., p. 145.

Syn. Uredo Rumicis Schum.

Sporlagren spridda, sällan kretsformigt gyttrade, pä
bäda bladytorna lika allmänna, runda, smä.

n. Sporerna n. klotrunda eller bredt elliptiska, tag-

giga, ljusbruna, 19—23 mmm. i diam., ända tili 28 nnnm.
länga.

III. Sporerna runda, omvändt äggformiga, elliptiska

6
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eller aflänga, släta, kastaniebruna, upptill utdragna tili en

ljusare, afrundad spets, 26—35 mmm. länga, 17—23 mmm.

tjocka.

Pa Eumex kippolapathum, R. obtusif'olius, R. hydrola-

pathum och R. crispus.

U. Yeratri (De C.) Wint. Pilz. p. 143.

Syn. Uredo Veratri De C.

Sporlagren spridda eller gyttrade, stundom betäckande

heia andre bladytaa, temligea länge betäckta af öfverhuden.

n. Sporeraa raada eller elliptiska, taggiga, ljasbrana,

17—25 mmm. i diam.

HI. Sporeraa mereadels äggformiga eller aflänga, släta,

brnna, med kägelformig spets och längt, lätt försvinnande

skaft, 20—38 mmm. länga, 15—21 mmm. tjocka.

Pä Veratram albam och V. Lobeliannm.

U. lineolatus (Desm.) Wint. Pilz., p. 143.

Syn. Puccinia lincolata Desm.

II. Sporlagrea spridda, aflänga eller längsträckt lan-

cettlika, ofta sammanflytande. Sporeraa rnnda eller rnndadt

elliptiska, taggiga, ljasbrana, 17—26 mmm. länga, 15—21

mmm. tjocka.

TTT . Sporlagrea spridda,betäckta af öfverhuden, punkt-

formiga. Sporeraa merendels aflänga, upp- och nedtill till-

spetsade, sällaa äggformiga, ofta oliksidiga, i öfre äadaa

tjocka, släta, ljust galbruaaktiga, kortskaftade, 26—40 mmm.

länga, 17—20 nimm, tjocka.

Pä Scirpus maritimus.

**** Eadast teleutosporer bekaata.

U. Ornithogali (Wallr.) Wint. Pilz., p. 141.

Syn. Erysibe rostellata fe
Ornithogali Wallr.
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Sporlagren spridda, merendels elliptiska eller aflänga,

ofta sammanflytande, vanligen en längre tid betäckta af den

graskimrande öfverhuden. Sporerna bredt elliptiska, ägg-

formiga eller aflanga, läugskaftade, npptill med en färglös,

spetsig papill, nedtill afsraalnande mot skaftet eller vid ba-

sen afruudade, släta eller värtiga, ljus- eller kastaniebruna,

26—50 nimm, länga, 17—26 nimm, tjocka.

Pä Gagea lutea.

U. Ficariae (Schum.) Fuck.; Wint. Pilz., p. 141.

Syn. Uredo Ficariae Schüm.

Sporlagren pä bleka fläckar, gyttrade. Sporerna om-

vändt äggformiga eller aflängt klubblika, sällan oregelbundet

runda, i öfre ändan med en blekare värta eller papill,

släta, bruna, kortskaftade, 25—44 mmm. länga, 16—26 nimm,

tjocka.

Pä Ficaria ranunculoides.

11. U. Solidaginis Niessl.
;
Karst. Myc. Fenn. IV, p. 19.

Sporlagren pä oregelbundna, forst gulaktiga, sedan

smutsigt brunaktiga fläckar, merendels gyttrade, runda, mera

smä, svartbruna, snart bara. Sporerna omvändt äggformiga,

elliptiska eller klubblika, ljusbruna, med m. tjock, ofta kägel-

likt afsmalnande spets och längt, temligen fast, färglöst

skaft, 22—32 mmm. länga, 14—22 mmm. tjocka.

Pä Solidago Virgaurea, r. (Lempälä, ryska Lappmar-

ken). 7—9.

Bihang:

Isolerade uredo- och aecidiumformer.

Uredo. Sporerna ensamma i frnkthyfernas toppar.

U. Agrimoniae Eupatoriae De C.; Wint. Pilz., p. 252.

Syn. Uredo Polentillarum C, Agrimoniae Eupatoriae De C.
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Sporlagren merendels föreuade i ofta sammanflytande

och heia andre bladytan betäckande grupper, omgifna af ett

temligen varaktigt, hemisferiskt liylle, runda eher oregel-

bundna, orangegula. Sporerna runda, äggfonniga eher el-

liptiska, taggiga, orangegula, 17-23 mnnn. länga, 14—17

nimm, tjocka.

Pä Agrimonia Eupatoria och Agr. pilosa.

Tillhör sannolikt nägou Melampsora-art.

U. alpestris Schrot.

Sporlagren spridda eller föreuade i smä, ofta samrnan-

flytande grupper, runda eller oregelbundna, smä, gula. Spo-

rerna oregelbimdet elliptiska eller aflanga, upp- och nedtill

föryngrade, i spetsen med en kägellik papill, blekgula, ända

tili 28 nimm, länga och 12 mnnn. tjocka.

Pä Viola biflora.

U. Polypodii Pers.; Wint. Pilz., p. 253.

Syn. Uredo linearis ß Polypodii Peks.

Pucciniaslrum ? Filicum Karst. Myc. Fenn. IV, p.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 59.

Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta sammanflytande,

runda, orangegula, smä, betäckta af ett föga hvälfdt liylle.

Sporerna mängformiga, oregelbundna, oftast aflängt klubb-

lika, finkorniga, finvärtiga eller groftaggiga, orangegula.

19—52 nimm, länga, 12—22 nimm, tjocka.

Pä Cystopteris fragilis och Phegopteris dryopteris Fee.

Var. Phegopteris Wint.

Skild frän hufvudformen genom merendels polygonala,

knappast punkterade sporer af 17—30 mmm:s längd.

Pä Phegopteris polypodioides Fee.
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U. Pyrolae (Gmel.) Wint. Pilz., p. 254.

Syn. Aecidium Pyrolae Gmel.

Tliecopsora? Pyrolae Karst. Myc. Fenn. IV, p. 59.

Sporlagren ensamma eller förenade tili smä grupper,

pä gul- eller brimaktiga fläckar, omgifna af ett temligen

platt, slutligen i toppen genomborradt bylle, runda eller ore-

gelbuudna, gula. Sporerna aflänga eller aflängt klubblika,

sällan elliptiska eller äggformiga, n. fintaggiga, orangegula,

20— 35 mmm. länga, 12—20 mm. tjocka.

Pä Pyrola-arter, a. öfver liela landet.

U. Symphyti De C.

Sporlagren likformigt fordelade öfver heia undre blad-

ytan, runda, smä, orangegula. Sporerna runda, äggnmda

eller elliptiska, fintaggiga, gula, 22—35 mmm. länga, 16—24

mmm. tjocka.

Pä Symphytum officinale.

U. Glaucis Rab.

Sporerna elliptiska, kortskaftade, rostbruna, slutligen

svartbruna, strecklikt gyttrade.

Pä Glaux maritima. Tvifvelaktig art.

Caeoma. Sporerna perlbandsformigt radade, utan hylle,

nnderstundom omgifna af parafyser eller bara.

C. Allii ursini (De C.) Wint. Pilz., p. 255.

Syn. Uredo confluens y Allii ursini De 0.

Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammanflytande, runda eller oregelbundet aflänga, ofta krökta,

i omkretsen omgifna af en tjock, steril väfnad. Sporerna

runda eller aflänga, finvärtiga, blekt orangegula, 17—26
mmm. i diam.

Pä Allium ursinum, All. oleraceum och flera odlade Al-

lium-arter.
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C. Orchidis (Alb. et Schw.) Wirt. Pilz., p. 256.

Syn. Uredo covfluens y Orchidis Alb. et Schw.

Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammanflytande, merendels oregelbundna, flata, orangegula.

Sporerna polygonala, finvärtiga orangegula, 16—26 nimm,

länga, 10—20 nimm, tjocka.

Pä Orchis militaris, Orcli. sambucina, Orch. latifolia

och Gymnadenia conopsea.

C. Laricis (Westend.) Wint. Pilz., p. 256.

Syn. TJredo Laricis Westend.

Sporlagren pä gula fläckar, smala, 0,5—5 nimm, länga.

omgifna af den sönderbrustna, hvitaktiga öfverhuden. Bpo-

rerna runda eller elliptiska, ofta n. kantiga, flnvartiga, oiau-

gegula, 16—24 nimm, länga, 12—17 nimm, tjocka.

Pä Larix.

C. pinitorquum A. Braun. — Tallvridare.

Sporlagren längsträckta, ensamma eller flera tillsamman,

ända tili 2 cm. länga och 0,4 mm. breda, orangegula. Spo-

rerna rundt ovala, polygonala, värtiga eller knottriga, blekt

gulrüdaktiga, 15—20 nimm, i diam.

Pä Pinus sylvestris, pä midten eller vid basen af gre-

nama. 5, 6.

De af denna svatnp angripna unga plantorna och grenarna

kröka sig i bägform ät den sida, kvarest de utbrytande sporlagren

synas, ocb ett träd, sora flera t\r varit ansatt af denna svamp, visar

en bögst egendomlig, zig/.agformig växtform och mänga grenar dö nt.

C. Mercurialis perennis (Pers.) Wint. Pilz., p. 257.

Syn. Uredo confluens ß Mercurialis perennis Pers.

Sporlagren utan ordning eller kretsformigt gyttrade,

ofta sammanflytande, mäugforraiga, elliptiska eller oregel-
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bimdna, orangegula. Sporerna elliptiska eller päronformiga,

ofta n. pofygonala, finvärtiga, orangegula, 17—26 nimm,

länga, S—7 nimm, tjocka.

Pa Mercurialis perennis.

1. C. Empetri (Pers.) Wint. Pilz., p. 257.

Syn. Uredo Empetri Pers.

Thecopsora Empetri Karst. Myc. Fenn. IV, p. 143.

Sporlagren pä bladens nndersida, spridda, längsträckta

eller aflänga, omgifna af den bläslikt uppdrifna, slutli-

gen sönderbristande öfverhuden, smä. Sporerna ägg- eller

päronformiga, sällan runda, ofta n. kantiga, finvärtiga,

26—42 nimm, langa, 17—35 nimm, tjocka eller 25—28 mnim.

i cliam.

Pä Empetrum nigrurn. Anträffad vid Mustiala i Juli

mänad.

C. Aegopodii (Eebent.) Wint. Pilz., p. 258.

Syn. Aecidium Aegopodii Reb.

Sporlagren kretsformigt gyttrade, ofta sammanflytande,

runda, aflänga eller oregelbundna, länge omgifna af öfver-

huden, hvitaktiga. Sporerna polygonala, rundade eller läng-

sträckta, värtiga, färglösa, 17—35 nimm, langa, 11—26
mmm. tjocka.

Pä Aegopodium Podagraria.

C. Saxifragae (Strauss.) Wint. Pilz., p. 258.

Syn. TJredo polymorpha £ Saxifragae Strauss.

Sporlagren spridda, stiindom gyttrade och saramanfly-

tande, flata, runda eller oregelbundna, orangegula. Sporerna

rundadt polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—28 nimm,
i diam.

Pä Saxifraga granulata och S. aizoides.
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C. Ribis alpini (Pers.) Wint. Pilz., p. 258.

Syn. TJredo confluens a Ribis alpini Pers.

Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammanflytande, runda, elliptiska eller oregelbimdna, flata.

Sporerna runda eller elliptiska, ofta n. kantiga, finvärtiga,

orangegula, 16—30 nimm, länga, 14—20 nimm, tjocka.

Pä Ribes alpinum ocli R. rubrum.

C. Fumariae Link.

Spoiiagren merendels kretsformigt eller strecklikt gytt-

rade, ofta sammanflytande, vanligtvis oregelbundna, flata.

Sporerna rundade eller förlängda, merendels n. kantiga, fin-

värtiga, orangegula, 14—22 nimm, länga, 10—17 mmm. tjocka.

Pä Corydalis fabacea.

C. Cheiidonii Magn.

Sporlagren pä bleka, af en brunaktig ring omgifna

fläckar, spridda eller kretsformigt gyttrade, runda eller ore-

gelbimdna, platta, omgifna af den sönderbrustna öfverliuden.

Sporerna runda eller förlängda, n. polygonala, orangegula,

16—23 mmm. länga, 16—20 mmm. tjocka.

Pä Cfielidoniiim majus.

Aecidium. Skälrost.

Sporerna perlbandsformigt radade. Sporlagren omgifna

af ett tydligt liylle.

1. Aec. Convallariae Schum.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 44.

Ess. Karst. Fung. Fenn. 687, 688, 689.

Aecidierna pä bleka, hvitaktiga eller gula fläckar, i

runda eller förlängda grupper, merendels kretsformigt an-

ordnade. Hyllena skälformiga, med bred, tillbakaböjd, sar-
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gad, hvitaktig kaut.
,
Sporema polygonala, finvärtiga, orauge-

gula. 15—30 nimm. länga, 14—22 nimm, tjocka.

Pa Convallaria majalis, Majantkemnm bifolium och Paris

qvadrifolia, m. r. (Tammela). 6.

2. Aec. strobilinum (Alb. et Schw.) Rees.; Karst.

Myc. Fenn. IV, p. 45.

Syn. Licea strobilina Alb. et Schw.

Perichaena strobilina Fr. Syst. myc.

Phelonites strobilina Fr. Summ. veg.

Exs. Karst. Fung. Fenu. 986.

Aecidierna talrika, tätt gyttrade pä kottfjällens insida.

Hyllena rundade eller elliptiska, fasta, blekt, kanelbruna eller

mörkbruna, temligen stora, slutligen öppnande sig pä tvären.

Sporema oregelbundet eller kantigt runda eller elliptiska,

sällan aflänga, smutsgula, urbleknande, 18—35 nimm, länga,

16—22 mmm. tjocka.

Pä granens kottfjäll t. a.

3. Aec. conorum Abietis Rees.
;
Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 46.

Syn. Aecidium conorum Piceae Rees.; Wint. Pilz., p. 260.

Aecidierna merendels i mindre antal, pä kottfjällens

yttersida, oregelbundet runda, af 4—6 mrms genomskärning.

Hyllena oregelbundet hvälfda, livita, öfvertäckta af flera,

brunröda lager af kottfjällens väfnad. Sporerna aflängt po-

lyedriska, grofvärtiga, orangegula, omkring 30 mmm. länga

och 20 nimm, tjocka.

Pä granens kottefjäll. Anträffad i Nyland af N. Nor-

denskjöld och Edv. Hisinger.

Aec. Glaucis Dozy et Molkenboer.

Aecidierna spridda eller gyttrade. Hyllena kruslika,
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med ntätböjd, inskuren, hvitaktig kaut. Sporerna polygo-

nala, finkorniga, färglösa, 16—24 mmm. länga, 14—20 nimm,

tjocka.

Pä Glaux maritima.

4. Aec. Pedicularis Libosch.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 42.

Aecidierna spridda eller gyttrade, pä gulaktiga, upp-

svällda fläckar. Hyllena skälformiga, med ntätböjd, sargad,

hvitaktig kant. Sporernu polygonala, blekt orangegula, 14—28

nimm, länga, 10—16 nimm, tjocka.

Pä Pedicularis palustris li. o. d.

Aec. Melampyri Kunz, et Schm.

Aecidierna pä oregelbnndna, purpurröda fläckar, gytt-

rade. Hyllena skälformiga, med ntätböjd, iuskuren kant.

Sporerna polygonala, m. fint punkterade, gula, 15 18 nimm,

i diam.

Pä Melampyrum pratense, M. sylvaticum och M. ne-

morosum.

Aec. Cyani De C.

Aecidierna likformigt fördelade öfver heia blad} tan.

Hyllena först hemisferiska, sedan skälformiga, med slutligen

ntätböjd, 5—6-flikig kant. Sporerna hvitgula, äldre, stö-

tande i rödt.

Pä Centaurea Cyanus.

Aec. Leucanthemi De C.

Aecidierna merendels pä m. stora, runda eller oregel-

bundna, gulaktiga, ofta af en rödviolett ring omgifna fläc-

kar, spridda eller kretsformigt gyttrade. Hyllena skälfor-

miga, med utätböjd, vackert sargad, gulaktig kant, Spo-
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rerna polygouala, orangegula, 14—21 nimm, läuga, 10—17

nimm, tjocka.

Pä Crysanthemum leucanthemum.

Aec. Ptarmicae Schrot.

Aecidierna gyttrade, pä ända tili 1 cm. langa fläckar.

Hyllena platta, med sargad, hvit kant. Sporerna n. klot-

runda, släta, orangegula, 15—20 nimm, i diam.

Pä AcMllea Ptarmica.

5. Aec. Compositarum Mart.

Öfverensstämmande med aecidiumformen tili Puccinia

flosculosorum (Alb. et Schw.).

Pa Petasites frigida, m. r. (Kola). 7.

Aec. Periclymeni Schum.

Aecidierna kretsformigt eller gruppvis förenade, stundom

sammantlytande och betäckande en större eller mindre del

af bladen. Hyllena cylindriska, sällan skälformiga, med utät-

böjcl. sargad, gul- eller hvitaktig kaut. Sporerna runda,

sällan aflänga, polygouala, finvärtiga, orangegula, 16—28

nimm, i diam.

Pä Lonicera xylosteum, L. caerulea och L. periclymenum.

Aec. Sii latifolii Fiedler.

Aecidierna pä bladen oregelbundet eller otydligt krets-

formigt anordnade, pä nerverna och bladskaften fördelade i

flere, parallela rader. Hyllena skälformiga, med utätböjd,

sargad, bred, hvit kant. Sporerna polygouala, blekgula,

17—30 nimm, i diam.

Pä Sium latifolium.

Aec. pallidum Schneider.

Aecidierna spridda, sällan gyttrade, företrädesvis pä
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bladens midersida. Hyllena korta, gula, med d. helbräddad

kaut. Sporema nmdadt polygonala, färglösa eller (yngre)

gulaktiga.

Pä Lytkrum Salicaria.

Aec. Hippuridis Joh. Kunze.

Aecidierna spridda, stundom pä bleka lläckar, i början

hvitaktiga, sedan ljusgulaktiga. Hyllena rörformiga, upptill

n. utvidgad, gullivitaktig, med föga böjd kant. Sporerna

klotrunda eller ovala, hvitgula.

Pä Hippuris vulgaris.

Aec. Circaeae Ces.

Aecidierna pä runda eller oregelbundna, brunaktiga, i

omkretsen blekgulaktiga, ofta sammanflytande fläckar, krets-

formigt eller utan ordning grupperade. Hyllena skälformiga.

gullivita, med inskuren kant. Sporerna polygonala, 12—16

mmm. i diam.

Pä Circaea alpina.

6. Aec. penicillatum (Müllek) Pers.

Syn. Lycoperclon penicillatum Müll.

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacqv.) Orst. pr. p.;

Karst. Myc. Fenn. IV, p. 46.

Ess. Karst. Fung. Fenn. 295.

Aecidierna pä smärre, orangegula, oftast oregelbundet

rundade fläckar, gyttrade. Hyllena rörformiga eller bägar-

lika, ända tili basen klufna i talrika, temligen likformiga,

upptill utätböjda flikar. Sporerna rundadt polygonala, vär-

tiga, bruna, 26—45 mmm. länga, 21—55 mmm. tjocka.

Pä Pyrus malus och Sorbus hybrida, t. a. i södra Fin-

land. 7—9.

Sperraogonierna pä uppsvällda, n. safl'ransfärgade fläckar, väTt-

lika. Spermaticrna aflänga, gnla. 6, 7.
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Aec. Mespili De C.

Aeeidiema pä runda eller oregelbundua, gulaktiga,

bruna eller röda, af en gul riug omgifna och i midten dyn-

likt uppsvällda fläckar. Hyllena cylindriska, djupt klufna i

smala fiikar. Sporerna polygonala, in. finvärtiga, bruna.

19—24 nimm, i diarn.

Pä Cotoneaster vulgaris.

Aec. carneum Nees.

Aecidierna likformigt strödda öfver de merendels n. köt-

tiga bladens heia undersida. Hyllena slutligen skälfonniga.

med i början convergerande, n. helbräddad. derpä upprätt

och n. sargad kant, bleka eller smutsigt hvitrödaktiga. Spo-

rerna polygonala, 14—19 nimm, i diam.

Pä Phaca frigida och Oxytropis campestris.

7. Aec. Parnassiae (Schlecht.) Eab.
;
Wint. Pilz..

p. 267.

Aecidierna grupperade kretsformigt eller utan ordning.

pä runda eller oregelbundua, först gulaktiga, sedan bruna

fläckar. Hyllena skälfonniga, gulaktigt livita, med bred.

utätböjd, sargad kant. Sporerna polygonala, finvärtiga.

14—17 mmm. i diam.

Pä Parnassia palustris, m. r. (Tyrvis). 8, 9.

ütgör möjligen aecidieformen tili Uromyces Parnassiatum (Link.)

Karst.

8. Aec. Magelhaenicum Beuic.

Aecidierna ofta betäckande heia bladytan. Hyllena

fbrlängdt cylindriska, livita, med upprätt eller slutligen n.

utätböjd, inskuren kant. Sporerna polygonala, finvärtiga.

orangegula, 21—40 mmm. länga, 16—23 nimm, tjocka.

Pä Berberis vulgaris.
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9. Aec. Actaeae Opiz. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 44.

Aecidierna pä bleka, slutligen i niidten svartaktiga

fläckar, grupperade kretsformigt eller ntan ordning. Hyl-

lena cylindriska, korta, med tillbakaböjd, sargad, hvitaktig

kant. Sporerna polygonala, finvärtiga, blekgula, 16 26

mmm. i diam., ända tili 30 mmm. länga.

Pä Actaea spicata. m. r. (Rasnavolok i ryska Lapp-

marken, Mnstiala).

10. Aec. Aqvilegiae Pers.; Ivarst. Myc. Fenn. IV
,
p. 44.

Aecidierna pä runda eller oregelbundna, stärkt npp-

höjda, gula, ofta med en brunviolett ring omgifna fläckar

eller förlängda, dynlika svulster. Hyllena cylindriska, med

tillbakaböjd, sargad, livit kant. Sporerna polygonala, fin-

värtiga, oraugegula, 16—30 mmm. länga, 14 20 mmm.

tjocka.

Pä Aqvilegia vulgaris, m. r. (Tammela kyrkogärd). 6, 7.

11. Aec. Ranunculacearum De C.; Wint. Pilz., p. 269.

Aecidierna pä runda, elliptiska eller oregelbundna fläc-

kar, gyttrade. Hyllena skälformiga, med utätböjd, sargad

kant. Sporerna polygonala. oraugegula, 17—28 mmm. langa,

14—20 mmm. tjocka.

Pä Ranunculus lingva, R. auricomus ocli R. cassubicus.

Innefattar alla de Ranuncnlus-aecidier, tili hvilka teleutospor-

fortnen ännu icke är bekant.

Aec. punctatum Pers.

Aecidierna likformigt fördelade öfver liela imdre blad-

ytan. Hyllena skälformiga, med m. bred, oftast regelbundet

4-delad kant, blekt brunaktiga. Sporerna polygonala, släta,

ljust gulbrunaktiga, 16—23 mmm. i diam.

Pä Anemone ranunculoides.
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Aec. Hepaticae Beck.

Aecidierna pä gula, n. kiillriga fläckar, gyttrade. Hyl-

lena cylindriska, korta med sargad, knappt tillbakaböjd,

hvitaktig kant. Sporerna polygonala, fiuvärtiga, orangegula,

15—21 nimm, i diam.

Pä Anemone Hepatica.

12. Aec. Thalictri Geev.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 43.

Aecidierna pä bläaktigt gulbleka fläckar, kretsformigt

gyttrade. Hyllena cylindriska, n. helbräddade. Sporerna

orangegula.

Pä Thalictrum alpinum, m. r. (Subovi i ryska Lapp-

marken). 6.

Aec. Prunellae (Schneider) Blytt, Norges Sopar-

ter, p. 23.

Syn. Uredo Prunellae Schneider.

Uromyces Prunellae Wint. Pilz., p. 164.

Aecidierna pä gulaktiga, af en brunaktig eller violett

ring omgifna fläckar, kretsformigt anordnade, sällan oregel-

bundet grupperade. Hyllena skälformiga, med utböjd, sar.

gad, livit kant. Sporerna polygonala, fiuvärtiga, färglösa,

14—21 nimm, i diam.

Pä Prunella vulgaris.

13. Aec. corruscans Fr.; Rees, Die Rostpilzformen

der deutschen Coniferen, p. 100.

Syn. Peridermium corruscans Thüm., Die Blasenrost-Pilze der

Coniferen, p. 322. pr. p.

Aecidierna vanligen 2—4 pä hvarje barr, längsträckta,

ofta af barrens längd och bredd, stundom flera, elliptiska

eller rundade, mindre. Hyllena livita eller gulhvita, slut-
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ligen oregelbimclet uppbristande. Sporerna äggfonniga edler

aflänga, sällan bredt elliptiska, merendels polygonala, 30—46

nimm, länga, 24—32mmm. tjocka, med tjockt (3—4 nimm.),

finvärtigt episporium.

Angriper ocli i grund förstör granens ärsskott. Mycket

r. (Sääksmäki, Aland). 6, 7.
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Fam. II. Ustilagineae Tul. — Brantlsvampar.

Myceliet endofytiskt, vegeterande i de fanerogama väx-

ternas inre delar, sändande in i cellerna haustorier eller

sugorganer, ledadt, vid sporernas mognad merendels fnll-

ständigt försvinnande. Sporerna uppkomna genom vissa,

merendels geleartade, grenars eller grenspetsars omvandling,

bildande enligt regeln pulverulenta massor eller ett sotlikt

pulver. Pleomorflsm (konidiebildning) liittils endast sällan

iakttagen.

Üstilagineerna framkalla hos växterna de linder namn af

Sot- och Kolbrand bekanta sjnkdomarne. Bästa och säkraste

medlet att motverka dessa sjukdomar är utsädets grundliga

och omsorgsfnlla sköljning (stöpning) i en lösning af koppar-

vitriol eller i utspädd svafvelsyra, emedan derigenom alla

de brandsporer, som äro inblandade med körnen eller sitta

fästade pa dessa, dödas.

Öfversigt af slägtena.

* Sporerna vid mognaden tvä eller flera

förenade med hvarandra.

t Sporerna förenade tili flersporiga bollar.

A. Sporbollarnes sporer sinsemellan olika:

stora, centrala, groende hufvudsporer; mindre,

periferiska, icke groende bisporer Urocystis.

B. Sporbollarnes sporer sinsemellan lika. Sorosporium
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ff Sporerna förenade tvä ocli tvä, sällan

tre och tre.

A. Promyceliet med acrogena sporidier . Schröteria.

B. Promyceliet med pleurogena sporidier. Schizonella.

** Sporerna vid mognaden isolerade.

-f
Sporidierna acrogena, uppkommande frän

promyceliets spets, kransställda. Sporerna en-

samma, uppkomna af nppsvällda grenspetsar.

A. Spormassan vid mognaden icke pulve-

rulent
Entyloma.

B. Spormassan vid mognaden pulverulent. Tilletia.

tt Sporidierna pleurogena. Sporerna rad-

eller grnppvis uppstäende • ur nppsvällda gren-

leder
Ustilago.

I. Urocystis Eab.

Promyceliet ntvecklande kransställda, merendels cylin-

driska sporidier, hvilka trän sin basis utsända groddti adai

,

som direkt utväxä tili mycelier.

1. Ur. Anemones (Pers.) Wint. Pilz., p. 123.

Syn. Uredo Anemones Pers.

Polycystis Anemones Schrot.; Karst. Myc. Feun. IV, p. 1 1.

Sporbollarne af vexlande form, storlek och sammansätt-

nhig, runda, afläuga eller oregelbundna, innehällande endast

en ,
sällan tvä eller flera än tvä hnfvndsporer, ända tili 35

nimm, länga och 25 nimm, breda. Hufvudsporerna runda

eller rundadt polygonala, med tjock, olivbrun, opak, med

otydliga, vägiga lister försedd membran, 12-16 nimm, i

diam. Bisporerne af olika storlek, n. halfrunda eller lialf-

äo-gförmiga, med ljusare, blekbrun membran; merendels n.

oregelbundet fördelade, sällan pä n. lika afständ omgifvande
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hufvudsporen, ofta ensamma eller tvä tili Here sittande pä

ena sidan, ofta den ena hälften af sporbollen heit och hallet

utan bisporer.

Pä blad och axeldelar af Anemone nemorosa, An. he-

patica, An. rammculoides, Ficaria ranunculoides, Ranuncu-

lus repens, R. bulbosus, Aconitum lycoctonum och Thalictrum

alpinum. I Finland funnen endast pä Anemone nemorosa.

Bildar stora, bläslika, af den gräskimrande, slutligen pä olika

sätt sönderbristande öfverhuden länge betäckta svarta svulster.

Ur. Filipendulae (Tul.) Wint. Pilz., p. 122.

Syn. Polycystis Filipendulae Tul.

Sporbollarne m. oregelbimdna och mängformiga, inne-

hällande 1—6 hufvudsporer och merendels endast fä bispo-

rer. Hnfvudsporerna runda, randadt polygonala eller af-

länga, bruna, genomskinande, med spridda, oregelbundna,

läga lister eller värtor, 10—16 nimm, i diam. eller ända tili

24 nimm, länga.

Pä Spiraea filipendula.

Ur. Colchici (Schlecht.) Strauss.; Wint. Pilz., p. 120.

Syn. Caeoma Colchici Schlecht.

Sporbollarne runda, aflänga eller oregelbimdna, af va-

rierande storlek, 16—30 nimm, i diam. eller ända tili 42

mmm. länga, sammansatta af 1—4, runda, halfrunda eller

polygonala, af merendels talrika bisporer omgifna hufvud-

sporer. Hufvudsporerna släta, bruna, 10—16 nimm, i diam.

Bisporerna tili olika antal i sporbollarne, af m. varierande

form och storlek, ljusbruna.

Pä bladen af Convallaria Polygonatum och Allium cepa.

Ur. Luzulae (Schrot.) Wint. Pilz., p. 120.

Syn. Polycystis Lusulae Schrot.
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Sporbollarne ruuda eller elliptiska, mörkbruna, n. oge-

nomskinliga, bestäencle af 2—5 hufvudsporer och talrika

bisporer, 24—35 nimm, i diam. Hufvudsporerna runda, mörk-

bruna, 1 1—15 mmm. i diam. Bisporerna merendels hoptryckta,

mörkbruna, 5— 7 mmm. i diam.

Pä bladen af Luzula pilosa.

Bildar blygräa, af öfverhuden betäckta, flere cm. länga strimmor.

Ur. Fischeri Körn.; Wint. Pilz., p. 120.

Sporbollarne med 1—2, m. sällan 3 hufvudsporer, 20—45

mmm. i diam. Hufvudsporerna intensivt bruna, merendels

17— lg mmm. i diam. Bisporerna n. större, i stört antal

heit och hallet omslutande hufvudsporerna, intensivt bruna.

Pa blad och axeldelar af Carex muricata och C. acuta.

Ur. occulta (Wallr.) Schlecht.; Wint. Pilz., p. 119.

Syn. Erysibe occulta Wallr.

Sporbollarne runda eller afläuga, sammansatta af 1—4

hufvudsporer och ett stört antal bisporer, 15 35 mmm. i

diam. Hufvudsporerna oregelbuudet runda, mörkbruna, opaka,

10—18 mmm. i diam. Bisporerna af m. varierande foim

och storlek, merendels halfrunda, ljusbrnna, 4 6 mmm. liöga.

Pä bladen, bladslidorna, sträen, axeu och skärmbladen

af Festuca rubra, Triticum repens, Secale cereale och Lo-

lium perenne.

11. Sorosporium Eudolphi.

1. S. Paridis (Ung.) Wint. Pilz., p. 102.

Syn. Protomyces Paridis Ung.

Tuburcinia Trientalis Berk, et Br.

Sporbollarne oregelbundet runda eller aflanga, samman-

satta af 2-talrika sporer, 20—100 mmm. i diam. Sporerna
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nmdadt polygonala eller n. aflänga, m. fast sammanhängande,

släta, toga genomskinande, mörkbnma, 12—20 mmm. i diam.,

eller ända tili 23 mmm. länga.

I bladen och axeldelarne af Trientalis europaea och Paris

qvadrifolia, m. r. (Mustiala).

Bildar olikstora, länge af den gräskimrande öfverhuden betäckta

svulster.

S. Junci Schrot.

Sporbollarne m. oregelbimdna, aflänga, sällan runda,

15—50 mmm. i diam. eller ända tili 80 mmm. länga. Spo-

rerna nmda, polygonala eller aflänga, med olika tjock, pä

de tjockare stallen svartbrun, pä de tnnnare genomskinande

och ljnsbrnn membran, 7—12 mmm. i diam., ända tili 16

mmm. läuga.

I fruktämnen, blomskaften och stjelkarne hos Juncus

bufonius.

Framkallar svarta, härda svulster.

S. Lolii Thüm.; Wint. Pilz., p. 104.

Sporbollarne bestäende af 5—15 sporer, oregelbimdna,

smä. Sporerna oregelbundet klotrunda eller äggformiga,

släta, bruna, 12—17 mmm. i diam.

I fruktämnen hos Loliuni perenne.

S. Saponariae Rudolphi.

Sporbollarne sammansatta af talrika, löst sammanhän-

gande sporer, runda eller aflänga, 40—100 mmm. i diam.

Sporerna runda eller kort elliptiska, kantiga, genomskinande,

gulbruna, med smä värtor eller tandade, listformiga upp-

höjningar, 12—18 mmm. i diam.

I blomdelarne och emellan de öfversta, tätt samman-
trängda bladen af Dianthus deltoides, Silene inflata, Stellaria

holostea och Cerastium arvense.
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S. hyalinum (Fingerii.) Wint. Pilz., p. 105.

Syn. Thecaphora hyalina Fingerh.

Sporbollarne sammansatta af 4 — mänga sporer, ore-

gelbundet rundadt — kantiga, sällan aflänga, guldgult brun-

aktiga, 23—70 nimm, i diam. eller ända tili 80 mmm. länga.

Sporerna bredt vigglika, pä den fria sidan tätt besatta med

starka, afnmdade taggar.

I fröen af Lathyrus pratensis och Convolvulns-arter.

III. Schröteria Wint.

Sch. Delastrina (Tue.) Wint. Pilz., p. 117.

Syn. Thecaphora Delastrina Txjl.

Sporerna tvä och tvä, sällan tre och tre med hvarandra

fast förenade, klotrunda eller oregelbnndet rnndade, besatta

med tjocka oregelbnndna värtor, bläaktigt gräa. Dubbelspo-

rerna 16—23 mmm. länga, 9—12 mmm. tjocka.

Pä fröfästet, frösträngen och fröknopparne hos Veronica

aiTensis och Y. hederifolia.

IV. Schizonella Schrot.

Groningen lik den hos Ustilago.

Sch. melanogramma (De C.) Schrot.; Wint. Pilz.,

p. 106.

Syn. Uredo melanogramma De C.

Sporerna tvä och tvä förenade med hvarandra genom

en smal led, med halfrund öfversida och oregelbnndet kantig

imdersida, mörkbruna, knottriga, 5—8 mmm. länga, 8 12

mmm tjocka.

Pä starrväxters blad.

Bildar länga, svartbrnna streck.
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V. Entyloma De B.

Sporerna uppkommande frän hyfernas spets eller längs-

efter dessa, bildande kompakta raassor. Groningen försig-

gäende pä sannna sätt som hos följ. slägte. Konidier iinnas

hos flera hithörande svampar. Dessa afsöndras frän myceliet

före sporbildningen. — Smä, i värdplantans väfnad vegete-

rande svampar.

Ent. serotinum Sciiröt.

Sporerna klotrunda eller n. oregelbundet runda, sällan

polygonala eller aflänga, med temligen tunn, ljusbrunaktig,

slät menbran, 11—14 nimm, i diam. Ivonidierna n. trädlika,

färglösa, ända tili 50 nimm, länga, 2 nimm, tjocka.

I bladen af Symphytum officinale.

Bildar runda, först krithvita, sedan brunaktiga fläckar af 2—

3

mnr.s genomskärning.

Ent. canescens Schrot.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet rundade, m. säl-

lan elliptiska, 11—13 nimm, i diam., med temligen tunn,

ljusbrunaktig, slät membran.

I bladen af Myosotis palustris, M. sylvatica, M. hispida

och M. stricta.

Bildar kvita, merendels runda fläckar, af 1— 2 mm:s genorn-

ekärning.

1. Ent. Ranunculi (Bon.) Wint. Pilz., p. 112.

Syn. Fusidium Ranuncidi Bon.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet rundade, med

temligen tunn, ljust gulbrunaktig, vanligen slät membran,

11—14 mmm. i diam.

I bladen af Ranuncidus acris, R. auricomus, S. scele-

ratus och Ficaria ranunculoides, m. r. (Mustiala).
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Astadkommer obetydligt uppsvällda, runda, hvitaktiga, slutl.

gulbruaaktiga fläckar af 2— 3 mm:s genomskärning.

** Hvarken konidier eller sporidier iakttagna pä den

lefvande värdväxten.

f Spormembranen öfverallt lika tjock.

2. Ent. Calendulae (Oud.) Wint. Pilz., p. 114.

Sporerna klotrunda, oregelbundet rnndade eller polygo-

uala, med temligen tjock, slät, n. färglös eller blekt gulbrun-

aktig membran, 10—16 nimm, i diam.

I bladen af Hieracinm vulgatum och H. murorum, m.

r. (Mustiala).

Orsakar blekgrönaktiga, slutl. brunaktiga, merendels runda fläc-

kar af olika storlek.

Ent. Chrysosplenii Schrot.

Sporerna klotrnnda eller bredt elliptiska, med tunu, slät,

n. färglös membran, 10—12 mmm. i diam.

I lefvande blad af Chrysoplenium alternifolium.

Bildar gulaktigt bvita, kretsformiga fläckar af 2— 6 mm:s ge-

nomskärning.

-j-f Spormembranen icke öfverallt lika tjock.

Ent. crastophilum Sacc.

Sporerna fast sannnanliängande, rundadt eller aflängt

polygonala, af m. olika form, Ijnsbruna, genomskinande, med

slät, i vinklarne tjockare membran, 7—14 mmm. i diam.,

ända tili 16 mmm. länga.

I lefvande blad af Poa annna, P. nemoralis och Dac-

tylis glomerata.

Förorsakar svartgräa, aflänga eller längsträckta fläckar.

Ent. Picridis Rostr.

Sporerna runda eller polygonala, ofta n. förlängda,
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med olika tjock, gulbrim membrau, 10—15 nimm, i diam.,

ända tili 17 nimm, länga.

I bladen af Picris hieracioides.

Bildar gräbrunaktiga, ofta af en bred, gulaktig ring omgifna

fläckar.

Ent. Limosellae (Kunz.) Wint. Pilz., p. 115.

Syn. Protomyces Limosellae Kunz.

Sporerna klotrunda, oregelbundet rundade eilen för-

längda, ofta polygouala, med tiinn, ljusbrunaktig, slät mem-

bran af oiika tjocklek.

I bladen af Limosella aqvatica.

Bildar smä, värtlika, gyttrade, ofta sammauflytande punkter i

bladsubstansen.

Ent. Corydalis De B.

Sporerna klotrunda eilen oregelbundet rundade, för-

längda eilen polygouala, med tjock, gulbrim, med tydliga,

oregelbundet vägformiga uppliöjningar försedd membrau,

10—13 mmm. i diam.

I bladen af Corydalis-arter.

Framkallar orcgelbundna, först hvit-, sedan brunaktiga fläckar.

Ent. Linariae Schrot.

Sporerna oregelbundet runda, sällan klotrunda eilen

bredt elliptiska, med temligen tjock, blekgulaktig, med list-

formiga uppliöjningar försedd membrau, 10—14 nimm, i diam.

I bladen af Linaria vulgaris.

Bildar hvitaktiga, äldre blökt brunaktiga, runda eller oregel-

bundna, stundom sammanflytando fläckar.

3. Ent. microsporum (Ung.) Wint. Pilz., p. 116.

Syn. Protomyces microsporus Ung.

Sporerna n. oregelbundna, runda eller förlängda, ofta
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polygonala, med vägigt knülig, färglös eller blekgulaktig

membran af m. olika tjocklek, 12—21 mmm. i diam. eller

ända tili 24 mmm. länga.

I bladen ocli bladskaften af Ranunculus repens ocli R.

bulbosus m. r. (Mustiala).

Framkallar först gul-, sedan brunaktiga, m. stärkt upp- eller

nedät upphöjda, pä den raotsatta sidan konkava svulster, af rund

eller oregelbunden form och 1—3 mm:s genomskärning.

VI. Tilletia Tul.

Sporerna isolerade, vid mognaden bildande pulverfor-

miga massor. Promyceliet ntvecklande i kraus ställda, cy-

lindriska, spol- eller tradformiga sporidier, livilka efter eu

föregäende kopulation framalstra sekundära sporidier.

T. decipiens (Pees.) Wint. Pilz., p. 111.

Syn. Uredo segetum £ decipiens Pees.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet rundade, sällan

bredt elliptiska, genomskinande, bruna, 20—26 mmm. i diam.

eller ända tili 30 mmm. länga, med 2,5—3 mmm. höga, list-

formiga upphöjningar.

I fruktämnen af Agrostis stolonifera och Agr. vulgaris.

T. controversa Kühn.

Sporerna klotrunda, sällan oregelbundet rundade, Ijus-

bruna, genomskinande, 19—23 mmm. i diam., med 2—2..-.

mmm. höga och 3,5—4 mmm. vida listformiga upphöjningar.

I fruktämnen af Triticum repens.

T. Secalis (Cord.) Wint. Pilz., p. 110.

Syn. Uredo Secalis Cord.

Sporerna klotrunda eller n. oregelbundet rundade, säl-

lan bredt elliptiska, genomskinande, mörkbruna, 18—23 nimm.
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i diam., med 2 nimm, liöga och 3,5—4 mmur. breda listfor-

miga upphöjningar.

Förster rägens fruktämnen.

1. T. Tritici (Bjerkander) Wint. Pilz., p. 110. —
Alhnän Kolbrand.

Syn. Lycoperdon Tritici Bjerk.

Uredo Garies De 0.

Tilletia Garies Tül.
;
Karst. Myc. Fenn. p. 10.

Sporerna klotrunda, oregelbundet runda, elliptiska eller

aflänga, stärkt genomskinande, bruna, 14—19, merendels 17

nimm, i diam. eller ända tili 23 nimm, länga, med 1—1,5

nimm, höga ädror.

I livetets fruktämnen, i södra Finland.

Af denna svamp angripna frukt- eller fröämnen antaga ut-

seende af redan utbildade, men missbildade körn. Deras färg ar i

början svartgrön, sedan brunaktig, slutligen ruer eller mindre svart.

Genomskär man ett kolbrandigt körn i sitt yngre tillständ, sä blir

man varse en svartbrun, n. fuktig, fetaktig massa, som i synuerhet

nedtill är hvitaktig. I äldre tillständ innehäller det ett fint, torrt

stoft af mörkt svartbrun färg och sprider en genomträngande, högst

obehaglig, frän Trimethylamin härröraude lukt. De af denna brand

hemsökta axen skiljas lätt frän de öfriga; deras färg är mera blek-

grön eller stötande i blätt, med skrumpet utseende och utspärrade

borst. De förtorka sedermera och bekomma utseende af mogna ax,

dä de öfriga börja gulna.

2. T. Fischeri Karst. Myc. Fenn. IV, p. 10.

Sporerna klotrunda, sällan rundadt elliptiska, genom-

skinande, otydligt nätädriga, svartbruna, 14—17, merendels

15, nimm, i diam. eller omkr. 16 nimm, länga och 12—13

mmm. tjocka.

I fruktämnen af Carex canescens, m. r. (Wasa). 8.



102

T. laevis Kühn.

Sporerna klotrunda eller oftare oregelbundet runda

eller äggfonniga, stundom förlängda, genomskinande. släta,

bruna, 14—20 nimm, i diam.

I fruktämnen af Triticum vulgare.

T. Moliniae (Thüm.) Wint. Pilz., p. 109.

Sporerna äggrunda eller elliptiska, sällan n. klotrunda,

af moderliyfens lemningar trädiga, opaka, mörkbruna, 20—30

nimm, länga, 14—17 nimm, tjocka, med tjock, tätt genoni-

borrad membran.

I fruktämnen af Molinia coerulea.

3. T. striaeformis (Westend.) Wint. Pilz., p. 108.

Syn. Uredo striaeformis Westend.

Sporerna oregelbundet runda, polygonala, sällan klot-

runda eller aflänga, tätt besatta med smä taggar, n. genom-

skinande, bruna, 9— 12 nimm, i diam. eller ända tili 17

nimm, länga.

I ätskilliga Gramineers blad.

Bildar länga, svartbruna streck.

* T. Salveii (Berk, et Br.) Karst.

Syn. Ustilago Salveii Berk, et Br.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 9.

Skild frän hufvudformen förnämligast genom större spo-

rer (13—16 nimm, i diam.).

Pä Hundexingens blad. Anträffad i Merimasku kapell.

Hit hör sannolikt äfven T. Calamagrostis Fdck. pä Oalama-

grostis epigeios.

T. olida (Riess.) Wint. Pilz., p. 107.

Syn. Uredo olida Riess.

Sporerna oregelbundet runda eller aflänga, sällan klot-

runda. n. genomskinande, mörkbruna, med nätlikt förenade
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listformiga upphöjningar, 17—23 nimm, i diam.. ända tili

26 nimm, länga.

I bladen af Bracliypodium pinnatum.

VII. Ustilago Pers.

Frukthyferna knippevis förgrenade, slutligen saniman-

flytande tili geleartade massor, i hvilka sporerna uppstä rad-

eller gruppvis. Sporerna isolerade, vid groningen utveck-

lande ett ledadt promycelium med pleurogena sporidier. —
Skiljer sig frän slägtet Tilletia förnämligast genom spo-

rernas utvecklings- och groningssätt.

* Sporerna nätädriga.

1. Ust. Tragopogonis pratensis (Pers.) Karst. Myc.

Fenn. IV. p. 10. — Fiblebrand.

Syn. Uredo Tragopogi pratensis Pers.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 19.

Sporerna oregelbundet runda eller n. elliptiska, sällan

fullkomligt runda, svartvioletta, n. genomskinande, 10—15

mmm. i diam., eller ända tili 17 nimm, länga.

I blomsterfästet och blommorna hos Trogopogon pra-

tensis, m. r. (Mustiala).

I blandning med annat hö förorenar fiblebranden detta, gör

det för boskapen osmakligt och högst osundt.

Ust. Cardui Fisch, v. Waldh.; Wint. Pilz. p. 101.

Sporerna klortunda, sällan oregelbundet rundade eller

bredt elliptiska, violetta eller ljusbruna, 14— 17,5 nimm, i diam.

I fruktämnen af Carduus nutans.

2. Ust. utriculosa (Nees.) Tul.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 9.

Syn. Caeoma utriculosum Nees.
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Sporema klotrunda, sällan elliptiska, genomskinande,

violetta, med m. liöga nätadror och vida maskor, 9— 12 mmm.

i diam.

I fruktämnen lios Polygonum lapathifolium, P. persi-

caria, P. hydropiper, P. couvolvulus och P. ayiculare, h. o. d.

i södra och mellersta Finlaud.

Ust. anomala J. Kunze.

Sporerna klotrunda, oregelbundet ruuda eller elliptiska,

blekt brunaktiga, 9—12 mmm. i diam., eller äuda tili 14

mmm. länga. Nätädrorna lägre och maskorna m mindre än

hos föreg.

I de iure blomdelarne hos Polygonum Couvolvulus och

P. dumetorum.

Ust. flosculorum (De C.) Wint. Pilz., p. 99.

Syn. Ureclo flosculorum De C.

Sporerna oregelbundet runda, sällan klotrunda eller

bredt elliptiska, färglösa, blekt brunaktigt eller smutsigt

violetta, genomskinande
,
med läga nätadror ocli tränga

maskor.

I ständarknapparne hos Succisa pratensis.

Ust. Scabiosae (Scnv.) Wint. Pilz., p. 99.

Syn. Farinaria Scabiosae Sow.

Sporerna klotrunda, sällan bredt elliptiska, färglösa

eller blekt küttfärgade, 9— 10,5 mmm. i diam., eller ända

tili 12 mmm. länga, med läga nätadror och smä maskor.

Ust. violacea (Pers.) Tue.

Syn. TJredo violacea Pers.

Sporerna runda eller bredt elliptiska, ofta n. hoptryckta,

blekt violetta, genomskinande, med temligen tränga maskor,

5
,
5—9 mmm. i diam.
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I ständarkuapparne hos Dianthus deltoides, D. super-

bus. Silene nutans, S. iuflata, S. rupestris, Lychnis viscaria,

L. flos Cuculi, Stellaria graminea, Malachium aqvaticum och

Pingviciüa alpina.

Ust. Kühniana Wolff.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet runda, mörkvio-

letta, föga genomskinande, med m. läga nätädror och m.

smä maskor, 10—16 nimm, i diam.

Angriper Rumex acetosa och R. acetosella.

** Sporerna taggiga.

Ust. subinclusa Körn.

Sporerna runda eher polygonala, m. sällan bredt ägg-

formiga, n. genomskinande, svartbruna, tätt besatta med

stora, cylindriska, trnbbiga, nällika taggar, 14—19 nimm,

i diam.

I fruktämnen hos Carex acuta, C. ampullacea, C. vesi-

caria och C. riparia.

Ust. echinata Schrot.

Sporerna klotrunda, sällan oregelbundet runda eller

bredt elliptiska, genomskinliga, bruna, tätt besatta med stora,

afnmdade, nällika taggar, 17,5 mmm. länga, ända tili 12

nimm, tjocka, eller 12—15 mmm. i diam.

I bladen hos Phalaris arundinacea.

Bildar länga, svartbruna streck.

*** Sporerna besatta med värtor eller papiller.

f Sporerna violetta.

3. Ust. vinosa (Bf.rk.) Tue.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 9.

Syn. Uredo vinosa Berk.

Sporerna klotrunda, oregelbundet runda, sällan förlängda,
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stärkt genomskinande, m. blekt violetta. tätt besatta med

stora, halfnmda värtor. 6.5—10 mmm. i diam., ända tili 12

mmm. länga.

Angriper befruktningsdelarne bos Oxyria digyna.

4. Ust. Bistortarum (De C.) Körn.; Karst. Mj'C.

Fenn. IV, p. 8.

Syn. Uredo Bistortarum a pustulata et ß marginalis De C.

Sporerna oregelbnndet runda eller afrundadt polygo-

nala, sällan klotrnnda eller aflänga, genomskinande, violetta.

tätt besatta med smä papiller, 10—18 mnnn. i diam., ända

tili 19 mmm. länga.

I bladen af Polygonnm viviparum m. r. (Kitofka i ryska

lappmarken). 7.

5. Ust. Hydropiperis (Schum.) Schrot.; Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 7.

Syn. Uredo Hydropiperis Schum.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 394.

Sporerna oregelbundet rnnda eller aflanga, afrundadt

polygonala, sällan klotrunda, genomskinande, violetta, släta

eller tätt besatta med smä, fina körn, 8—17 mmm. i diam..

eller ända tili 21 mmm. länga, 10—12 mmm. tjocka.

I frnktämnen lios Polygonnm viviparum, P. mite ocli

P. Hydropiper, h. o. d. i südra Finl. 8, 9.

ff Sporerna brnna.

6. Ust. Caricis (Pers.) Fuck.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 8.

Syn. Uredo Caricis Pers.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 51.

Sporerna mängformiga, a tvenne hvarandra motsatta
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siüor 111er eller miiulre tillplattade, Mn den breda sidan

sedda rundadt polygonal«, bruna, icke eller n. genomski-

nande. med tjock, af tättsittande körn straf membran, 12—24

mmm. länga, 7—18 lninm. breda, (frän breda sidan sedda)

ända tili 24 mmm. i diam.

Pä och inuti fruktämneu lios atskilliga Carex-arter, t. a.

öfver heia landet. 8, 9.

Af denna svamp angripna fruktämneu förvandlas tili fasta,

runda, svarta, pä ytan ifräu sig färgande, pulveruleuta kroppar.

Ust, Luzulae Sacc.; Wint. Pilz. p. 92.

Sporerna oregelbundet runda, polygonala eller aflänga,

sällan klotrimda, 19—26 nimm, i diam., med m. tjockt, mörk-

brunt, opakt, endast pä ett eller annat stalle genomskiuande,

med stora, runda porkanaler försedt episporium.

I fruktämneu hos Luzula pilosa.

Ust. olivacea (De C.) Wint. Pilz. p. 91.

Syn. Uredo olivacea De 0.

Sporerna rundadt polygonala, äggrunda, aflanga, ofta

cylindriska och krökta, lj ust olivbruua, omkr. 5 mmm. i diam.,

eller 6—16 mmm. länga och 3,5— 5,5 mmm. tjocka.

I fruktämnen hos Carex acuta, C. ampullacea, C. vesi-

caria, C. filiformis och C. riparia.

Ust. bromivora Tul.
;
Wint. Pilz. p. 91.

Syn. Ustilago Carbo a vulgaris d bromivora.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet runda, sällan

äggformiga, mörkbruna, n. genomskinande, glatta eller of-

tare tätt besatta med smä papiller. 6— 11 mmm. i diam.

eller ända tili 12 mmm. länga.

I blomdelarne hos Bromus secalinus och Br. mollis.

8
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7. Ust. segetum (Bull.) Ditm.; Karst. Myc. Fenn.

TV. p. 6. — Sotbrand, Sot, Sotax.

Syn. Reticularia segetum Bull.

Uredo Carbo De 0.

TJstilago Carbo Tül.

Exs. Karst. Fting. Fenn. 26.

Sporerna oregelbundet runda eller aflänga, polygonala,

sällan klotrunda, ljusbruna, genomskinande, med merendels

finvärtigt, sällan glatt episporium, 5—8 nimm, i diam.

I blomdelarne hos Hordeum, Triticum, Avena ocb Fe-

stuca, t. a. 6—9.

Fruktificerar i fröet, i hvars stalle utbildas ett kimrökslikt stoft,

hvilket i början omgifVes af en tunn binna, som snart sönderbrister;

sporerna utbreda sig nu öfver alla blommans delar ocb förstöra dessa

beit ocb kället. *)

**** Sporerna släta.

8. Ust. grandis Fr.; Karst. Myc. Fenn. IV. p. 7.

Exs. Kaust. Fung. Fenn. 200.

Sporerna oregelbnndet runda eller aflänga. ofta n. po-

lygonala, sällan klotrunda, ljusbruna, genomskinande, 7—10

mmm. i diam., eller ända tili 12 nimm, länga.

Angriper sträen hos Phragmites. Anträffad pä Kun-

sala ö i Mars 1861. Uppgifves förekomma äfven pä Typha

latifolia.

Ust. hypodytes (Schlecht.) Fr.

Syn. Caeoma hypodytes Schlecht.

*) Mot sot och brand pä hafre och körn rckommenderar J.

Kühn en betning af utsädet med utspädd svafvclsyrn. Man användor

en lösning af 1 del vanlig engelsk svafvelsyra pä 15 delar vatten

och läter utsädet ligga der i 10 minuter; pä detta satt behnndlndt

„tsädc af körn och hafre förlorar intet af sin groningskraft, under det

alt. en betning af den med kopparvitriol, sasom für livete, i detta af-

seende verkar skadligt.
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Sporerna oregelbundet nmda eller polygonala, sällan

klotrunda eller aflänga, ljusbruna, genomskinliga, 3,5—6 nimm,

i diam.

Pä sträen af Calamagrostis epigeios, Triticum repens

och Elymus arenarius.

Ust. Ornithogali (Schm, et Kunz.) Wint. Pilz., p. 86.

Syn. Uredo Ornithogali Schm, et Kunz.

Sporerna m. oregelbundna, rundadt eller aflängt poly-

gonala, ljusbruna, genomskinande, ofta pä ena sidan raed en

utskjutande spets, 10—18 nimm, i diam., eller ända tili 25

nimm, länga.

I bladen hos Gagea minima och G. lutea.

Ust. longissima (Sow.) Tul.; Wint. Pilz. p. 85.

Syn. Uredo longissima Sow.

Sporerna oregelbundet rundadt skifformiga, ofta n. kan-

tiga, sällan klot- eller äggrunda, ljusbruna, genomskinliga,

3,5—6 nimm, i diam. eller ända tili 7 nimm, länga.

I Glyceria-arters blad.

Bildar länga, bruna streck.



110

Fam. III. Entomophthoreae.

Myceliet vegeterande i lefvande insekter och bestäende

af isolerade. rörformiga celler eiler ledade och m. förgre-

nade livfer. Frukthyferna enkla eller forgrenade, utträn-

gande ur djurkroppen. Basidiosporerna (konidierua), upp-

komna genom afsnöming, bortslungas vid mognadeu med en

viss kraft. Vintersporerna, bildade af laterala eller ter-

miuala utväxter frän myceliet, uppstä i djurkroppens iure

väfnader.

FamiljeD imiefattar ett slägte:

I. Entomophthora Fres.

* Vintersporer och basidiosporer (konidier) bekanta.

Ent. sphaerosperma Fres.; Wint. Pilz., p. 79.

Frukthyferna rikligt forgrenade, pa mängfaldigt satt

böjda, farglösa, ledande sitt Ursprung frän ett mäktigt, pä

djurets buksiga tjocka, stränglika höftorgauer utsändande

10—66 nun. tjockt mycelium. Sporerna (konidierua) aflänga

eller spollikt elliptiska, farglösa, 17 nimm, länga, 3 nimm,

tjocka. Vintersporerna klotrunda, bruuaktiga, 20—27 nimm,

i diam.

I Kälfjärilens (Pieris Brassicae) larver.

Ent. Aphidis Hoffm.
;
Wint. Pilz. p. 78.

Frukthyferna sparsam!, ledade, flerfaldt krökta, färg-
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lösa. upptill u. klubblikt uppsvällda, ända tili 12 nimm,

tjocka, utlöpande Mn isolerade, rör- eller säcklika, färglösa,

ända tili 9 ramm, tjocka celler. Sporerna elliptiska, spol-

formiga, ofta oliksidiga, sällau n. böjda, färglösa, 20—30

nimm, länga, 10—16 ramm, tjocka. Vintersporerna temii-

nala eller pä korta, laterala, Mn det sparsamt förgrenade,

briraaktiga myceliet framspriugande grenar, klotrunda, först

bruna, sedan färglösa, släta, 33—43 ramm, i diara.

I Apliis (Cornui?) pä Cornus sangvinea, Begge frukt-

formerna förekorama samtidigt i September och Oktober.

Ent. megasperma (Cohn) Wint. Pilz. p. 78.

Sy n. Tarichium megaspermum Cohn.

Myceliets hyfer rörformiga, cylindriska eller pa ett

och annat stalle bläslikt uppsvällda, icke eller sparsamt le-

dade, med spridda grenar, färglösa eller svartaktiga, 8—25

mmra. tjocka. Vintersporerna isolerade, stundom förenade

tvä och tvä eller tre och tre, med raörkbrimt, oregelbundet

färadt episporium, klotrunda eller päronformiga, 36—55 mmm.
i diam. eller ända tili 100 mmm. länga och 30 mmm. tjocka.

Angriper Südesbroddflyets (Agrotis segetum) larver.

*** Endast basidiosporer (kollidier) bekanta.

Ent. Aulicae (Reiciiardt) Wint. Pilz. p. 78.

Syu. Empusa Aulicae Reichardt.

Frukthyferna flerböjda, utlöpande ur isolerade rörfor-

miga celler. Sporerna äggformiga, med en trubbig papill.

37— 38 mmm. länga, 20—27 nimm, tjocka.

I Euprepia Aulicas och andra insekters larver.

Ent. Tenthredinis Fres.; Wint. Pilz. p. 77.

Frukthyferna ända tili 6-celliga, af mängfaldig form,

ofta upptill klubblikt förtjockade eller pä ett eller aunat
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ställe uppsvällda och utan innehäll. ofta böjda, omkring 20

nimm, tjocka, med brunt innehäll. Sporerna runda eller om-

vändt äggformiga, 47—62 mmm. länga.

I Tenthredo-larver pä al.

«

Ent. Grylli Fres.
;
Wint. Pilz. p. 77.

Frukthyferna 3— 5-celliga, ofta flerböjda, liär och der

uppsvällda och fürsedda med utväxter och korta greiiar, upp-

till med brunt, kornigt innehäll, 10—20 mmm. tjocka. Spo-

rerna päronformiga, med brunaktigt innehäll. 33—43 mmm.

länga, 27—37 mmm. tjocka.

Angriper Gräshoppor.

Ent. Tipulae Fres.; Wint. Pilz. p. 77.

Frukthyferna ofta 4-celliga, slaka, grönbrunaktiga. med

talrika vacuoler uti innehället, 10—11,7 mmm. tjocka. Spo-

rerna ovala, vid basen med en kort, bred. afrundad utväxt,

grönbrunaktiga, 33—40 mmm. länga.

Angriper Tipula-arter.

Ent. Culicis (A. Bräun) Wint. Pilz. p. 77.

Syu. Empusa Culicis A. Braun.

Frukthyferna cyliudiiska, upptill klubblikt förtjoclcade,

trecelliga, nedtill 3— 7 mmm., upptill ända tili 12, s nimm,

tjocka, grägrönaktiga. Sporerna klockformiga, 9—12 mmm.

länga.

Pä Culex pipieus, heia sommaren igeuom.

Myckct lik följando nrt., mon mindrc.

1. Ent. Muscae (Cohn) Wint. Pilz. p. 76.

Syu. Empusa Muscae Cohn.

Frukthyferna rörformiga, sparsamt förgrenade, flerböjda.

•j— ii nimm, tjocka, upptill klubblika, 19—28 mmm. tjocka,
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färglüsa. Sporerna klockformiga, (bestäende af eu rimdad

kropp, som nedät afsmalnar tili ett skaftlikt bihang och

upptill tili en tin spets), färglüsa. 20—33 liiniiii. länga. 16—23
mnim. tjocka.

Pä Musca-arter.

Henna svamp uppträder ärligen om hösten (enligt regeln frän

Augusti tili November) epidemiskt ibland fensterflugorna. Af denna

angripna iudivider sitta med utbredda fötter och utsträckt tryue pä
de mest olika föremäl; doras abdomen är nppsvälld, emellan dess

segmenter framkomma hvita gördlar, bestäende af frukthyfer. Slut-

ligen äro djuren och deras omgifning betäckta af ett hvitt stoft, bil-

dadt af de frän frukthyferna elastiskt utslungade sporerna.
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Nedanstäencle uppsats afser att utgöra redogörelse för den

resa, som jag för algologiska studier sommaren 1882 före-

tog tili Finlands sydvestra skärgärd med understöd af det

botaniska Hisingerska resestipendiet, som jag af Societas

pro Fauna et Flora Fennica erhällit.

Jag vill frambära min tacksamhet tili donator stipendii,

tilosotie hedersdoktorn, friherre E. V. E. Hisinger för den

förekommaude välvilja, hvarmed han icke blott lemnade

mig närmare upplysningar om det företag, jag hade att

utföra, utan äfven stälde sin litteratur och sin erfarenhet tili

mitt förfogande. Äfven stär jag i stör förbindelse tili do-

centen vid Upsala Universitet, filosotie doktorn F. R. Kjell-

man, som godhetsfullt biträdt mig vid bestämmandet af mera

kritiska former. Slutligen beder jag att fä uttala mitt tack

tili alla dem, som genom sin gästfrihet och sitt tillmötes-

gäende underlättade mitt arbete.

Det omräde, jag hade att undersöka, utgjordes af skär-

gärden frän Barösund i öster tili Korpo i vester. Ungefär

midt emellan dessa bäda ändpunkter utskjuter Hangö länga

och sandiga udde. Trakten öster om denna har blifvit un-

dersökt af Gobi, som äfven publicerat sina iakttagelser J
).

Undantager man dessa jemte nägra gamla uppgifter i Herb.

’) Chr. Gobi : Die Rothtange des finnischen Meerbusens. — Pe-

tersburg 1877
;
die Brauntange des f. M. — Petersburg 1874.
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Mus. Fenn. 1
),

var liela omrädets algvegetation okänd. Ve-

sterut frän och med Äland möta oss de svenska botanister-

nas, särskildt adjunkten Kroks 2
) undersökningar.

Östersjön i allmänhet, och särdeles sä längt norr ut

som i finska skärgärden, är ganska fattig pä alger; ej sä,

som skulle icke en massa dylika växter förekomma, men denna

mängd utgöres pä de flesta stallen af lielt fä arter. Detta

har väl hufvudsakligen sin grund i vattnets ringa salthalt,

som ej är tillräcklig für att uppamma en rikare och mäng-

formigare algvegetation, sadan som man träffar den t. ex.

vid Sveriges vestkust, men af ej ringa inflytande torde väl

ocksä hafsbottnens beskatfenhet vara. I liela det af mig

undersökta omrädet var nämligen förhällandet, att bottnen

vanligen utgjordes af härd lera, öfver hvilken ett tunt sand-

lager var utbredt, och pä sädan hotten trifves ingen högre

alg. Äfven der berg- eller stenbotten fans, upphörde denna

pä större djup (6—8 famnar), der leran äter uppträdde.

Häraf är lätt att inse, att det ej är godt om tjenliga alg-

lokaler i finska skärgärden. Ganska gifvande draggningar

har jag dock gjort pä de genom „prickar“ utmärkta grün-

den i segellederna
;
för att gifva stöd ät „pricken“, nedsäu-

kes nämligen kling densamma en mängd stenar, pä hvilka

alger sedan fästa sig. En tjenlig växtplats särskildt för

bruna alger utgör Fucus vesiculosus, som ofta är fullkomligt

öfverväxt af dessa sina slägtingar.

Säsom redan är nämdt, är artrikedomen ej särdeles

stör i Finska skärgärden ;
utom en mängd mer eller mindre

afvikande former har jag funnit 29 arter, fördelade pä 21

1) Herbarium Musei Fennici, utgifvet af W. Nylander och Th.

Saelau — II:fors 1859.

2
) Th. 0. B. N. Krok: Bidrag t. kiinned. om algfloran i inre

Östersjön och Bottniska viken. Sthlm 1869.
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slägten. Pa hvad sätt de stora alggrupperna äro represen-

terade, syues af följande tabell:

Af Characese

,, Rhodospermeae

Fucoideae

,, Chlorophyllophycese

Nostocaceae

har jag funnit 2 arter

Summa 29 arter.

Nägra af dessa arter tyckas här hafva sitt egentliga

bemvist, i det de uppträda under en mängd olika former.

Särskildt gäller detta om Ceramium tenuissimum Lyngb. och

framför allt om Coilonema Chordaria Aresch., hvilken sist-

nämda art visat sig ega en högt utvecklad variationsför-

mäga. Afven Dictyosiphon hippuroides (Lyngb.) Kütz. företer

ett stört antal kritiska former och synes fullkomligt ersätta

den annorstädes allmänna D. foeniculaceus (Huds.) Grev.,

som här fullkomligt saknas. Troligen kommer ocksä största

delen af den frän mellersta och norra delen af Östersjön

uppgifna D. foeniculaceus att visa sig vara D. hippuroides;

jag har nämligen flerestädes funnit former af denna alg, som
varit omöjliga att utan mikroskopets tillhjelp skilja frän för-

utnämda art. Emellertid har jag, oaktadt det ringa artan-

talet, lyckats göra flera goda fynd i de ej förut beskrifna

Phloeospora tortilis (Rupr.) Aresch. * Chordariaeformis, Coilo-

nema Chordaria Aresch.* gelatinosum och Streblonema oli-

gosporum, samt de för Östersjön nya Bulbocoleon piliferum

Pringsh., Cladophora conglomerata Kütz., Enteromorpha
quaternaria Ahln. (var. ochracea Ahln.) och Rivularia (Isactis

Thur.) plana Harv.

Da Hangö udde skjuter sä längt ut i sydvest, skulle
man med skäl kunnat förmoda, att en olikhet skulle visa sig



124

mellan algvegetationen i trakterna öster och vester derom.

Nägon anmärkningsvärd sädan künde jag dock ej upptäcka.

Enda skilnaden var, att algerna vesterut uppträdde i större

och rikare former än i Finska viken.

Hufvudmassan af algvegetationen i det af mig genom-

sökta omrädet utgjordes af Fucoideer, särdeles Fucus vesi-

culosus L., som stundom bildade riktiga snär pä hafshott-

nen. Ytterst allmänna voro äfven Chorda filum (L.) Stackh.,

Dictyosiphon hippuroides (Lyngb.) Kiitz. och Elachista fuci-

cola (Velley) Fr. Allmänt förekommo äfven arter af slägtet

Enteromorpha. Sällsyntare voro deremot Florideer; talrikast

bland dessa förekom tvifvelsutan Ceramium tenuissimum

Lyngb., som äfven var den enda Floride, pä hvilkeu jag

träffat utvecklade sporocarpier. Af Characese var Chara

aspera Willd. och af Nostocaeece Rivularia atra Roth; Thur,

temligen allmän.

Med afseende pä den här nedan följande förteckningen

öfver de funna algerna vill jag nämna, att mina liufvudsta-

tioner under resan varit följande: 1) Barösund, lotsstation

i Ingä socken, ej längt frän Fagerviks bruk; 2) Espslcär med

lotsstationen Busö ungef. l‘/2 mil söder om Ekenäs; 3) Hango;

4) Högsärci med lotsstationen Jungfrusund, beläget i Hiitis

socken; 5) Stenslcär, by i Nagu socken pä en ö nägot vester

om lotsstationen Gullkronan; 6) Fagerholmen
,

tull- och lots-

station pä gränsen mellan Nagu och Korpo socknar. —

Dessutom har jag tagit liägra alger vid Bunsala utanför Abo.
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Characeas 1
).

#

Chara aspera Willd.

Exs.: Cb. aspera J. E. Areschoug, Algae scand. exs.,

n:o 41.

Nära Barösund och flerestädes; en yngre form frän

Högsära och Fagerholmeu.

Tolypella nidiflca (Müll.) Wählst.

Exs.: Nitelia Stenhammariana J. E. Areschoug, Algte

scand. exs., n:o 47.

Stenskär och Fagerholmeu (ett individ frän hvartdera

stallet); af frih. E. V. E. Hisinger tagen nära Barösund 2
).

Rhodospermeae (Floridese).

Polysiphonia violacea (Roth) Grev.

Exs.: P. violacea J. E. Areschoug, Algaö scand. exs.,

n:o 65.

Utbredd öfver liela omrädet och pä vissa stallen rätt

ymnig t, ex. vid Stenskär och Fagerholmen. Kroh fann

den nordligast vid Stockholmsskären. Upptagen iHerb. Mus.

Fenn.

f. violacea J. Ag.

Dcscr.: P. violacea y violacea J. G. Agardh, Spec. alg.

pag. 989.

Denna form anträffades vid Barösund och Espskär.

Gobi omnämner ej hufvudarten, utan endast denna form

(säsom sällsynt).

P. nigrescens (E. Bot.) Harv.

Forma: närstäende, men ej öfverensstämmande med

') I>e hithörande arterna har filosofie doktor 0. Nordstedt i

Lund välvilligt granskat. '

J
) Se E. V. E. Hisinger: Flora Fagervikiensis, pag. 43.



P. nigr. a fucoides Harv., Ner. Bor. Amer., vol.

II, pag. 49 & Phyc. Brit., tab. 277 ’).

Endast vid Barösund, i sjelfva farleden vid ett grund

pä 3—4 famnars vatten. Sannolikt flerestädes. Gobi och

Krolc ange den säsom allmän.

Fnrcellaria fastigiata (L.) Lamouv.

Exs.: Furc. fast. f. tenuior J. E. Areschoug, Algae scand.

exs., n:o 257.

Syn.: Fastigiaria furcellata Gobi, Die Rothtange des

finn. Meerb., pag. 6.

Vid Barösund, Hangö och Fagerholraen. Den växte i

stärkt sammanträngda, n. boll-lika exemplar och var stun-

dom gultoppad. Enligt Gobi och Krolc allmän i heia Östersjön.

Phyllopliora Brodiaei (Turn.) J. Ag.

f. baltica Arescb.

Descr.: Ph. Brod. f. baltica Gobi, Die Rotht. d. f. M.,

pag. 7.

Exs.: Ph. Brodiaei & Ph. membranifplia ff. balticoe J.

E. Areschoug, Algoe scand. exs., n:o 310.

Nägra smä, ytterst reducerade exemplar funnos vid

Barösund. I större och tydligare former uppträdde den vid

Fagerholmen, der den stundom tenderade nägot ät Ph.

membranifolia (G. & W.) J. Ag. Den smalaste formen äter-

finnes i Areschougs exsiccatverk. Gobi fann den vid Hel-

singfors. Enligt Krolc är den „temligeu ymnig i heia inre

Östersjön“.

Ceramium tenuissimnm Lyngb.

Exs.: Cer. tenuissimum J. E. Areschoug, Algoe scand.

exs., n:o 13.

D Vär form skiljer sig bland annat genom mera sympodial och

sammanträngd förgreuing.
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Syn.: Cer. gracillimum Gobi, Die Rotht. d. f. M. r

pag. 4.

Efter all sannolikhet är det denna art, sora temligen

allmiint förekommer i finska skärgärden. Stundom heit flac-

cid, har den Mer stundom grenarne stärkt utspärrade och

knappast sammanfallande ofvan vattnet. Särdeles stora och

yppiga exemplar togos vid Fagerholmen, växande pä äng-

bätsbryggan. Sporocarpier päträffades pä exemplar frän

Högsära och Runsala. Gobi fann denna art vid Helsingfors

och Hogland. Enligt Krok förekommer den ända längt upp

i Bottniska viken.

Anm. Hildenbrandtia rosea Kiitz. uppgifves af Gobi sä-

som allmänt förekommande vid Finlands södra kuster (t. ex.

i Pojo-viken). Jag har ej lyckats päträffa densamma. Krok

fann den ej norr om Gotland.

FueoideaB.

Fucns vesicnlosns L.

Denna alg bildar, säsom ofvan är sagdt och äfven öf-

verensstämmer med Gobis och Kroks uppgifter, hufvudmas-

san af algvegetationen i denna del af Östersjön. Stundom

var bälen ganska förkrympt och smal, ehuru aldrig tili den

grad, att det künde blifva fräga om nägon dvergform, säsom
de af Gobi vid estländska kusten funna f. nana och ß balti-

,:US
>
stundom äter hade den en bredd af ända tili 4 centimeter.

Chorda Filmn (L.) Stackh.

Exs.: Chorda Filum J. E. Areschoug, .Algae scand. exs.,

n:o 92.

Lika allmän, ehuru ej uppträdande i sädana massor som
föi egäende. Är enligt Gobi och Krok vanlig.
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Phloeospora tortilis (Rupr.) Aresch.

Descr.: Phi. tortilis J. E. Areschoug i Bot. Not. 1876,

pag. 34.

Exs.: Phi. tortilis J. E. Areschoug, Algrn scand. exs.,

n:o 413.

Syn.: Dictyosiphon tortilis Gobi, Die Brauntange d. f.

M., pag. 15.

Förekom ganska allmänt vid Hangö och oster derom

(vid Espskär och Barösund). Vester om Hangö (och äfven

vid Espskär) uppträdde i kufvudformens Ställe en ganska

egerulomlig form, som jag vill kall,a

* chordariffformis n. subsp.

Fig.: tab.

Phi robusta (thallo usque ad 475 /i crasso), fragilis, ramulis

brevibus, rigidis, distantibus, ssepe curvatis.

Bäl temligen grof och styf, men bräcklig, bildad af flere,

frän en fästpunkt utgäende hufvudaxlar, som bära kortare.

enkla eher vidare förgrenade grenar. De yngsta grenarne

korta, styfva, utspärrade, ofta bägformigt krökta. Pä ett

tvärsnitt märkes den egendomligheten, att strax under korti-

kallagret förefinues ett ganska stärkt lager af temligen smä

och tunnväggiga celler, som smäningom öfvergä i de stora

midtelcellerna.

Växten liknar i hög grad en kortgrenig Chordaria fla-

gelliformis Fl. D.; smägrenarnes och tvärsnittets beskaftenliet

känneteckna den dock som en Phloeospora. Jag fann den

temligen rikligt vid Espskär, Högsära, Stenskär och Fager-

holmen.

Dictyosiphon hippuroides (Lyngb.) Kiitz.

Dcscr

:

D. hippuroides J. E. Areschoug i Bot. Not.

1873, pag. 165.
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Exs.: D. hippur, J. E. Areschoug, Algte scand. exs.,

n:ris 320 & 321.

Öfverallt och i de niest olika former, som ofta äro

svära att urskilja säsoni tillhörande denna art, ja, vissa

exemplar äro tili den grad lika D. foeniculaceus (Huds.)

Grev., att jag ovilkorligen skulle hafva fort dem dit, om de

icke, liksom alla funna individ, visat sig ega de för D. hip-

puroides karakteristiska, fyrkantiga, i longitudinela rader ord-

nade kortikalcellerna '). Tvä af de funna formerna (tagna

vid Barösund, Högsära, Stenskär och Fagerholmen) öfver-

ensstämma med n:ris 320 ocli 321 i Areschougs exsiccatverk,

hvarföre jag autagit dem säsom typiska Östersjöformer. De

niest afvikande af de öfriga formerna beskrifvas här:

1. f. flaccida — läng (1—1 l
/s fot) och siak med fä, i för-

hällande tili hufvudaxeln korta grenar, som i sin ord-

ning äro pä liknande sätt förgrenade. 1

D. hipp. 1—1 1
i‘2

- pedalis, flaccidus, ramis paucis, brevibus,

ramulos ramorum similes gerentibas. — Barösund.

2. f. flagellaris — mindre än föregäende form (ungefär yä

fot läng) med talrika, länga, nästan enkla grenar.

T). kipp, circa semipedalis, ramis frequentissimis, longis, ferc

simplicibus. — Hangö; Runsala.

3. f. stenoclada — den gröfsta formen — V2
— 1 fot läng,

af mörk färg och tätt besatt med grenar af tvä slag:

1) länga och nästan af samma tjocklek som hufvudaxeln;

2) korta och fina, stundom borstlika.

I). hipp. V2
— 1- pedalis, robustus, ramis frequentissimis

aut longis, crassitudine axis prineipalis, aut brevibus,

fili- vel setiformibus. — Espskär; Stenskär.

Dessutom

') Äterstär att afgöra, hvilken vigt man kan tillmäta detta art-

märke.
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f. ail D. foeniculacenm accedens — förvillande lik D.

foeniculaceus (Huds.) Grev. och endast skild genom kortikal-

cellernas beskaffenhet. Omkring 1

/2 fot läng, af ljus färg,

med fä och temligen korta gvenar. — Hangö J
).

Coilonema Chordaria Aresch.

Descr.: Dictyosiphon (Coilonema) Chordaria J. E. Are-

schoug i Bot. Not. 1873, pag. 170.

Denna alg, som tyckes hafva sin egentliga hemtrakt i

denna del af Östersjön, fans ganska talrikt i yttre skärgär-

den och sparsammare inät Finska viken. Den företedde flere,

i hög grad egendomliga former, hvilka jag här vill beskrifva.

1. f. decipiens — stärkt tenderande ät Dictyosiphon hippu-

roides f. flaccida — 1—2 fot läng med länga och slaka

primära grenar; endast hufvudaxeln och de större gre-

narne nägot tubulösa och mot basen afsmalnande; de

yngsta grenarne härfina, cylindriska.

C. Chord. 1—2-pedale, fiaccidum, ramulis filiformibus, cy-

lindricis, nec tubulosis nec basi attenuatis.

Barösund; Espskär; Hangö.

2. f. elongata — stör som föregäende form, men af mörkare

färg och enklare förgrening: hufvudaxeln bär talrika,

länga, vanligen enkla, stundom vidare förgrenade pri-

mära grenar, hvilka jemte hufvudaxeln äro stärkt tubu-

lösa; de yngre grenarne, om icke stärkt, ätminstone

tydligt tubulösa; alla grenar mot basen afsmalnande.

C. Chord. 1—2-pedale, ramis primariis elongatis, vulgo simpli-

cibus, Omnibus ramis tubulosis et basi attenuatis.

Espskär; Fagerholmen. — En variant af denna form,

tagen vid Högsära, har grenarne stärkt utspärrade.

1
> Enligt Krolc är I). hippuroides funnen i Äländskaskärgärden;

Gobi nämner den ej, für sä vidt han icke möjligen menar denna art

med sin D. foeniculaceus f. B ('„mit grossen epidermalen Zellen“).
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3 i. robusta.

Fig.: tab.

1 V8 fot läng och mycket grof (hufvudaxeln ända

tili öfver 2 millimeter tjock), stärkt och oregelbundet

tubulös: de primära grenarne än enkla eller nästan

enkla, än bildande ett nytt förgreningssystem af samma

beskaffenhet som hufvudaxelns
;

alla grenar betydligt

afsmalnande mot begge ändar, stärkt utspärrade (stun-

dom t. o. m. utgäende under trubbig vinkel), nägongäng

heit korta och da ofta skärformigt krökta.

C. Chorcl. sesquipedale robustissimum, tubulosissimum, ra-

mis distantibus, et apicem et basim versus valde at-

tenuatis.

Stenskär, i det grunda sundet nordvest om ön.

4. f. simpliciuscnla Aresch.

Descr.: Dict. (Coil.) Chord. ß simpliciuscula J. E. Are-

schoug i Bot. Not. 1873, pag. 170.

Exs.: Coil. Chord. var. simpliciuscula J. E. Areschoug.

Algse scand. exs., n:o 323.

Syn.: Cladosiphon balticus Gobi, Die Bräunt, d. f. M.,

pag. 12.

Nägra unga exemplar af denna form togos vid Fager-

holmen. Gobi fann den flerestädes i Finska viken, t. ex. vid

Helsingfors.

Dessutom uppfattar jag säsom underart

* gelatiiiosum n. subsp.

Fig.: tab.

Coil. 1— 2-pedale, robustum, rarais aut longis, crassitudine

axis principalis, aut brevibus, distantibus, setiformibus;

toto thallo strato gelatinoso circuindato.

En högst egendomlig form. 1—2 fot läng, grof och tem-
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ligen stärkt tubulös samt tätt besatt med grenar at tväslag:

1) mer eller mindre länga, af samma tjocklek som bufvudaxeln,

mot begge ändar afsmalnande och vidare förgrenade; 2) myc-

ket korta, enkla. utspärrade, borst- eller t. o. m. klubblika,

liknande de korta grenarne hos Dietyosiphon hippuroides

(Lyngb.) Ktitz. f. stenoclada nob. — Baien är omgifven af ett

slemlager, ungefär af kortikallagrets tjocklek; i detta slem ui-

skiljas radierande linier, liknande skiljeväggar, hvaraf det sy-

nes antagligt, att slennnet bildats genom upplösning af cell-

väggarne i det yttersta lagret. Huruvida denna förslemning

stär i samband med zoosporernas frigöraude, hai jag ej kun-

nat afgöra; är sä förhällandet, sä bör säkerligen denna alg

urskiljas som egen art eller t. o. m. som eget slägte.

Zoosporangierna öfverensstämma emellertid fullkomligt med

samma organ hos Coilonema Chordaria.

Stenskär, tillsammans med Coilonema Chordaria Aresch.

f. robusta nob.

Elachista fncicola (Velley) Fries.

Exs.: Elachista fucicola J. E. Areschoug, Algm scand.

exs., n:o 102.

Pä de flesta exemplar af Fucus vesiculosus. Enligt Gobi

och Krolt vanlig, dock ej norr ora Aland. I Herb. Mus.

Fenn, uppgifven für Aland och sydvestra Finland.

Litlioderma fatiscens Aresch.

Descr.: L. fatiscens J. E. Areschoug, Obs. Phyc-, pag. 23.

Denna art anmärktes ej under sjelfva resan, men vul

granskningen af de hemförda samlingarna, päträffades ett

ungt exemplar pä ett snäckskal frän Espskär.

Pylaiella litoralis (L.) Kjellm.

Descr.: P. littoralis F. B. Kjellman, Skandin. Ectocarp.

och Tilopt., pagg. 104—107.
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f. firnia (C. A. Ag.) Kjellm. — endast vid Hangö.

f. compacta (Roth) Kjellm. — flevestädes, t. ex. vid

Espskär, Hangö och Fagerholmen.

Ectocarpns confervoides (Roth) Le Jol.

f. siliculosa (Dillv.) Kjellm.

Descr.: E. conf. f. siliculosa F. R. Kjellman, Skand.

Ectocarp. och Tilopt., pag. 73.

Af slägtet Ectocarpus insamlades arter nästan pä hvarje

af mig besökt lokal, men endast vid Barösund päträffades

exemplar (ett enda) med flerrummiga zoosporangier, som be-

stämma arten tili ofvanstäende.

Strehloneuia oligospornm n. sp.

Fig.: tab.

Str. thallo minutissimo (cellulis partis basalis 5— 10 ^

crassis), ramosissimo; zoosporangiis multilocularibus

linearibus — ovato-lanceolatis, obtusatis, 25—40 ^ lon-

gis, 8—15 /m crassis; loculis zoosporiferis paucis (3— 15),

in una serie vel mediis in 2—3 seriebus longitudinalibus

dispositis.

Förekommer endophytisk i kortikallagret af Coilonema

Chordaria Aresch. m. fl.

Bäl heit liten, bestäende af 1) ett basalt parti, bildadt

af en hufvudaxel med talrika korta grenar samt 2) derifrän

utgäende länga grenar, som äro af annan beskaffenhet än

basalpartiets korta, och 3) zoosporangia multilocularia.

Det basala partiet ligger heit och hället inneslutet i

värdplantans kortikallager och är bildadt af korta, vanligen

omkring 10, sällan ända tili 15 fi länga och 5— 10 fi tjocka

celler, som under mikroskopet synas oregelbundet 4— 5-, of-

tast 4-kantiga. Till följ d häraf synes växten knölig och ore-

gelbundet krökt. Grenarne äro ganska talrika, af samma
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groflek som hufvudaxeln, stundom enkla, stundCm vidare

förgrenade.

De länga grenarne utskjuta uv kortikallagret med sin

länga, härlika spets, äro cylindriska och bildade nedtill af

korta, 5 n länga och ungefär lika tjocka, endokromhal-

tiga, upptill af längre, omkv. 10 länga och 5 n ijocka,

hyalina celler. Dessa grenar uppträda i längt större antal

pä sterila än pä fertila exemplar; i yngre tillständ kan man

knapt skilja dem frän outvecklade zoospoiangiei.

Zoosporangia multilocularia äro äfvenledes utskjutande

ur värdplantans kortikallager, jemnbreda — ovalt lancettlika,

trubbiga, sessila eller kort skaftade, genom transversela väggai

afdelade i 3-— 10 rum, som antingen förblifva odelade, sä

att blott en enda rad zoosporer bildas i sporangiet, ellei

ock (men alltid endast nägra fä af de i sporangiets midt

befintliga riunmen) dela sig genom anläggande af 1— 2 lon-

gitudinela skiljeväggar, sä att ätminstone i mellersta delen

af sporangiet zoosporerna ligga i flere longitudinela rader.

Enrummiga zoosporangier har jag ej lyckats upptäcka.

Frän öfriga arter af detta slägte skiljer sig denna för-

nämligast genom sin annuirkniugsvärda litenhet samt be-

skafi'enheten af sina flerrummiga zoosporangier. Närmast

tyckes den komma den af Farlow beskrifna nordameiikanska

arten Str. Chordarice 1

),
som dock bland annat är dubbelt

större. Som multiloculära zoosporangier ej äro funna pä

nyssnämda art, kunna dessa ej här vid lag användas som

skiljemärke.

Arten fans temligeu talrikt i exemplar af Coilouema

Chordaria Arescli. frän Hügsära, Steuskär och Fagerholmen.

D Se W. J. Farlow, Marine alg£e of New England and adjacent

coast, pag. 69.



135

Afven har jag funnit den i Phloeospora tortilis (Rupr.) Aresch.

* chordariaeformis nob. frän Stenskär. Vackrast uppträdde

den i C’oil. Cliord. 1. simpliciuscula och * gelatinosum nob.

Chlorophyllophyeeae.

Bulbocoleon piliferum Pringsh.

Descr.: Bulbocol. pilif. N. Pringsheim, Beiträge zur

Morphol. der Meeresaig., pag. 1 & ff.

Fig.: Ibidem, tab. I.

Exs.: Bulb, piliferum V. Wittrock & 0. Nordstedt,

Algae aqme dulcis exs., n:o 407.

Denna lilla parasit fans ymnigt i nästan alla större

Phaeozoosporeer, som jag tagit. Särdeles ymnigt och äfven

fruktificerande förekom den tillsammans med Streblonema

oligosporum nob. i Coilonema Chordaria Aresch. * gelati-

nosum nob.

Cladopliora conglomerata Kiitz.

Descr.: CI. conglomerata F. T. Kützing, Tab. Phyc., vol.

III, pag. 26.

Fig.: CI. conglomerata F. T. Kützing, Tab. Phyc., vol.

III, tab. 92.

Canska ymnig och vacker vid Ilangö och Runsala.

CI. crystallina (Roth) Kiitz.

Descr.: CI. crystallina F. T. Klitzing, Spec. . Alg.,

pag. 401.

Fig.: CI. crystallina F. T. Kützing, Tab. Phyc., vol. IV,

tab. 19.

Exs.: CI. crystallina V. Wittrock & 0. Nordstedt., Algae

aquce dulcis exs., n:o 120 b.

Espskär, i en bergshälighet under vattenbrynet.

io
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f. tenerrima (Klitz.) Wittr.

Descr.: CI. tenerrima F. T. Klitzing., Spec, Alg., pag. 401.

Füg.: CI. tenerrima F. T. Kützing, Tab. Phyc., vol.

IV, tab. 18.

Exs.: CI. crystall. y tenerrima V. Wittr. & 0. Nordstedt,

Algm aquse dulcis exs., n:o 122.

Hangö, vid Tulludden.

CI. gracilis Griff,

f. vadornm (Kütz.)

Descr.: CI. vadorum F. T. Kützing., Spec. Alg., pag. 402.

Ficj.: CI. vadorum F. T. Kützing., Tab. Phyc., vol. IV,

tab. 20.

Vid Barösund flerestädes samt vid Espskär.

Enteroinorpha (Link.) Harv.

Descr.: Alla af mig funna former utom E. quaternaria

Ahln. f. ochracea Ahln. äro beskrifna i K. Affiner,

Bidrag t. känned. om de svenska formerna af

algsl. Enteroinorpha.

Fig.: Ibidem.

Arter af detta slägte förekommo öfverallt; i synnerffet

vid Hangö var det väl representeradt af en mängd former.

E. plumosa Kütz.

Espskär; särdeles yppig vid Hangö.

E. complanata Kütz.

Hangö; en smäväxt form tagen vid Högsära.

f. subsimplex (Arescff.) Ahln.

Exs.: E. compressa var. subsimplex J. E. Areschoug,

Algae Scand. exs., n:o 177.

Fagerholmen.

E. compressa (L.) Link.
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Exs.: E. compressa V. Wittrock & 0. Nordstedt, Algoc

aquaD dulcis exs., n:o 134.

Hangö; en smäväxt form vid Högsära. I Herb. Mus.

Feim, uppgifven för Äland och sydvestra Finlancl.

f. racemosa Ahln.

Hangö; Fagerholmen.

E. intestinalis (L.) Link.

Exs.: E. intest, f. trivialis V. Wittrock & 0. Nordstedt,

Algse aqiue dulcis exs., n:o 327.

Espskär; Hangö; Fagerholmen. Enligt Krolc allmän i

heia Östersjön.

f. attennata Ahln.

Exs.: E. intest, var. attenuata V. Wittrock & 0. Nord-

stedt, Algae aqum dulcis exs., n:o 136.

Hangö; Fagerholmen, der den stundom nägot tende-

rade ät f. Cornucopise Lyngb.

E. quaternaria Ahln.

f. ocliracea Ahln.

Descr. & Exs.: E. quaternaria var. ochracca K. Ahl-

ner i V. Wittr. & 0. Norclst., Algse aqiue dulcis

exs., n:o 139.

Nägra ytterst smä trädar växte pä en sten vid Espskär.

Nostoeaceae.

Calothrix (Ag.) Thur.

Pä ett exemplar af Coilonema Chordaria Aresch. f. elon-

gata nob. frän Högsära har jag funnit nägra outvecklade

individ, troligen tillhörande

C. (Leibleinia Endl.) confervicola Ag.
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Rivularia atra Roth; Tlmr.

Pä Fücus, Phloeospora, Chara m. ti. flerestädes, t. ex.

Stenskär.

R. (Isactis Thur.) plana Hary.

Descr.: Rivularia plana F. T. Kiitzing, Spec. Alg., pag.

338.

Fig.: Rivularia plana F. T. Kiitzing, Tab. Phyc., vol.

II, tab. 73.

Pä stenar viel Espskär och Hangö.
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1 eil Uten uppsats, „Diagnoser öfver nya Thysanoptera frän

Finland“ (Öfvers. af Vetensk. Societetens Förhandl. XXI, pp.

207—223), har jag uppräknat21 tili denna insektordning hö-

rande arter frän det finska fauna omrädet, alla funna af mig

i dess sydvestligaste del. Under sistledne sommar var jag

i tillfälle att dels i Äbos omnejder ocli dertill hörande skär-

gärd, dels i den Aländska skären och slutligen i Kyrkslätts

socken ai Nylands län insamla ytterligare material af denna

grupp, hvarjämte tili min undersökning lemnats en samling

Thysanoptera, hopbragd af lyceisten Schulmann i Orimattila

socken af Nylands län, äfvensom af docenten Sahlberg en art

frän Helsingfors skärgärd och en annan frän Yläne. Dä ibland

dem förefinnas en mängd nya arter och dä jag vid min

undersökning af dessa och jämförelse af dem med de redan

kända tillika vunnit nägra synpunkter för arternas ordnande

inom de olika slägtena, har jag tänkt mig lämpligt att be-

handln alla nu frän värt land kända species i en öfversigt,

isynnerhet som pä detta satt äfven de af tidigare auktorer

beskrifna och i min föregäende uppsats endast genom frän

dem länade knapphändiga diagnoser antydda arterna tydligare

iramhällas och begränsas. Likasä torde en sädan bearbet-

ning af materialet mera än blott diagnoser öfver nya arter

locka samlare att egna sig äfven ät denna försummade in-

sektordning. Den öfversigt af Finlands Thysanoptera jag

derföre nu gär att offentlig göra har just detta sist nämnde
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tili sin väsendtligaste uppgift och vill säledes ingalunda göra

anspräk pä nägon fullständighet. Dä äfven andra delar af

värt land blifvit undersökta med liänsyn tili denna djurgrupp

och de dit hörande arternas utbrednings förhällanden sälunda

i nägon man närmare utredda, hoppas författaren i framti-

den kunna komplettera sina undersökningar öfver vära Thy-

sanoptera och slutar derföre nu med en anhällan hos alla

vära entomologer att icke förbigä dessa smädjur och att akt-

gifva pä och insamla af dem i alla utvecklings stadier samt

anteckna de vextarter, pä hvilka resp. species uppehälla sig.

Ordo Thysanoptera.

Instrumenta cibaria haustellum breve, deflexum, carno-

sum, siphona bisetmn includeutem et palpis quatuor instru-

ctum formantia. Oculi granulati. Ocelli plerumque tres inter

oculos et ante bases antennarum in triangulum positi. An-

tennae filiformes, capite semper longiores, octo vel novem

articulatae, in margine frontis prominente insertae, articulis

apicalibus inter se saepe aegre distingvendis. Pronotum libe-

rum, sat magnum. Meso- et metanotum inter se plerumque

beene conjuncta. Abdomen segmentis decem compositum, pri-

mum sub metanoto occultum. Alae qvatuor lineares, angus-

tae, neque plicatae nec reticulatae, sattem margine postico,

saepissime etiam antico louge ciliatae, anticae firmiores et in

qviete posticas tegentes, planae vel subplanae; interdum alae

nullae vel valde abbreviatae, squamiformes. Pedes breves,

praesertim intermedii inter se distantes. Tarsi biarticulati

apice vesiculoso ungviculis carente instructi.

Metamorphosis semicompleta. Larvae imagini similes,

sed molliores, meso- et metathoracibus discretis, antennis pe-

dibusque brevioribus, ocellis nullis. Pupa imagini similis,
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alis autem brevibus vaginatis, antennis retrorsum ad capitis

latera curvatis; motu lente.

Habitant in plantis, sub arborum cortice, raro in bo-

letis; saepe valde destruentes.

Dispositio familiarum

:

1. (2). Antennae octo-articulatae; alae merubranaceae, venis

destitutae, cruciato-incumbentes vel nullae. Segineutum apicale abdo-
mmis tubulosum, femina terebra nulla. — 1 . Tubidifera Halid.

2. (1). Antenuae typice novem-articulatae; alae venis distinctis,

coriaceae vel nullae; femina terebra instructa. — 2. Terebrantia Halid.

Fam. 1. TUBULIFERA Halid.

Corpus nitidum. Antennae octo-articulatae, articulis

omnibus bene discernendis. Palpi maxillares bi-articulati,

aiticulo piimo perbrevi. Alae membranaceae, iridescentes,

in qviete cruciato-incumbentes, venis destitutae, margine an-
tico et postico longe ciliatae. Abdominis segmentum ulti-

mum utriusque sexus attenuatum, tubulosum. Species hujus
familiae lente ambulant.

Tantum genus unicum:

Gen. 1. Phloeothrips Halid.

Caput pone oculos longe prolongatum. Oculi in apice
laterum capitis positi.

Dispositio specierum:

1- (18). Caput latitudinem longitudine superans, prouoto ple-
rumque longius.

2. (7). Caput latitudine eirciter duplo longius, transversim
convexiusculum, lateribus muticnm, disco transversim strigosum. Oculi
breves, rotundati.

3. (6). Pedes flavo-testacei, tantuni femoribus medio late pi-
ceis. Antennarum articulus tertius longus, latitudine capitis interocu-
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lari longius, a basi gracili seusim clavato-incrassatns, totns flavo-te-

staceus, articuli 4— 6 basi magis minusve late flavo-testacei.

4. (5). Abdomen a segmento sexto apicem versus fortiter

attenuatum, hoc segmentum utrinque ad angulum basalem spina longa

apicem abdominis vergente armatum.

1. Phi. longispina Reüt.

5. (4). Abdomen lateribns muticum.

2. Phi. tibialis Reut.

6. (3). Pedes toti nigri. Antennae nigrae, articnlis tertio et

quarto subaeqvalibus, elongato-triangularibus, seeundo latitudine capi-

tis interoculari longitudine vix aeqvali.

3. Phi. nigripes n. sp.

7. (2). Caput latitudine minus qvam duplo longius, magis de-

planatum.

8. (17). Tibiae saltem posteriores nigro-piceae, basi et apice

testaceae vel ferrugineae. Antennarum articulus tertius a basi gracili

apicem versus incrassatus.

9. (10). Antennae nigrae, tantum articuli secundi apice ter-

tioque toto flavo-testaceis, articulis tertio et qvarto snb-aeqvalibus, di-

stincte elongato-triangularibus. Pedes antici apice femorum tibiisque

flavo-testaceis, tarsorum articulo primo apice intrinsecus dente spi-

niformi armato. Caput lateribns haud mnricatum, disco subtilissime

aciculatum.

4. Phi. dentipes n. sp.

10. (9). Antennao articulis 3— 5 basi flavo-testaceis vel tertio

toto flavo-testaceo, 4 et 5 apicem versus magis minusvo late piceis.

11. (16). Antennae articnlis 3 — 5 vel 3— 6 a basi gracili

apicem versus sensim clavato-incrassatis, tertio toto flavo-testaceo vel

ante apicem piceo.

12. (13). Oculi parvi, rotundati. Corpus cum feraoribus laeve.

Antennae articulis 3— 5 sensim clavatis, seeundo et tertio totis flavo-

testaceis, 4—5 apice lute piceis. Caput sotis lateralibus rigidis. Fe-

mora antica crassissima, mutica.

5. Phi. pcirvipennis n. sp.
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13. (12). Oculi rnagni, oblongo-reniformes. Corpus cum femo-

ribus fortins puuctatum. Antennae articulis 3— 6 a basi gracili ver-

sus apicem clavato-incrassatis, apice autem iterum constrictis, tertio

toto flavo-testacco vel ante apicem piceo, 4— 6 piceis, basi et apice

magis minusve testaceis. Caput pilis lateralibus e tuberculis distin-

ctis nascentibns.

14. (15). Femora antica mox ante apicem deute armata. An-

tennae articulo tertio toto testaceo, articulis qvarto et qvinto aeqva-

libus, septimo octavo multo longiore.

6.

Phi. nodicornis n. sp.

15. (14). Femora antica rnutica. Antennae articulo tertio

apice piceo, quinto quarto distincte minore, octavo septimo tantum

parum magis qvam breviore.

7. Phi. simillima n. sp.

16. (11). Antennae articulis brevioribus, articulo tertio fla-

vo-testaceo, dimidio apicali nigro, distincte triaugulari, qvarto et

qvinto basi testaceis. Corpus cum femoribus sub-laeve. Oculi ob-

longiusculi.

8. Phi. annulipes n. sp.

17. (8). Tibiae posteriores apice, anticae totae testaceac.

Antennae articulo secundo crasso, tertio — sexto subaeqvalibus, ba-

sin versus haud vel vix gracilescentibus, basi augustius testaceis,

qvarto roliqvis paullo latiore. Caput longum.

9.

Phi. monilicornis n. sp.

18. (1). Caput et pronotum longitudine sub-aeqvalia, illud

latitudine vix vel paullulum longius, sub-quadratum vel leviter rectan-

gulare. Antennae articulis brevibus, secundo et qvarto reliqvis la-

tioribus.

19. (22). Corpus elongatum vel lineare, nigrum, unicolor.

20. (21). Antennae nigrac, articuli secundi apice, tertio toto,

raro etiam qvarto ferrugineis. Tibiae anticae apicem versus ferrngi-

neae. Tarsi antici ferrnginei, posteriores fusci.

10.

Phi. statices Halid.
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21. (20). Antennae flavo-ferrugineae, basi et apice picescen-

tes. Tibiae anticae totae cum tarsis Omnibus flavo-ferrugineae. An-

gustior.

11. PU. pallicornis Reut.

22. (19). Corpus ovale, fuscum, apice abdominis feminaeqve

etiam capite rufescenti-testaeeis. Antennae et pedes ejusdem colo-

ris. Caput latitudine ne minime qvidem longius.

12. Phi. apicalis n. sp.

1. PM. lougispiua Reut.: nigra, nitida; capite latitu-

dine duplo longiore, cylindrico, oculis sub-rotundis
;

anten-

nis articulo tertio tribus ultimis conjunctis fere longiore, a

basi gracili sensim incrassato, toto flavo-testaceo, qvarto et

qvinto etiam clavatis, sat longis, testaceis, apice nigro-piceis,

sexto basi anguste testaceo; pedibus Üavo-testaceis, fernori-

bus anticis totis, posterioribus versus apicem late nigro-

piceis; abdomine a segmento sexto apicem versus fortius

acuminato, boc segmento utrinqve angulo basali spina longa

armato, octavo lateribus utrinqve ante angulos apicales dente

acuto instructo. Long. fere 2£- mm.

Reut., Öfvers. Finslta Vet. Soc. Förli. XXI, p. 214, 1.

Hab. sub fuco rejecto ad litora maris; unicum speci-

men in insula paroeciae Nagu m. Augusti 1878 iuveni.

PM. lativentri Heeger armatura abdominis similis, an-

tennarum colore et structura, capite fere adhuc longiore, la-

teribus omnino parallelo structuraque abdominis valde di-

versa bene distincta. Caput cylindricum, latitudine duplo

longius, supra transversim subtiliter aciculatum, lateribus

pilis brevibus in serie positis e granulis minutissimis nascen-

tibus. Oculi superue visi sub-rotundati, tantum qvartam

partem apicalem laterum capitis occupantes, nonnihil con-

vexiusculi. Ocelli tres. Antennae bases rudimentorum ala-
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nun attingentes, articulis duobus primis crassis, brevibus,

nigris, tertio secundo fere magis qvam triplo longiore et ca-

pitis latitudine paullo breviore, gracili, apicem versus cla-

A
rato, toto tiavo-testaceo, qvarto et qvinto tiavo-testaceis, a

basi gracili apicem versus fortius clavatis, illo tertio fere ]

breviore, triente apicali uigro-piceo, hoc quarto nonnibil bre-

viore, sexto — octavo nigris, sexto basi anguste testaceo,

duobus Ultimi s inter se fere aeque longis, simul sumtis

sexto parum longioribus, octavo gracillimo, articulis apice

piliferis *). Pronotum capite multo brevius, trapeziforme,

impressionibus tribus transversalibus profundis instructum,

lateribus utrinque tuberculis duobus parvulis piliferis. Ptery-

gonotum fere rectangulare, pronoti basi distincte latius, disco

tere planum, bifoveolatum, basi freno lineari. Rudimenta
alarum apicem mesonoti attingentia. Abdomen, tubo apicali

excepto, corpori reliquo longitudine aeqvale, segmento primo
lineaii, secundo tertio longiore, tertio — nono longitudine

sub-aeqvalibus, tubo apicali segmentis tribus antecedentibus

longitudine aeqvali; segmentis primo — sexto lateribus late

leflexo-limbatis, angulo apicali pila instructis et in limbo pila

longa pallida versus disci medium vergeute praeditis; seg-

mento sexto apicem versus leviter attenuato, utrinque an-

gulo basali spina longa apice curvata, versus apicem abdo-
minis vergente et fere medium segmenti octavi attingente

armato; segmentis septimo — nono praecedentibus multo
angustioribus, haud limbatis et conjunctis versus apicem cor-

poiis sensim fortius acuminatis, pilis nonnullis, segmento
octavo lateribus utrinque ante apicem deute acute promi-
nente instructo. Pedes flavo-testacei, femoribus anticis totis

M In. Öfvcrs. 1. C. auleunae falsc novein-articulatac descri-

buntur.
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incrassatis et nigris, reliqvis, praesertim posticis longe, pe-

tiolato-clavatis, apicem versus late piceis, tarsis apice piceis.

2. Phi. tihialis Reut.: nigra, nitida; capite latitudine

fere duplo lougiore, cylindrico, oculis subrotundis; antennis

articulo tertio tribus ultimis conjunctis lougitudine sub-aeqvali,

a basi gracili sensim incrassato, toto flavo-testaceo vel apice

piceo, qvarto et qvinto etiam elongato-clavatis, testaceis,

apice piceis, sexto basi testaceo; pedibus flavo-testaceis, fe-

raoribus anticis fere totis, posterioribus apicem versus late

piceis; abdominis lateribus aeqvaliter rotuudato-ampliatis,

inermibus. Long. 2.|— 2f mm.

Reut., 1. c., p. 215, 2.

Hab. sub muscis: ad Helsingforsiam, D. J. Sahlberg;

prope Aboarn, ipse.

Praecedenti similis, structura abdominis mox distincta.

Caput cylindricum, latitudine circiter duplo latius, lateribus

sub-rectis, pilis biseriatim positis brevibus e granulis minu-

tissimis excedentibus instructis, disco antice pone oculos

transversim sub-sulcato-strigoso, postice subtilius transversim

aciculato. Oculi superne visi sub-rotundati, a latere visi mar-

gine postico sinuati, vix magis qvam qvartam partem anti-

cam laterum capitis occupantes. Ocelli tres. Antennae ba-

ses rudimentorum alarum attingentes, articulis duobus pri-

mis brevibus, crassis, secundo apice testaceo, tertio secundo

vix triplo longiore, gracili, apicem versus sensim incrassato,

toto flavo-testaceo vel ipso apice picescente, qvarto et qvinto

flavo-testaceis, a basi gracili apicem versus sensim incras-

satis, illo tertio vix \
breviore et capitis latitudini inter-

oculari aeque longo, apice piceo, hoc qvarto circiter \ bre-

vore, dimidio apicali piceo-nigro, sexto piceo-nigro, ipsa basi

flavo-testaceo, oblongo-triangulari, apice plerumque obliqve
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truncato, duobus ultimis simul sunitis sexto paullulum lon-

gioribus, septimo sexto angustiore, octavo gracillimo. Pro-

notum capite circiter
f-

brevius, trapeziforme, strigis tribus

transversalibus profunde impressis, latere utroqve tuberculis

duobus piliferis instructura. Mesonotum pronoto paullulum

longius basi freno instructum, disco bifoveolatum. Rudi-

menta alarum pallide testaceo-albida, apicem mesonoti at-

tingentia vel sub-attingentia. Abdomen lateribus inermibus

aeqvaliter rotundato-dilatatum, segmentis sex basalibus late

reflexo-limbatis et utrinque seriebus duabus pilarum palli-

darum longarum instructis, pilis series interioris versus dis-

eum abdominis vergentibus; segmentis ultimis pilis nonnul-

lis; segmento primo lineari, secundo omnium maximo, reli-

qvis longitudine sub-aeqvalibus, octavo et nono tarnen paullo

brevioribus, tubo apicali segmentis qvatuor praecedentibus

simul sumtis longitudine subaeqvali. Pedes flavo-testacei,

femoribus anticis fere totis. posterioribus apicem versus, ipso

apice excepto, apicibusque tarsorum piceis; femoribus posti-

cis longe pedunculatis.

3. Phi. nigripes n. sp.: nigra, nitida; capite latitu-

dine duplo longiore, praesertim postice transversim convexo;

oculis sub-rotundis; antennis nigris, articulis tertio — sexto

oblongo-triangularibus, illo qvarto vix longiore et tribus ul-

timis conjunctis sat multo breviore, pallide flavente; pedi-

bus totis nigris. Long. 2 mm.

Unicum individum volitantem m. Julii 1879 in paroe-

cia Pargas invenit Lina Reuter.

Caput latitudine circiter duplo longius, praesertim ba-

sin versus transversim convexum et apicem versus leniter

declive, lateribus rectis, parallelis, seriebus duabus pilarum

brevium e granulis omnium minutissimis nascentibus, disco
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transversim subtiliter aciculato-strigosum. Oculi superne

visi sub-rotundati, qvartam partem anticam laterum capitis

vix occupantes. Ocelli tres. Antennae albido-pubescentes,

capite tautum paullo longiores, nigrae; articulo primo par-

vulo capitis latitudiue fere f breviore, secundo crasso primo

paullo longiore, apice picescescente; tertio secundo circiter

dimidio longiore et latitudine capitis interoculari fere aeque

longo, oblongo-triangulari, pallide luteo-Üavo, articulo qvarto

tertio vix breviore, qviuto et sexto seusim brevioribus, duo-

bus ultimis conjunctis liuic longitudine aeqvalibus, septimo

sexto circiter ^ angustiore, octavo septimo aeque longo gra-

cillimo. Pronotum capite fere duplo brevius, trapeziforme,

apice basique marginatum, basi longitudine duplo latius,

disco utrinque prope latera foveolis duabus, anteriore et

postiore, hac majore, angulisque posticis impressis, margine

laterali pilis duabus exsertis, antica brevi. Pterygonotum pro-

noto liaud longius basique ejus distincte latius, basi freno

instructum, disco planiusculum, sub-laeve, utrinqve fovea im-

pressa. Alae completae apicem tubi apicalis attingentes, ni-

tidae, longe fusco-ciliatae. Abdomen latius ovatum, medio

pronoti basi circiter duplo latius, segmentis longitudine sub-

aeqvalibus, utrinque punctis pilam pallidam emitteutibus bi-

seriatim impressis, tubo apicali segmentis tribus praeceden-

tibus longitudine aeqvali, apice longe albicanti-piloso. Pe-

des toti nigri, femoribus anticis reliqvis paullo crassioribus.

4. Plil. dentipes n. sp.: nigra, nitida; capite latitu-

dine tantum circiter l longiore, sat deplanato; oculis ovali-

bus; antennis nigris, articulis secundo et tertio pallide flavo-

testaceis, illo basi piceo, hoc qvarto aeque longo, penultimo

et antepenultimo sirnul sumtis longitudine aeqvali; pedibus

nigro-piceis, trochanteribus, apice femorum saltem antico-
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nun, tibiis anticis totis, posterioribus basi et apice anguste

tarsisqve basi flavo-testaceis; tarsorum anticorum articulo

primo intrinsecus dente acuto armatis. Long. lf—

2

mm.
Hab. verisimiliter in Tanaceto vulgari: in litore insulae

paroeciae Kyrkslätt, ubi Tanacetum, Elymus et Ervum, m.

Septembris 1879 duo specimina inveni.

Magnitudine, statura antennarumque structura et co-

love sat similis, structura capitis et pronoti pedumque colore

mox distincta. Caput latitudine tantum circiter | longius,

sat deplanatum, lateribus basin versus levissime angustatum,

pilis brevibus e granulis minutissimis nascentibus biseriatim

positis instructis, disco subtilissime transversim aciculatum.

Oculi superne visi ovales, fere magis qvam tertiam partem
anticam capitis occupantes. Ocelli tres. Antennae capiti

et pronoto simul sumtis longitudine aeqvales, nigrae, remote
albo-pilosulae, articulo primo oculi diametro trausverso lon-

gitudine sub-aeqvali, secundo primo paullo longiore, flavo-

testaceo, tantum ipsa basi piceo, tertio secundo vix duplo
longiore et capitis latitudine interoculari breviore, a basi

giacili apicem versus incrassato, toto flavo-testaceo vel ipso

apice piceo; qvarto et qvinto obconicis, illo tertio aeque
longo, qvinto et sexto sensim brevioribus, boc apice oblique

truncato et duobus ultimis conjunctis nonnihil breviore, sep-
timo sexto angustiore. octavo gracillimo et penultimo longi-

tudme sub-aeqvali. Pronotum capite vix £ brevius, lateri-

bus rotundatis, margine basali longitudine haud latius, apice
anguste marginatum, ante marginem basalem transversim
bi-impiessum, disco utrinqve foveola obsoletiore instructum.

Mesonotum pronoto paullo latius et huic longitudine sub-
aequale, disco laevi. (Alae omnino nullae). Abdomen late-

ribus inermibus apicem versus ampliatum, a segmento sep-

timo iterum angustatum, segmentis fere aeque longis, ulti-
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mis tarnen paullo brevioribus, bis lateribus setis longis non-

nullis instructis, segmentis sex basalibus lateribus late lim-

bato-reflexis et in limbo serie pilarum pallidarum in discum

vergentibus; tubo apicali segmentis tribus praecedentibus fere

breviore. Pedes piceo-nigri, trochanteribus testaeeis, femo-

l'ibus anticis totis incrassatis, apice interdum late ferrugi-

neis vel testaeeis, posterioribus ipso apice testaceo vel fere

totis nigris, medio incrassatis, posticis tibiis haud longiori-

bus; tibiis anticis totis flavo-testaceis, posterioribus tantum

ima basi ipsoque apice testaeeis; tarsis basi testaeeis; anti-

cis articulo primo intrinsecus deute acuto armatis.

5. Plil. parvipennis n. sp.: castaneo-fusca, nitida, sub-

laevis; capite pronoto vix longiore et latitudine circiter §

longiore, lateribus setis fortiter rigidis instructis; oculis sub-

rotundis, circiter qvartam partem anticam capitis occupan-

tibus; antennis pilosis articulis tertio — qvinto apicem ver-

sus sensim clavatis, tantum tertio apice nonnibil constricto,

hoc articulo ut etiam secundo totis flavo-testaceis, qvarto et

qvinto piceis, basi flavo-testaceis, tertio duobus ultimis con-

junctis longitudine sub-aeqvali; pronoto angulis basalibus,

pterygonotis disco, angulis Omnibus basalibus segmentorum

abdominalium, femoribus apice tibiis tarsisque flavo-ferrugi-

neis, tibiis posterioribus medio piceis; tarsis anticis articulo

primo apice intrinsecus uncinato; femoribus anticis crassis-

sitnis, posterioribus sat gracilibus. Long. circiter mm.

Unicum individuum in paroecia Yläne legit D. D:r J.

Sahlberö.

Species notis supra datis bene distincta. Corpus ca-

staneo-fuscum, laeve, nitidum. Caput latitudine parum ma-

gis qvam ^ longius, praesertim posterius deplanatum ibique

confertim subtiliter punctulatum, lateribus apicem versus
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sub-ampliatum, setis lateralibus fortiter rigidis, spatio inter-

oculari oculo latiore, spatio postoculari utrinque prope

marginem et paullo pone oculum seta longa instructo. Oculi

superne visi sub-rotundi, deplanati, granulati, cireiter qvar-

tara partem apicalem laterum capitis occupantes. Ocelli

tres. Antennae capiti et pronoto simul sumtis longitudine

aeqvales, articulo primo nigro, secundo hoc paullo graciliore

et breviore, flavo-testaceo, tertio toto testaceo, spatio inter-

oculari parum breviore, a basi gracili apicem versus cla-

vato-incrassato, ipso apice sub-constricto, ejus clava arti-

culo secundo aeque crasso; articulis qvarto et qvinto etiam

obconicis, piceis, qvarto dimidio et qvinto triente basali fla-

vo-testaceis, articulo sexto basin versus leviter gracilescente,

ipsissima basi testacea, septimo ovali, ultimo aciculato-acu-

minato; quarto tertio aeque longo, quinto et sexto sen-

sim paullo brevioribus, septimo sexto cireiter i breviore,

octavo septimo etiam cireiter \ breviore; articulis 3—8 den-

sius pallido-ciliatis. Pronotum capitis fere longitudine, tra-

peziforme, lateribus leviter rotundatum, disco apicem versus

sat declive, posterius medio foveola oblonga instructum, sub-

laeve, castaneo-fuscum, angulis posticis testaceis (an speci-

men immaturum?). Pterygonotum pronoti longitudine, laeve,

castaneum, disco medio latius flavo-ferrugineum. Alae anti-

cae brevissime squamiformes, ferrugineae, pterygonoto magis
qvam duplo breviores, posticae vix distingvendae. Abdomen
laeve, lateribus aeqvaliter rotundatis, segmento secundo ter-

tio longiore, reliqvis longitudine subaeqvalibus, tubo apicali

segmentis duobus ultimis longitudine aeqvali, apice setoso;

limbo abdominis seriebus duabus setarum albidarum, qva-
lum interna pilis versus discum vergentibus; abdomen ca-

staneo-fuscum, angulis omnium segmentorum basalibus latis-

sime apice que tubi apicalis flavo-ferrugineis. Femora picea,
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apice flavo-femiginea, antica crassissima, crassitie capitis

latitudini posticae sub-aeqvali, inermia; posteriora gracilia,

postica capiti vix aeque longa, intermedia bis circiter bre-

viora. Tibiae flavo-ferrugineae, anticae unicolores, posterio-

res medio picescentes. Tarsi toti flavo-ferruginei, anticorum

articulo primo intrinsecus fortiter uncinato.

6. Plil. uodicornis n. sp.: nigra, cum femoribus con-

fertim punctata; capite latitudine tantum paullo magis quam

\ longiore, disco dense profunde rugoso-punctato, lateribus

muricatis, apicem versus levissime angustatis; oculis oldon-

gis, magnis; antennis articulis tertio -— quinto a basi api-

cem versus sensim clavatis ipsoque apice iterum fortiter con-

strictis, articulo tertio toto flavo-testaceo et duobus ultimis

conjunctis vix longiore, quarto et qvinto testaceis, medio pi-

ceis, sexto ipsa basi testaceo; femoribus nigris, anticis in-

crassatis et mox ante apicem dente acuto armatis, tibiis

nigro-piceis, basi et apice (anticarum late) ferrugineis, tar-

sis basi ferrugineis. Long. fere 2f mm.

Phloeothrips Ulmi Hai.id., Ent. Mag. III, p. 441, 3

(forte) nec Fabr., nec Heeger.

Unicum specimen in foliis Tiliae m. Junii 1879 ad Ispois

prope Aboam detexi.

A Phi, corUcis De Geer (Ulmi Fabr.) colore antenna-

rum et pedum *) mox distingvenda. A Phi. Ulmi Heeger,

qui forsitan ut synonymon Phi. corticis De Geer censenda

est, adhuc oculis majoribus et magis oblongis (vide Heeger,

Sitzungsberichte d. Akad. d. Wissensch. in Wien, IX, p.

#
) De Geer scripsit (Mem. III, p. 16): „La coulcur de l’in-

secte est entierement chaDgee, eile est deveuue noire ou d uu brun

tres-obscnre. Les cuisses sont aussi noires, rnais le reste des pattes

et les antennes sont dünne couleur pdle et transparente.
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126, Tab. XV) divergit. Caput latiturline paullo magis qvam
' longius, sat deplanatum, lateribus sub-parallelis, usqve ad
oculos tuberculis distinctissimis breviter piliferis (pilis ad
apicem capitis vergentibus) instructis, disco inter oculos con-
fertim subtilius punctatum, spatio interoculari oculo latitudine

sub-aeqvali, pone oculos dense profundeque rugoso-puncta-
tmu. Oculi oblongo-reniformes, granulati, fere magis qvam
f auticas laterum capitis occupantes. Antennae capiti et

prouoto simul sumtis longitudine aeqvales, articulis duobus
pnmis nigris, secundo primo crassitie subaeqvali et hoc paul-
lulum longiore, apice obscure ferrugineo; articulo tertio toto

testaceo, duobus primis conjunctis paullo longiore, a basi
apicem versus clavato-incrassato et paullo ante apicem ite-

rum fortiter constricto, clava articulo secundo paullo cras-
siore apice pilis nonnullis albidis; articulis qvarto et qvinto
inter se aeqve longis, tertio structura omnino aeqvalibus sed
b°c Paullo brevioribus, piceis, basi et apice testaceis, arti-

culo sexto oblongo medio tumidiusculo, piceo, basi et apice
anguste testaceo, qvinto fere £ breviore, septimo sub-elongato
et sexto longitudine aeqvali, octavo gracillimo, acuminato et
septimo circiter f breviore, his duobus ultimis totis piceo-
nigris; articulis Omnibus pilis albis ciliatis. Pronotum tra-
peziforme, capite circiter \ brevius, confertim sat profunde
punctatum. Pterygonotum etiam ubique confertim punctatum.
Alae explicatae tubum apicalem attingentes, hyalinae, anti-
cae impresso punctatae, limbo toto angustius fusco-ferrugi-
neo. Abdomen punctatum, lateribus aeqvaliter rotundatum,
angulis antieis etposticis segmentorum testaceis, tubo apicali
segmentis septimo et octavo simul sumtis longitudine aeqvali;
segmentis 1—7 utrinque seriebus duabus setarum albican-
tium longarum instructis, altera marginali, altera in limbo
bujusque setis versus discum dorsi vergentibus. Pedes fe-

2
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moribus nigvis dense punctatis, anticis incrassatis, mox ante

apicem deute acuto apice ferrugineo armatis; tibiis piceis

vel posterioribus nigro-piceis, basi et apice ferrugineis; tar-

sis testaceis, apice fuscescentibus, tarsorum anticorum arti-

culo primo intrinsecus in dentem producto.

7. Plil. simillima n. sp.: nigra, cum femoribus dense

punctata; capite latitudine vix magis qvam \ longiore, late-

ribus apicem versus leviter angustatis, muricatis, disco ru-

goso; oculis oblongis, magnis; antennis articulis tertio —

qvinto a basi gracili apicem versus incrassatis ipsoqve apice

iterum breviter constrictis, testaceis, apicem versus magis

minusve late piceis, tertio duobus ultimis simul sumtis di-

stincte longiore, qvarto et qvinto sensim minoribus; femori-

bus nigris, anticis muticis; tibiis piceis, basi et apice nec

non tarsis ferrugineis. Long. fere 2|- mm.

Plüoeothrips Ulm Heeger, Sitzungsb. d. Ac. d. Wis-

sensch. in Wien, IX, p. 12(3, Tab. XV (verisimiliter), nec Fabr.

(— cortids De Geer, sec. cit. Fabr.). Phi. corticea Halid.,

1. c., p. 442, 6 (?).

Unicum specimen in sacellanio Artsjö in Antennana

dioica D. Schulman invenit et mecum communicavit.

Pld. corticeae Halid. affinis, colore antennarum divergere

videtur *). Praecedenti (cujus forsitan altera sexus) simillima,

sed minor, antennarum articulis tertio — qvinto apice brevius

et minus fortiter constrictis, qvarto et qvinto sensim brevio-

ribus, tertio apice piceo et duobus ultimis conjunctis distincte

longiore, penultimo minus elougato, demumque femoribus

anticis inermibus distinguenda. Caput latitudine vix magis

Phl. corticea a Dom. Haliday desribitur
:
„the 2nd and 3 joiuts

of the atitennae — — — P tt le yellow .
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qvam J longius, sat deplanatum, lateribus apicem versus le-

viter angustatum et ad oculos usque tuberculis, distincte ex-

sertis, seriatis, breviter piliferis (pilis ad apicem capitis ver-

gentibus) instructum; disco inter oculos paullo subtilius pun-

ctatum, pone oculos et praesertim versus latera profunde

transversim rugosum; spatio interoculari oculo latitudine

sub-aeqvali. Oculi oblongi, magni, circiter -g anticas capitis

laterum occupantes. Antennae angulos basales pronoti vix

attingentes, articulis duobus primis nigris, secundo primo

paullo graciliore et longiore, apice ferrugineo, tertio se-

cundo circiter g longiore. a basi gracili apicem versus sen-

sim incrassato et mox ante apicem iterum breviter con-

stricto, flavo-testaceo, annulo ante-apicali sat late piceo,

clava articulo secundo vix crassiore
;
articulis qvarto et qvinto

etiam apicem versus incrassatis et ipso apice brevissime con-

strictis, piceis, basi et apice testaceis, articulo qvarto tertio

circiter £ breviore et apice hoc fere adhuc paullulum cras-

siore, qvinto qvarto paullo breviore et sat multo graciliore,

sexto et septimo oblongis, sub-aeqvalibus, illo qvinto fere §

breviore, piceo, basi et apice anguste testaceis, septimo et

octavo toto piceo-nigris, hoc illo parum magis qvam bre-

viore; articulis Omnibus pilis pallidis ciliatis. Pronotum et

pterygonotum dense punctata, hoc capite circiter £ brevius,

trapeziforme. Alae hyalinae, anticae punctatae. Abdomen
ut in specie praececlente constructum et coloratum. Femora

nigra, antica sat incrassata, mutica. Tibiae piceae, anticae

lere totae flavo-ferrugineae, posteriores tantum basi et apice

angustius ferrugineae. Tarsi ferruginei, articulo primo tar-

sorum anticorum intrinsecus in dentem producto.

8. Phi. annulipes n. sp.: nigra, sat nitida, supra cum
femoribus sub-laevis; capite latitudine tantum paullo magis
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qvam \ longiore, deplanato, lateribus sub-muricatis antice

nonnihil angustato; oculis ovalibus; antennis capite et pro-

noto brevioribus, articulis sat brevibus, tertio secundo tan-

tum circiter f longiore, obconico, duobus ultimis simul suni-

tis vix longiore, secundo apice, tertio dimidio basali, qvarto

et qvinto basi, hoc angustissime, pallidius flavo-testaceis

;

femoribus totis nigris, tibiis piceo-nigris, basi et apice sat

late nec non tarsis basi tlavo-testaceis. Long. 1 1 mm.

Tantum individuum unicura D. Schulman in sacellanio

Artsjö paroeciae Orimattila invenit et mecum benevole com-

municavit.

A speciebus reliquis affinibus statura multo minore au-

tennarumque articulis multo brevioribus mox distincta. A

Phi. statices Hal., Heeg, et Phi. palUcorni Reut, capite

longiore, antennarum structura et colore coloreque pedum

divergens. A Phi. annulicorni Halid. colore pedum distincta

videtur *). Caput latitudine vix magis qvam } longius, de-

planatum, lateribus levissime rotundatis apicem versus leviter

angustatum, pilis lateralibus brevibus, rigidis, paucis, e gra-

nulis parvulis nonnibil exsertis nascentibus; disco nitidum,

subtilius transversim aciculatum. Oculi oblongiusculi, fere

| anticas laterum capitis occupantes. Antennae capite cum

pronoto breviores, nigrae, articulo secundo apice anguste te-

staceo, tertio obconico et secundo tantuni circiter § longiore,

qvarto etiam obconico, tertio paullo breviore, sed apice hoc

distincte latiore, qvinto qvarto paullulum breviore, subovali,

sexto huic fere aeqvali, duobus ultimis conjunctis secundo

longitudine aeqvalibus, ultimo gracili, acumiuato, penultimo

fere aeqve longo
;
articulo tertio dimidio basali, qvarto parte

*) Phi. annulicornis Hal. 1. c. p. 443, 7 habet tantuni tibias

anticas tarsoeque ferrugineos.
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basali qvarta, qvinto et etiam sexto basi angustissime flavo-

testaceis; articulis Omnibus pilis fuscis eiliatis. Pronotum

trapeziforme, capite cirdter
| brevius, angulis basalibus se-

tis duabus rigidis instructis; disco sub-laevi. Pterygonotum

pronoti basi parum latius. Alae explicatae, obscure hyali-

nae, punctatae, fusco-fimbriatae. Abdomen lateribus aeqva-

üter rotundatum, tubo apicali segmentis tribus praecedentibus

simul sumtis longitu'dine sub-aeqvali, angulis apic-alibus se-

gmeuti octavi flavo-testaceis
;
segmentis 1—7 utrinque setis

biseriatis pallidis sat longis instructis, qvarum setis series

interioris ad discum dorsi vergentibus. Pedes piceo-nigri,

femorihus anticis sat incrassatis, muticis, tibiis omnibus basi

et apice sat late pallidius flavo-testaceis, tarsis testaceis,

apice picescentibus.

9. Phi. monilicornis n. sp.: nigra, nitida, supra cum
femoribus laeve, capite latitudine circiter | longiore, depla-

nato, lateribus sub-parallelis muticis; oculis oblongis; anten-

nis capite et pronoto conjunctim brevioribus, articulis bre-

vibus, articulo secundo crasso, tertio hoc distincte breviore

et angustiore, qvarto et qvinto inter se aeqvalibus et ter-

tio paullo majoribus, his omnibus piceis, ut etiam sexto basi

testaceis; tibiis apice, anticis late, tarsisque flavotestaceis.

Long. li mm.

Unicum individuum omnino apterum in litore arenoso in-

sulae paroeciae Pargas verisimiliter inter Galamagrostes epi-

fjejos m. Augusti 1879 inveni.

A speciebus reliqvis magnitudine similibus capite multo
longiore mox distincta. Caput latitudine fere § longius, sat

deplanatum, supra transversim subtiliter aciculatum, lateri-

bus muticis apicein versus vix angustatis, pilis marginalibus

brevissimis, tanturn sub microscopio distingvendis, spatio
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interoculari oculo latiore. Oculi oblongi, circiter § anticas

partes laterum capitis occupantes. Antennae capite parum

breviores, articulis duobus prirais nigris, secundo oculi dia-

raetro transversali paullo breviore, crasso, apice ipso testa-

ceo, articulis 3— 5 piceis, basi et extremo apice testaceis,

tertio secundo distincte angustiore et breviore, qvarto et

qvinto inter se sub-aeqvalibus, utroque tertio paullo majore,

sexto nigro, ipsa basi testacea, praecedente paullo longiore

et duobus ultimis totis nigris simul sumtis longitudine sub-

aeqvali, septimo tertio vix minore, Omnibus basin versus pa-

rum gracilioribus. Pronotum capite circiter | brevius, basi

ipsius apice ut etiam capite tantum paullulum latius, lateri-

bus rotundatis, disco sub-aeqvali, plano. Pterygonotum pro-

noto circiter l brevius, disco nitidissimo foveis duabus in-

structum. Alae ornnino nullae. Abdomen apicem versus

sensim nonnihil dilatatum, segmentis longitudine sub-aeqva-

libus late reflexo-limbatis. limbo seriebus pilaruni brevium

albidarum, pilis iuterioris series versus discum dorsi ver-

gentibus; tubo apicali segmentis duobus praecedentibus si-

mul sumtis parum longiore. Pedes femoribus tibiisque nigris

nitidis, bis apice tibiisque anticis tantum qvarta aut tertia ba-

sali parte excepta nec non tarsis flavo-testaceis, apicibus

tarsorum fuscescentibus.

10. Phi. statices Hal.: elongata, nigra, nitida, laevis; ca-

pite latitudinem basalem longitudine vix vel parum superante;

antennis piceo-nigris, articulis 3—7 subaeqvalibns, secundo

et qvarto tarnen reliqvis crassioribus, illo apice, tertio, raro

etiam qvarto ferrugineis; tibiis tarsisque anticis ferrugineis, il-

lis versus basin piceis; tarsis reliqvis fuscis. Long. 1-J— lf mm.

Phloeot/irips statices Hal., 1. c. p. 443, 5. Burm, Handb.

d. Ent. H, p. 409, 5. Heeger, 1. c. p. 129, Tab. XVII.
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Habitat in floribus variis, ex. gr. Lathyri pratensis
,
prae-

sertim autem in üoribus compositis, Chrysanthemi
,
Matrica-

riae, etc., ubi saepe frequentissime occurrit.

Corpus elongatura, nigrura, nitidum, laeve. Caput la-

titudine postica tantum circiter £ longius, deplanatuni, trans-

versim subtiliter aciculatum, pilis lateralibus nonnullis bre-

vibus. Oculi magni, oblongi, -g apicales laterum capitis oc-

cupantes, fusci, fortiter granulati. Antennae nigrae, capite

cum pronoto paullo breviores, articulo secundo primo longi-

tudine aeqvali, apice ferrugineo, tertio secundo circiter di-

midio vel § longiore, obconico, ferrugineo, saepe apice pice-

scente, qvarto hoc breviore, sed omnium crassissimo, sub-

ovali, nigro, rarius basi vel toto ferrugineo, qvinto — sep-

timo qvarto parum brevioribus, sed sensim nonnihil gracili-

oribus, octavo gracili, antecedente circiter f breviore. Prono-
tum capite circiter g brevius, apice capite parum latius, basi

lioi circiter dimidio latius, basi longitudine circiter duplo la-

tius. Mesonotum capite duplo latius. Metanotum hoc circiter

:f
angustius, pronoti longitudine. Alae explicatae, versus me-

dium nonnihil angustatae, antice et postice longe ciliatae.

Abdomen corpori reliquo fere aeque longum, segmento primo
secundo circiter f breviore, tertio hoc circiter duplo breviore,

octavo et nono apicem versus angustatis, tubo apicali apice

setoso segmentis duobus praecedentibus fere aeque longo;

lateribus abdominis serie duplici setarum pallidarum. Pedes
omnes longitudine sub-aeqvales, nigri, nitidi, femoribus anti-

ci.s fortius iucrassatis, reliqvis versus medium levius incras-
satis, tibiis anticis ferrugineis, versus basin plerumque latius

piceis; tarsis anticis ferrugineis, reliqvis fuscis.

H. Phi. pallicornis Reut.: linearis, nigra, nitida, lae-

vis
;

capite latitudine basali tantum paullo longiore
;

anten-
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nis flavo-ferrugineis, articulo primo basique secundi nec non

duobus vel tribus ultimis fuscescentibus, qvarto obconico

apicem versus reliqvis crassiore; tibiis anticis totis tarsisque

omnibus flavo-ferrugineis. Long 1^—1J mm.

Reut. 1. c. p. 21G, 3.

Habitat locis paludosis, ad litora inter Heleockares etc.;

prope Aboam ad Ispois m. junii sat copiose lecta; etiam in

paroecia Pargas.

Praecedenti aflinis, differt tarnen corpore magis lineari,

antennarum articulo qvarto magis distincte obconico colore-

que antennarum et tarsorum. Corpus lineare, nigrum, niti-

dum, laeve. Caput latitudine postica tantum paullulum lon-

gius, planum, transversim aciculatum, pilis brevibus latera-

libus. Oc.uii magni, oblongi, fusci, | anticas laterum capitis

occupantes, fortiter granulati. Antennae capite et pronoto

simul sumtis paullo breviores, flavo-ferrugineae, articulo primo

basique secundi piceis, duobus vel tribus ultimis picescenti-

bus, articulis tertio et qvinto sub-aeqvalibus, qvarto tertio

fere longiore et apicem versus magis ampliato, triangulari,

sexto et septimo qvinto longitudine sub-aeqvalibus, aeque

crassis, octavo antecedente duplo fere breviore. Pronotum

capite circiter j brevius, basi capite minus qvain dimidio

latius et longitudine haud duplo latius. Mesonotum capite

vix magis qvam dimidio latius. Alae explicatae, margine

antico et postico longe ciliatae, alae anticae basi intus vitta

testacea notatae. Abdomen segmentis tribus ultimis secun-

doque reliqvis longioribus, tubo apicali apice setoso segmen-

tis duobus praecedentibus simul sumtis fere breviore; limbo

abdominis setis biseriatis. Pedes piceo-nigri, omnes longi-

tudine subaeqvales, femoribus anticis incrassatis, reliqvis

versus medium crassioribus
;

tibiis anticis totis (raro ima

basi fuscescente excepta) tarsisque omnibus flavo-ferrugineis.
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12. Plil. apicalis n. sp.: ovalis, fuscus, capite, anten-

nis, pedibus segtnentisque ultimis abdominis rufescenti-testa-

ceis, iemoribus posterioribus basin versus fuscescentibus;

capite quadrato vel latitudine postica fere breviore; tarso-

rum anticorum articulo primo intrinsecus spina armato. Long.

1| mm.

Mas: Capite fusco, antennis obscurius testaceis. Long.

1| mm.

Habitat sub cortice Populi tremulae

;

ad lacumen Ho-
plax prope Helsingforsiam D:r J. Sahlberg m. Maji 1879

nonnulla specimina invenit.

Species statura brevi coloreque ab Omnibus reliqvis mox
distincta. Corpus fuscum, laeve, nitidulum. Caput qvadra-

tum vel latitudine postica fere brevius, fuscum (</) vel rufe-

scenti-testaceum ($), obsolete punctulatum, utrinque mox ante

medium seta rigida instructum. Oculi fusci, vel ^ (9) vel y
(cf) apicales laterum capitis occupautes. Ocelli adsunt. An-
tennae capiti et pronoto simul sumtis longitudine aeqvales,

obscurius (</) vel pallide (9) flavo-testaceae, articulo se-

cundo primo parum longiore et tertio circiter ? breviore.

tertio et qvarto clavatis, inter se sub-aeqvalibus, qvinto —
septimo ovalibus et qvarto gracilioribus, sensim paullulum
brevioribus, octavo gracili, acuminato, praecedente vix | bre-
viore; articulis praesertim apice ciliatis. Pronotum fuscum,
capite paullulum brevius, apice capite vix latius, basi hoc
paullo minus qvam duplo latius, lateribus sub-rectis, disco
planum. Pterygonotum pronoto longitudine aeqvali ejusque
basi haud latius. Alae brevissimae, squamaeformes, sub-
testaceae, medium pterygonoti vix superantes, posticae nul-
lae (9), vel abbreviatae, elongatae. pterygonoti longitudine,

anticae basi testacea
(rf). Abdomen ovatum, fuscum, late-

ribus fortius rotundato-dilatatis, praesertim feminae medio

3



capite fere triplo latius, seguiento tertio secuudo circiter f

breviore, tertio — nono longitudine sub-aeqvalibus, tubo

apicali segmentis duobus praecedentibus aeque longo; fu-

scum, tubo apicali, segraeutis nono et octavo, lateribus, mar-

gine apicali discoque medio segmenti septimi rufescenti-te-

staceis; limbo serie duplici setarum pallidarum. Pedes bre-

viusculi, longitudine sub-aeqvales, rufescenti-testacei, femori-

bus anticis incrassatis, posterioribus basin versus inagis mi-

nusve fuscescentibus ;
tarsis anticis articulo prirno intrinse-

cus spina acuta armato.



oivr

GULDLETNINGAR I FINLAN

ären 1837-1850.

AF

AND. FERD. THORELD.





Guldletningar i Finland 1837—1850.*)

Ett heit decennium tidigare än ryktet ora guldrikedo-

men i Kalifornien med guldets vanliga tjuskraft retade vin-

ningslystnaden och lockade skaror af menniskor tili detta

förlofvade land, drömde Finland redan om „guld“, i anled-

ning af ett inom Kemi socken af Uleäborgs och Kajana län

gjordt högst märkvärdigt fynd af tvänne guldförande ge-

schieben, ä hvilka, enligt hvad mig blifvit berättadt, upp-

märksamheten först riktades under följande omständigheter.

Om vären 1830, vid en företagen spatserfärd, upp-
täckte dävarande krono-länsmannen i Rovaniemi socken J. G.

Boucht i närheten af Laurila hemman i Kemi kyrkoby nägra
stenblock, i hvilkas ytor ett ämne, liknande skurad messing,

iakttogs, utan att derä dock nägot afseende fästades, eme-
dan sagde ämne ansägs vara svafvelkis. Äret derpä eller är

*) Emedan de uppgifter rörande guldletningarne i Finska Lapp-
marken anställda före är 1867, hvilka förekomma i „Material tili Fin-
ska Lappmarkens geologi samladt af A. M. Jern ström“, publiceradt
utl „Bidrag tili kännedom af Finlands Natur och Folk. Haft. 21 äro
mycket knappkändiga och likasom endast i förbigäeude anforda, har
det ansetts icke öfverflödigt att för fnllständigande af dessa under-
sokmngars historia tili tryck befordra denna omständligare af d. v.

Bergmastaren A. F. Thoreid redan är 1862 författade berättelse om
guldletningarne i Finland ifrän den första begynnelsen dermed tili de-
ras afstadnande är 1850.
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1837 sammanträffade bemälde Boucht och sockenskrifvaren

E. W. Saren hos kronofogden i Kemi härad, sedermera ränt-

mästaren i Uleäborgs och Kajana län Karl Gustaf Elfving,

hvilken bodde ä Laurila hemman, och bland annat bade

samtalet fallit ä de af Boucht äret förut observerade sten-

blocken och man skämtade öfver guldfyndet; men Elfving

och Saren torde dock alfvarsammare hafva betankt saken,

ty Saren skall hafva begifvit sig tili det uppgifna stallet samt

frän blocken lösbrutit ungefär „en grabbnäfve“ mindre bitar,

säsom berättelseu lyder, och nedsmält dessa i digel, hvar-

vid omkring en fjerdedels dukat gukl skall hafva erhällits,

hvaraf Saren lär hafva lätit förfärdiga nägon mindre guld-

nipp, och Elfving äter, som äfven skall hafva utplockat bitar

och försökt smältning, hade utsmält ungefär tre dukater

guld. Dessa lyckliga resultat bekräftade guldets verleliga

närvaro i de funna stenblocken och ett särdeles gynsamt

tillfälle yppade sig strax derpä att anmäla fyndet. Om som-

lüaren 1837 gjorde nemligen dävarande Minister Stats-Se-

kreteraren Grefve Robert H. Rehbinder en embetsresa genom

Finland, hvilken sträckte sig tili landets nordligaste län. Pä

denna resa genom Kemi socken öfverlemnades ät honom af

kronofogden Elfving nägra stufler, som blifvit lösbuggne frän

de ä Kemi elfs vestra Strand funna tvänne guldförande

geschieben, hvaruti hufvudbergarten utgjorde grünsten (dio-

rit), hvarjemte härd, grofbladig och nägot i brunt stötande

dolomit förekom säsom gängart für ej mindre guldet än

svafvel- och kopparkis, hvilka sistnämnde mineralier likväl

företrädesvis sutto i skölgängen. Dessa stuffer befordrades,

i afseende ä undersökning, tili öfver-iutendentsembetet für

bergsstaten; och dä, vid verkställd undersökning, samma

stuffer befunnos innehälla gediget guld „tili icke ringa qvan-
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titet“ *), företog öfver-intendenten für bergs-staten Nils Nor-

denskiöld en resa tili det uppgifna stallet för att detsamma

i geognostiskt hänseeude närmare undersöka. I enabanda

afseende beordrades jemväl geschworner vid bergs-staten,

bergraästaren Fredrik Tengström att dit afresa, och af ho-

110m tinnes en redogörelse **) rörande förloppet af under-

sökningen, hvaraf här följande utdrag meddelas:

„Vidkoramande guldanledningen i Kemi socken, sä liar

guld hitintills blifvit funnet endast i tvänne lösa, vid hvar-

andra liggande jordstenar pä spetsen af en synbarligen af

floden bildad hög sandäs invid och längs stranden af Kemi

elf. Stallet är beläget pä Laurila hemmans mark pä en ä

tvä versts afständ frän elfvens utlopp i hafvet. Förste upp-

täckaren är kronofogden Elfving, boende ä nämnde hemmau.

Guldet förekom gediget i bitterkalk af grofbladig textur.

De funna guldförande steublocken, som hufvudsakligen bestä

af denna stenart, antyda dock, att bitterkalken ursprungli-

gen utgjort gängart uti bergart af hornblende. Högst sällan

kan man Anna lösa jordstenar af bitterkalk och i Here än

de tvänne har guld ej blifvit funnet. Deremot förekommo

i heia nejden i största ymnighet gräa och hvita kalkstenar.

Bergarterne pä och omkring stället utgöras af qvarts med

hornblende samt granit. Koppar- och svafvelkisgnistror An-

nas insprängde, i synnerhet i hornblenden. Pä en mils af-

ständ i norr, vid Kalkinmaa, Annes ett berg med tät kalk-

sten eller marmor***), grä eller hvit tili färgen, den sednare

af utmärkt skönhet. Jemte guldet ligger i bitterkalken kop-

*) Öfver-Intendentsembetets skrifvelse tili Ilögloti. Fin. Exp. d.

1 Augusti 1837.

**) Den 28 Augusti 1837.

*•+*) j Finlands Allm. Tidning för den 9 Mai s 1857, N:o 50, före-

kommer beskrifning af Kalkinmaa kalkberg.
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parkis samt utmärkt vacker svafvelkis i den liornblende, som

tyckes utgöra bergarten för bitterkalkgängen. Saud- och

jordlagren i nejden, äfvensom i floden, liafva förgäfves blif-

vit för guld undersökte“. Slutligen föresläs en vidsträck-

tare undersökning, pä grund af här funna bergarters stora

likhet ined de vid uralska guldvaskerierna förekommande.

Af föregäende redogörelse synes, att en undersökning

af sand- och jordlagren allaredan försiggätt; men jag har

ingenstädes funnit anmärkt, med hurudan redskap under-

sökningsarbetet verkställdes.

Ar 1838 synes nägon undersökning, i anledning af

ifrägavarande guldfynd, icke hafva förekommit; deremot fin-

ner man af bergskommissarien G. F. Albrecht’s berättelse *)

om de arbeten han under loppet af är 1839 verkställt, att

han bland annat varit sysselsatt med dels vaskning af sand-

lager ej allenast frän flodbotten och stranden vid Sotama-

saari, utan äfven frän Walitu-, Hasti-, Leppiluotosaari, m. fl.

holmar i Kemi elf under närmare en mänad, utan att likväl

deraf vunna resultat motsvarat förhoppningarne; dock an-

märker Albrecht derjemte att, under det han förehade det

under tvänne veckor fortsatta vaskningsarbetet, en häftig

sydvind (?) uppstod, som ända tili tvä fot fällde vattnet i

Kemi elf, hvilken omständighet föranledde honom att ytter-

ligarc undersöka elfstranden under Laurila hemman. Vid

*) Af den 2 Februavi 1840. N:o 33. Upplysningsvis torde fä

omnämnas, att bergskommissarien i liertiglig Saclisen-Coburgsk tjenst

Gustaf Fredrik Albrecht uppbar, pä af öfver-intendenten för bergs-

staten ärligen derom gjord underdänig bemställan, ärsarvode ifrän är

1840 tili Oktober mänad 1845 för verkställande geognostiska undersök-

ningar i landet. Ären 1830 tili Oktober mänad 1840 ätnjöt Albrecht

endast skjutslega och traktameute för uppdrag, som af honom ut-

fördes.
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denna undersökning päträffades ett pä längden afrundadt

geschiebe, ä hvars ena sida förekom bladig kalk och brun-

kalk med qvarts och mycket svafvelkis, hvilket sistnämnde

mineral äfven fanns ä geschiebets öfriga af glimmerskiffer

bestäende delar, som af honom ansägos utgöra Salband tili

den gängartade kalken. Ett stycke nordligare frän nyssan-

gifna stalle fann han vidare vid elfstranden ett annat lins-

formigt geschiebe, hvars större diameter var fein och min-

dre tvä och en half tum och som bestod af samma bergar-

ter soin de, hvaruti guldet förefanns; men huruvida denna
metall jemväl i den funna stenen förekom, derom vägade
han icke försäkra, enär sagde sten, utan noggrannare un-

dersökning, insändes säsom profstuff tili bergs-öfverinten-

dentsembetet. trän samma Ställen samlades dessutom un-
gefai f} 1 a kubikfot sand, som pa en med grof väf öfverdra-

gen vaskbänk (Kehrherd) vaskades; dä ungefär tolf kubik-
tum sand äterstod, flyttades denna ä ett vaskbräde för band
(Handsichertroge) och underkastades ny vaskning, och künde
Albiecht, sedan mer än femsjettedelar af sistberörde sand-
qvantitet blifvit bortsköljde, ä vaskbrädet bemärka fern smä
gula körn, som undersökte befunnos vara guld. Vid vask-

ningsföisök af andra sandlager erhölls väl en svart jernhal-

tig sand (slig) säsom äterstod, men intet guld. För öfrigt

tilläggei Al brecht, att han i svafvelkisen, som förekommer
insprängd uti kalken frän Kalkkinmaa kalkberg, hvarken för

bläsrör eller ä väta vägen kunnat upptäcka nägot spär
af guld.

1839 ärs försöksletningar efter guld ledde väl icke tili

nägot afgörande resultat, men künde icke heller anses af-

skräckande för ytterligare ansträngningar i samma riktning.

Deiaf föranleddes sannolikt ocksä den geognostiska under-
sökning i norra delen af Uleäborgs och Kajana län, som är
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1840 uppdrogs ät bergskommissarien Albrecht och hvarmed

i sammanhang ställdes — äfvenledes under Albrecht’s in-

seende — ytterligare vaskningsarbeten vid Laurila hemman.

livilka*) under sommaren nämnde är utfördes af malmleta-

ren Emanuel Lindholm. Resultatet af den med förut begag-

nade redskap verkställda vaskningen blef sämre an somma-

ren förut, ty endast ett guldkorn utvaskades. Den geo-

gnostiska undersökningenbidrog icke heller att närmare antyda

och utpeka de stallen, hvarest letningsarbete borde med

större hopp om framgäng företagas, enär bergsbildningen

inom de befarne trakterne visade ungefär enahanda geo-

gnostiska karakter.

I följd af de mindre gynsamma försök, som blifvit gjor-

de — mähända äfven för att stanna vid allaredan gjorde

uppoffringar — synas under Here ars tid nägra atgärder tili

letningarnes fortsättande icke hafva blifvit anbefallde, ät-

minstone har jag härom uti handlingar, förvarade 1 bergstv-

relsens arkiv, icke funnit nägra uppgifter; men saken var

fördenskull icke bortglömd: tvärtom ansäg man sig öfverty-

gad om guldets närvaro genom de ä Kemi elfstrand anträf-

fade guldförande geschieben samt tillika uppmanad att för-

söka inslä ett satt, som säkrare och snarare borde leda tili

mälet, d. v. s. tili upptäckaude af nägon arbetsvärd guld-

sandsaflagring.

Pä Finansexpeditionens framställning **) i Senaten om

anställande ytterligare guldletningar i trakterna af Kemi elf

och anmälan tillika derom, att tjenstförrättande finans-mini-

stern i kejsaredömet, för den händelse sädane letningar

komma tili verkställighet, samtyckt att öfversten vid ryska

*) Albrechts Berättclse, den 11 Januaii 1841

**) Fj„. Exp:ns skrifvelse tili öfverintendenten för bergsstaten,

den 25 April 1844.
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bergsingeniörskorpsei) Dr. E. Hofmann*) finge kommenderas

att, jemte tvänne guldvaskare frän Ural, i förrättningen del-

taga, förordnade Senaten, att ifrägavarande undersökning

borde under sommaren 1844 företagas af öfver-intendenten

för bergsstaten jemte extra bergs-kadetten, magister Fred-

rik Ferdinand Idman och en qvartersman samt ofvanbemälte

personer frän Ryssland. Efter vidtagne nödige förberedande

ätgärder af öfverintendenten för bergsstaten, och sedan öf-

verste Hofmann och honom ätföljande tvänne guldvaskare

frän Ural, Masein och Mursin, anländt tili Ilelsingfors, an-

träddes resan tili Kemi socken, dit jemväl bergskommissa-

rien G. Albrecht fätt uppdrag att medfölja. För fullständig

öfversigt af denna undersökning torde öfverste Hofmann’s,

efter verkstäldt uppdrag, afgifne intressanta berättelse **) i

sin helhet här fä intagas, för att bespara läsaren mödan af

dess uppsökande.

Den lyder: „Sedan H. Durchl. Fürst Menschikoff aflä-

tit en skrifvelse tili Öfver-Bergsstyrelsen i S:t Petersburg,

med begäran att en bergs-officer, genom egen äskädning

bekant med de i Ural och Sibirien förekommande guldhal-

tiga jordlager, matte tili Finland beordras, för att anställa

forskningar efter guldförande sandlager pä stränderna af

Kemi elf, der man, efter päbittande af en isolerad guldhal-

tig kalksten, hade anledning förmoda dylika alluvier, gick

Öfver-Bergsstyrelsen den framställda önskan med beredvil-

lighet tili mötes, med fästadt afseende derä att de i Ost-

*) Öfverste Hofmann reste med kapten Otto von Kotzebue kring

jorden tuen 1823—1826 samt ätföljde Alex, von Humboldt, Friedr. Eh-
lenberg och Gust. Rose ä deras resa tili Ural, Altai och Kaspiska
hafvet är 1829.

**) Införd i Finlands Allmänna Tiduing, N:o 289, för den 11

decemb. 1844.
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Sibirien anställda letningar, som efter fruktlösa bemödanden

slutligen blifvit krönta med en framgäng utan like, icke blif-

vit föranledda af utsigter sä lofvande som dessa. Dä under-

tecknad är 1828 tillsammans med Herr v. Helmersen under-

sökt de guldförande lagren i Medel-Ural, är 1829 varit Herr

von Humboldt följaktig under dess resa tili det vigtiga Sla-

touster-distriktet och slutligen nyss äterkommit efter en ut-

förd speciel undersökning af östra Sibiriens rika guldbaltiga

lager, uppdrogs äfven ät mig af Öfver-Bergsstyrelsen denna

undersökning; pä begäran beordrades tvä guldvaskare ifrän

Ekaterinenburg att mig ätfölja och afreste jag med desamma

frän S:t Petersburg den Juni. Med expeditionen förenade

sig i Helsingfors, efter uppdrag af finska bergsstyrelsen, Herr

Bergskommissarien Albrecht samt en i landets spräkkunnig

qvartersman. Den 7 Juli ankommo vi tili Kemi och intogo

ä Wihärilä, pä vänstra elfstranden, midt emot Wallito holme

och Laurila liemman, ä hvars egor det här ofvanföre nämnda

guldhaltiga kalkgeschiebe funnits“.

„De tvä första dagarne användes tili geognostiska un-

dersökningar af trakten. Bergarternas beskaffenhet gaf de

bästa förhoppningar. Lerskilfer, grävacka och kalk, alla hö-

rande tili öfvergängsformationen äro genombrutna och mäng-

faldigt förändrade af grünsten, som häller svafvelkis. Det

är just i en dylik bergsbildning, som de rikaste guldvaske-

rierna i Ural, Slatouster- och Ekaterinenburger revieren, äf-

vensom i östra Sibirien, vid Birussa och Muroslma förekom-

ma; de guldförande sandlagren i Pitts och steniga Tunguskas

flodsystemer, de rikaste af alla hittills kända, hafva en sär-

deles likartad beskaffenhet; der genombrytas och förändras

de tili öfvergängsbildningen liörande skifriga bergarter af

granit. All anledning var säledes förhanden att genast före-

taga försöksarbetena. Anordnandet af desamma mäste grün-
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das pä följande tvä förutsättningar: bergarterna äro antin-

gen, analogt med de sibiriska, pä flere Ställen guldhaltiga

och jordrymningarne mäste derföre verkställas der man, med
anledning af i Sibirien vunnen erfarenhet, kan förmoda allu-

vier af guld, det är i närheten af grönstensgängar; eller ock
häller endast sädan bergart som det funna geschiebe guld

och dessa bildningar mäste säledes eftersökas och försöks-

arbetena der verkställas. Vid närmare betraktande af det

allaredau sönderslagna gescbiebe ansäg jag detsamraa här-

röra frän en gäng, som genombrutit lerskiffern, eller, hvilket

efter min äsigt är mindre sannolikt, härstammar detsamma
frän en spatig kalk, genomdragen af skifferlager, säledes

frän vexlande lager af lerskiffer och kalk, som af plutoniska

massor förändrats“.

„Excursionen i och för den geognostiska undersöknin-

gen stiäckte sig Kemi elf uppföre, tili början af qvartsber-

gen, Narkauskoski fall, sextio verst ofvan Kemi kyrka, om-
fattande terrainen emellan Kemi och Kaakkamo (Kakumaa?)
vattendrag och detta sednare uppföre tili trakten kring Kal-
kinmaa, äfvensoin landet mellan Kaakkamo (Kakumaa?) och
Tornio elf och sistnämnde vattudrag uppföre tili granitber-

gen i Turtola. Heia denna nejd bestär af öfvergängs-berg-
arter, i den sydliga delen mängfaldigt genombrutna af grön-
sten; eger alltsä i och för denna beskaffenhet lika anspräk
pa undersökning. I norr ersättes grönstenen af granit och
en annan art al förändring i de neptuniska lagren vidtager;
i söder härdna de, upptaga talk och chlorit samt i förhäl-

lande litet glimmer; i norr blir sistnämnde beständsdel med
fältspat öfvervägande, kort sagdt, gneisslager bildas. Elmru,
som anmarkt blifvit, heia den sydliga delen eger lika anspräk
pä undersökning, föredrogo vi likväl stränderna af Kemi elf,

sävida terrainen der var förmänligast och det oftanämnde



38

geschiebe der förefunnits. Mesta likhet raed detta geschiebe

bade kalken i Ivalkinmaa, äfvenledes en länk af öfvergängs-

bildningen, som vexlar med lerskiffer och af genombrytande

gröusten förändras, om ej tili spathig, dock tili körnig kalk,

ofta hällande svafvelkis. Särdeles uppmärksambet mäste

derföre egnas kalkberget vid Ivalkinmaa, det derifrän kom-

mande Kaakkamojoki (Kakumaa?) vattendrag ocli dess sido-

bäck“.

„Arbetena börjades vid Wiherilä ocb pä Wallito holme;

begge dessa Ställen ligga nedanför grönstensgenomgängar

och äro bildade utaf upplandningar af Kemi elf. Vid hvar-

dera jordrymningarne kom man, efter afsänkning af ett sand-

lager med afrundad sten ocb lera, tili en svartgrä qvarts-

sand, mäbända gammal bafsbotten, deri jag, pä Wallito hol-

me, lät arbeta tills inträngande vatten ocb de instörtande

väggarne gjorde arbetet svärt och farligt; scbaktet var un-

gefär fern arschin djupt. Vid vaskningen af de särskilta

lagren äterstod pä vaskhärden, i temmelig ymnighet, en svart

jernsand, sä kallad slig, en ständig följeslagare af guldet i

Sibirien, men guld förefanns icke. Ett tredje schakt ned-

drefs liögre upp vid Kemi elf, vid Akantus-bäcks utfall i

densamma; sänkningen skedde genom dylika lager, likasom

vid tvänne Akantus-bäck uppföre verkställde gräfningar. Pä

bögra stranden af Kemi elf lät jag ännu företaga tvänne

gräfningar, en nedanför kyrkoherde-bostället, pa en gam-

mal flodbotten, den andra ofvanför samma lägenbet, invid

en liten bäck. Vid alla dessa ätta skärpningar förekommo

jordlager af alldeles likartad beskatfenhet; alla lemnade lika

resultat, rikligt slig, men intet guld“.

„Frän Kemi begäfvo vi oss tili Ivaakkamo (Kakumaa?)

vid Nerva; vid detta vattendrag och vid den sidobäck, som

frän Kalkinmaa-trakten utfaller i detsamma, anställdes gräf-
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ningar pä sju stallen; den närmare beskrifningen sä väl om

dessa som alla de följande lemnas af Herr Albrecht i dess

bergsmanna-berättelse
;
mä mig tillätas bär endast nämna,

att äfven nu endast slig, utan ringaste spär af guld erbölls.

Fern verst ofvanför Nerva nära Ruotala verkställdes vid

Kaakkamo (Kakumaa?) och ett par andra stallen, bildade

af gamraal flodbotten, fern gräfningar, med alldeles samma

resultat“.

„Berget vid Kalkinmaa, der kalken vexlande med skif-

fer genomsättes af grönsten, höjer sig i ett vidlöftigt det-

samma pä alla sidor omgifvande kärr; ingen bäck leder frän

berget sitt Ursprung, ty pä temligt afständ derifrän börjas

frän sjelfva karret den bäck, som utfaller i Kaakkamo (Ka-

kumaa?). Jag lät vid kärrlaggen, nära bergets fot och pä

dess fyra sidor företaga gräfningar, tvä invid de längre och

en pä de kortare sidorne
;
de fortsattes, tills berg mötte el-

ler tills det först omnämnde grä sandlagret vidtog; vid vask-

niugen erhölls slig, men icke guld“.

„Omkring berget äro kalkugnar uppförda och en mängd

stengrus vid desamma hopad; pä särskilta Ställen samlades

af detta grus 20 pud, som vaskades, hvarefter 6 pud boka-

des samt det finbokade underkastades vaskning; begge för-

söken gäfvo icke gynsamt resultat, sävida icke ens slig

erhölls“.

„Frän Kalkinmaa togs vägen äter tili Kemi och gräf-

ningar företogos kring Wanha gästgifvaregärd, aderton verst

ofvanom Kemi kyrka och tvä verst nedanom Taivalkoski

fors. En karakteristisk lerskiffer förekommer bär, vexlande

med konglomerat-lager, begge förändrade, utan att den för-

ändrande stenen synes i dagen; fyra verst härifrän förekom-

mer kalk. De pä fern stallen anställda gräfningarna, fort-

satta tills berg mötte, gäfvo endast slig“.
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„De sista försöken anställdes frän Lambila gästgifvare-

gärd T der skiffer med kalk genombrytes af grönsten, elfven

uppföre tili Narkauskoski
;
gräfningar anställdes vid mynnin-

garne af alla bäckar, hvilka Samtliga leda sitt Ursprung frän

den kärraktiga nejd, som omgifver Pisavuori bergskedja.

Pisavuori berg bestär af skiffrig qvartsfels och förändrad

grävacka-sandsten
;
men mindre utspräng utgöras af hvit,

körnig kalksten, sädan den är vid Kalkinmaa. Pä tolf stal-

len anställdes gräfningar, af hvilka de längs floden uppföre

icke ens gäfvo slig. Högre än tili gränsen af Rovaniemi

socken fortsattes arbeten icke, sävida vi allaredan kominit

tili qvartsens region, hvars fortsättning utgöres af granit,

som, efter all den erfarenhet man eger, icke häller gulcL

Ofvanför granitbergen skall äter skiffer förekomma“.

„De mest gynsamma utsigter oaktadt har alltsä nägot

guldförande sandlager icke kunnat päträöas. Hvad är orsa-

ken härtill? Möjligt är att bergen i de trakter vi genom-

sökt, likheten i sammansättning med Sibiriens oaktadt, icke

innehälla guld, pä sätt äfven der inträffar, men mähända

är gründen heit anuan. Sä stör likheten än är emellan

ifrägavarande bägge länder i geognostiskt afseende, sä stör

är olikheten i höjdförhällaudena. I Sibirien en bestämd

bergsbildning, om ock ej alltid af betydlig höjd; de guldfö-

rande bäckarne uppqvälla frän berget och löpa med den

hastighet, som är bergfloder egen, genom föga breda klipp-

dalar, pä en i förhällande härtill smal, men kärraktig hotten.

I dylika dalar hafva lagren af guldsand bildat sig och en-

dast i de rikaste delarne af Ost-Sibirien öfverstiger deras

utsträckning i bredd femtio famnar pä hvardera sidan om

vattudraget : i de flesta fall är dalbotten icke bet.ydligt bre-

dare. Den ädla metallen, som vid det guldförande bergets

förvittring blifvit fri, befordras nu, frän alla sidor, af de
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större eller mindre vattudrag, som genomkorsa bergen, tili

de tränga dalarne och afsätter sig der öfver en begränsad

yta; de lättare partiklarne föras vidare af det städse rin-

nande vattnet och de qvarstannande tyngre delarne blifva

derigenom guldrikare. Vid Kemi och andra vattudrag i nej-

den eger heit och hallet motsatsen rum. Berg och berg-

sträckningar höja sig i vidlöftiga kärr, genomskurna af trög-

flytande bäckar, som endast pä fä Ställen hafva ett stridare

lopp. Bäckarne uppqvälla icke frän bergen, utan hafva sitt

Ursprung dels frän karren dels frän i dem liggaude träsk.

Äro ock bergen guldhaltiga, afsättes den förstörda stenen

öfver en vidsträckt yta af vattnen, som stagnera och pä de

lagsta punkterna bilda träsk och insjöar, dit guldet mähända
af värfloderna kan föras, utan att likväl kunna vidare fort-

komma. Med guldet qvarstanna i kärren äfven de lätta de-

laine, sandlagien maste derföre ock, vid en Ursprungligen

lika halt, vara oändligen fattigare än i bergsdalar; med fä

01-d: i Sibirien koncentreras sanden frän en utbredd yta

inom en inskränkt terrain
;

i Kemi utbredes sanden frän en
inskränkt yta öfver vidlöftiga sträckor“.

„Skola, med ledning af dessa äsigter, försöksarbeten

anställas der det mesta guldet förmodas förekomma, stöter

man pä en oöfvervinnelig svärighet att afhälla det i schak-
ten inträngande vattnet och nedgä tills berg möter; anstäl-
las gräfningarna, der bäcken utfaller frän kärret, är föga
hopp att guldet skulle kunnat ända dit transporteras. Vid
ytterligare försök, som visserligen äro att önska, mäste der-
iöre sädana trakter företrädesvis härtill utväljas, der geo-
gnostiska och lokala förhällanden äro gynnande. Helsingfors,
den

j

5
7 September 1844.

E. Hofinaun,

Doctor, Öfverste vid Bergs-lngenieur-Corpsen“.

4
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Sädan var den berättelse, öfverste Hofmann afgaf om

af lionom verkställde guldletningar i Kemi socken, och den

klarhet och bestämdhet, hvarmed han sökt göra sina äsigter

om guldets aflagring i norra Finland gällande och de grun-

der, han härföre framkastat, synas vara öfvertygande och

innebära en borgen för deras tillförlitiighet. Man vore väl

frestad att tro, det hau misströstade om bättre resukat vid

framdeles skeende undersökningar, derest han icke i slutet

af berättelsen uttalade en önskan om deras fortsättande,

hvarvid i synnerhet afseende borde fästas ä geognostiska

och lokala förhällanden, hvilket sistnämnda tillägg innebär

mycket och i anledning hvaraf jag längre ned torde blifva

i tillfälle att yttra nägra ord.

Fern dagar*) efter det ofvanintagne berättelse afgafs,

inlemnade öfverste Hofmann fullständig plan, huru guldlet-

ningsarbetet, med minsta kostnad, borde framdeles organise-

ras och bedrifvas.

Att planen var väl och tili landets nytta genomtänkt,

finner man tydligt af det förtroende, hvarmed deruti utveck-

lade äsigter, vid skedd underdänig föredragning, af regerin-

gen omfattades, ty redan i början af är 1845**) meddela-

des öfver-intendenten för bergsstaten, ä dess hemställan,

nädigt bifall för en bergstjensteman och trenne lionom ät-

följande arbetare att anträda en resa tili Sibirien, för att

vid guldvaskerierna derstädes ej mindre inhemta sjelfva vask-

nings-methoden än praktiskt bedöma berg- och jordarter,

som möjligen föra guld, m. m. Till denna resa, beräknad

för ett är, utsägos ***) extra konduktören Henrik Johan

*) Den September 1844.

**) Fiu. Exp:s skrifvelse, (len 1 Maj 1845.

***) Fin. Exp:s skrifvelse, (len 27 Augusti 1845.
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Holmberg samt endast tvänne arbetare, bondesonen Johan

Henrik Kekälä frän Kuusamo socken och qvartersmannen

Cail Gustaf Gardberg frän Wichtis socken, hvilka jemväl

resan i medlet af September mänad nämnde är anträdde.

Sedan den för bemälde personers vistande, i berördt

afseende. uti Sibirien bestämda tiden började tilländagä,

nödgade dock sjuklighet och andra tillfälliga missgynnande

omständigheter extra konduktören Holmberg att begära för-

längning ä tiden för vistelsen vid de sibiriska guldvaske-

rierna, pä det heia resan icke skulle förfelas, hvilken jem-
väl för en tid af fyra mänader i Näder bifölls*).

I början af är 1847 ätervände bemälte personer frän

denna beskickning tili hemlandet, medförande derifrän en

vacker samling sibiriska mineralier och bergarter, en mo-
dell ä i Sibirien brukliga vaskningsapparat, ritningar ä vask-

ningsmaskiner, specialkartor öfver tiere guldrevierer i Ural-

ska bergen, m. m. d., och kort tid derefter anbefalldes **)

extia konduktören Holmberg att anställa guldletningar i

norra delarna af landet.

Försedd med instruktion för letningarnes bedrifvande

och hvad dermed künde ega sammanhang, lemna extra kon-

duktören Holmberg och de personer, som blifvit utsedde tili

hans biträde, den 1 Juni 1847 Helsingfors stad: redan den
26 i samma mänad börjades ***) letningarne i Paldamo socken
vid utloppet af i Uleä träsk utfallande Kiehimänjoki elf, som
förenar Hyrynsalmi sockens vattendrag med nyssberörde Uleä
tiäsk, och fortsattes genom Ristijärvi och Kiando kapeller

samt Hyrynsalmi moderförsamling uppför nämnde vatten-

*) Fin. Exp:s skrifvelse, den 27 Maj 1846.

**) Nädigt reskript, den 14 Maj 1847.

**") Kolmbergs Berättelse, den 29 September 1847.
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drag tili grausen af Kuusamo socken. Markens beskaffen-

het liade inom det undersökta omrädet öfverhufvudtaget va-

rit olämplig: dock ansäg Holmberg, pä grund af Moritz von

Engelhardt’s *) uppgift att ä södra stranden af Uleä träsk

granit uppträder, hvilken observeras i Ämmä fors invid Ka-

jana stad, hvaremot de metamorfiska bergarterna taga sin

början ä sagde träsks norra sida, att dessa von Engelhardt’s

iakttagelser bade alltför stör vigt för att lemnas utan afse-

ende vid nu ifrägakomne undersökning, hvarföre Holmberg

ock, enär guldförande gängar vanligtvis pläga genombryta

metamorfiska skifferberg, trodde att, oaktadt det lokala för-

häUandet befanns vara mindre gynsamt, guldletningsarbetet

haft riktig utgängspunkt och med största utsigt tili upptäc-

kande af guldförande alluvier fortgick i nyssomnämnde rikt-

ning emot gränsen af Kuusamo socken.

I slutet af Juli mänad fiyttades arbetet öfver landtryg-

gen tili Kuusamo socken: och, yttrar Holmberg i sin berät-

telse, „med det nya vattensystemet framträdde äfven en

ny geognostisk natur, förenad med nya förhoppningar. De

olika bergarternas blandning med hvarandra, de vulkaniska

dioritarternas aflagring i skifferbergen, den äldre granitens

frambrytande genom dessa, markens otaliga genomskärnin-

gar af sjöar, äar och bäckar — allt skiljer det beträdda

omrädet betydligt frän det öfriga Finlands bergsnat.ur och

häntyder ä mängfaldiga vulkaniska säväl som neptuniska re-

volutioner, tili hvilka sednare äfven guldsandslagrens bild-

ning mäste hänföras“.

Lokalen var i allmänhet mera gynsam än förut och

arbetet vidtogs i närheten af Kuusamo kyrka och fortgick

*) Professorn vid universitetet i Dorpat Moritz v. Engelhardt har

genomrest Finlaud och derötver utgifvit en geoguostisk fraruställning

med karta.
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inom samma socken intill den 21 i September mänad. Vid

Välijoki ä, som frän vestra sidan utfaller i Kuusamojärvi

träsk, hittades den 3 Augusti första sparen af guld, hvilka

bestodo af nagra smä körn, utan att likväl fortsatta vask-

ningar i närheten af det guldfyndiga stallet ledde tili ytter-

ligare upptäckt af sagde metall: dock iakttogos efterät, se-

dan arbetet blifvit förflyttadt tili trakten af Paanajärvi träsk,

bvilket ntgör lägsta delen af denna socken och genom livil-

ket socknens alla nordostligt belägna vattendrag utströmma

tili Hvita hafvet, tydliga spar af guld i nästan hvarje flod-

bädd, som undersöktes.

Slutligen anmärker Holmberg i sin berättelse om
guldletningsarbetet är 1847: „enligt min öfvertygelse äro

Paanajärvi, Tavajärvi samt möjligtvis äfven Kitkajärvi träsks

enskilta vattensystemer de, som torde gifva de bästa för-

hoppningar ä upptäckandet af rikare guldsandslager. Säsom

den allmännaste äsigt torde följande Observation nu kunna

gälla, att i de nordliga trakterna af Finland landtryggen i

förhällande tili guldsandslagren är analog med den egentliga

Uralska bergsryggen tili de der befintliga guldalluvionerna“.

Resultatet frän letningarne om sommaren 1S47, ehuru

sandlagrens verkliga guldhalt, i brist af behöflig redskap för

ett dylikt bestämmande, icke künde med nödig säkerhet ut-

rönas, förespeglade alltför sannolikt uppnäendet af ett länge

eftersträfvadt mäl. Följden häraf blef ocksä, att befallning

meddelades *) om arbetets fullföljande i dubbelt större skala

sonnnaren derpä, hvarjemte man genom lämpliga instruktio-

ner och förordnanden sökte undanrödja flere binder, som, tili

följe af olämplig utrustning äret förut, försatte guldletnings-

expeditionen vid flere tillfällen i overksamhet: dessutom

) Fin. Exp:ns skrifvelse, den 9 Februari 1848.



46

skulle arbetet börjas tidigare och flere qvartersmän inöfvas

i vaskning. Efter verkställda förberedelser afreste expedi-

tionen *) redan i slutet af Mars mänad Mn Helsingfors och

trädde, efter afslutandet af en raängd förberedande arbeten,

uti verksamhet i medlet af derpä följde Juni mänad. Arbe-

tet utfördes pä tvänne afdelningar och med största nog-

grannhet undersöktes alla vattensystemer inom Kuusamo
socken ä östra sidan om landtryggen, med undantag af Kit-

kajärvi med dess tillflöden. „Särdeles uppmärksamhet fä-

stades vid den emellau Pistonjoki ä och Tavajärvi träsk i N.

och S. samt emellan Muo-, Kirpistö-, Kiitämä- och Suingi-

järvi träsk och ryska rälinien liggande ödemark, kallad Kätkö-

selkonen, hvarest vattendragen, ehuru alla tili Hvita hafvet

fallande, dela sig ät tvänne riktningar. De vestra strömma

ät Muo- och Kiitämäjärvi träsk och utgjuta sig genom Paana-

järvi träsk samt, pä ryskt omräde, genom Pää- och Ivovda-

*) Holmbergs berättelse, den 10 November 1848. — Första

ärets eller 1847 ärs expedition utgjordes af: arbetschefen extra kou-

duktören Holmberg och en verkställare, krono-läusmannen Herman

Elfving, jemte tvä qvartersmän eller vaskare, nemligen C. G. Gard-

berg ocb J. H. Kekälä, livarutom numera professoren Fredrik Wilhelm

Mäklin, pä egen bekostnad, i och för samlande ocb studerande af or-

tens insekter uppehöll sig vid expeditionen. — 1848 ärs expedition

ater bestod af: arbetschefen, extra lconduktören Holmberg och tvänne

honom biträdande personer, nemligen fil. kandidaten, numera stadslä-

karen med. doktor Fredrik Kristian Frankenhäuser och extra malrn-

letaren Lars I. Igelström, den förre vid första och den sednare vid

andra afdelningen, hvarjemte tvänne verkställare — en vid hvardera

afdelningen — krono-länsmannen, sedermera kronofogden i Lappmar-

kens härad Konrad Wilhelm Planting och kronolänsmannen Karl Fred-

rik Borg voro anställde; föröfrigt inöfvades nödigt antal qvartersmän

eller vaskare, hvilka med de äldre qvartersmännen, Gardberg och Ke-

kälä, verkställde vaskningsarbetet.
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järvi träsk viel Kovda i Hvita hafvet, hvaremot de östra vid

staden Kem uppnä detta vatten, sedan de förenat sig med

Pistonjoki ä samt de tili dess fortsättning liörande fioder.

Guld, ehuru i mycket smä körn, päträffades öfverallt, och

tycktes i östra delen af socken med begränsning af Tava-

järvi träsk i norr, landtryggen i söder och ryska gränsen i

öster, och i synnerhet i ofvannämnde ödemark, liatva en re-

guljerare atiagring. Nägra utvaskade större guldkorn liörde

tili undantagen“; likväl torde nägra Ställen, der dylika un-

dantag visade sig, förtjena att, omnämnas. Bland dessa

Ställen utgör Siikapuro bäck, belögen emellan Hiienvaara

berg och Sapungijärvi berg, det förnämsta, enär hör det

största guldkorn utvaskades, hvilket denna sommar hittades

och som var sammanvuxet med qvarts och, säsom det tyck-

tes, äfven med jernglans; vidare Koseropuro bäck, i närhe-

ten af nyssnämnde bäck; Myllvpuro, som är en bibäck tili

den Pukari- och Kiitämäjärvi träsk förenande Pukarijoki ä;

Lautapuro bäck, som i förening med Sepäjoki ä faller i Pu-

karijärvi träsks nordöstra hörn; Melapuro bäck, i närheten

af Kekälä hemmati; Myllylamminpuro bäck, som frän foten

af Ukonvaara berg flyter ned i Ivuoringijärvi träsk, och slut-

ligen Mäntyjoki elf som, i närheten af det pittoreska Pius-

kiakallio berg, ä norra sidan genorn ett vattenfall störtar i

Paanajärvi träsk*). Vid sistnämnde elf „utvaskades det stör-

*) Holmberg har i eu afhandling: „Hydrographische und

Orographisch-Geognostische Beobachtungen im nördlichen Finnland

als Ergebnisse der Golduntersuchungen in den Jahren 1847, 1848 und

1850 von H. J. Holmberg. (Hierzu eine Karte). (Aus den Verhandlun-

gen der R. K. Mineralogischen Gesellschaft, Jahrgang 1855—56, be-

sonders abgedruckt). S:t Petersburg 1856“. sammanfattat resultaten af

guldundersökningarne under nämnde är och bifogat tili afhandlingen

en vacker och redig karta, der alla nu anförde stallen finnas intagne.
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sta qvantum grofkornigare guld, som blifvit funnet i Kuusamo
socken, men ändä var halten för ringa, sä mycket mer som
guldet tycktes vara aflagradt säsom ett näste“.

Efter det Holmberg i sin berättelse, pä sätt i sam-
mandiag blifvit anfördt, redogjort för arbetet under somma-
ren, tillägger bau följande icke ovigtiga anmärkning: „Var
ändamälet med guldexpeditionen en sädan, att nu redan
diaga en praktisk fördel af guldsanden, sä svara resultaterne

ingalunda emot förhoppningarne; men äsyftade den blott en
upptäckt af guldsandslager uti värt land, sä besvarar den un-
deisökta terrainen i Kuusamo socken tillfyllest den uppgifna
fiägan, och dessa resultater kunna anses gynnande och nog
gifva anledning tili framtida undersökningar och förfaoppnin-

gai. Men Kuusamo socken förtjenar ej vidare änmöjligtvis

en flygtig granskning af Kitkajärvi insjös enskilta vattendrag.

Denna socken bör blott betraktas som det första upphof tili

letningar efter guldförande sandlager, emedan det är 1837

vid Kemi elf lunna guldhaltiga Geschiebe icke kan sättas i

nagon kombination med dessa. Enligt den hittils inhemtade

erfarenheten, att guldsand blott förekommer österom landt-

ryggen, förtjenar väl största delen af den landsträcka, som
ligger norr- och söderom Kuusamo och som i sitt geologiska

skaplynne vore analog med denna, en undersökning. Men
denna sträcka künde lätt fä en betydligt större utvidgning,

i fall den uppställda hypothesen kullkastades af utvaskade

guldkorn uti nägon vesterut belägen socken“.

E 11 svag hälsa, ytterligare försämrad under bäde vi-

stelsen i Sibirien och guldletningarne inom Finland, hindrade

konduktören Holmberg att vidare öfvertaga ledningen af

guldletningar inom landet, äfven om det varit med säkerhet

kändt, att dessa komme att fullföljas och ledningen af de-

samma honorn erbjudits, hvilket sednare ock lär liafva varit
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fallet, ehuru anbudet af konduktören Holmberg afböjdes.

Man syntes jemväl, med anledning af de svaga utsigterna

tili ett lönande guldvaskningsarbete inom landet, som de

hitintills gjorde försöken i denna riktning utlofvade, likgilti-

gare än härförinnan för undersökningarnes fortsättande och

vidare utsträckning, och det sä mycket mer som arbetet

fortskred längsamt och derigenom blef dyrt. Under alla

dessa omständigheter ansägo flere arbetets fortsättande svärt

eller tili och med omöjligt. Regeringen, inseende vigten af

att inhemta ytterligare kännedom om guldaflagringen inom

norra delen af landet, ville ännu vederväga fortsättning af

det päbörjade arbetet, ty om sommaren 1849*) ankom tili

öfverintendenten för bergsstaten nädig befallning om guld-

letningarnes fortsättande under trenne är, likväl med mindre

arbetsstyrka än förut: och egde öfverintendenten för bergs-

staten iukomma med underdänigt förslag för sagde letnin-

gars bedrifvande och derjemte föreslä de personer, under

hvilkas leduing arbetet skulle utföras. Det infordrade för-

slaget aflemnades i början af är 1850 och kort derefter med-

delades befallning **) att guldletningsarbetet skulle förstiu-

fallande sommar ater företagas och af mig, säsom chef, le-

das med biträde af extra konduktören ***) Enoch Hjalmar

Furuhjelm, i egenskap af arbetschef samt en verkställare och

tvänne qvartersmän ****), hvarjemte förordnades att, sedan

*) Kejs. reskript, den 18 Juli 1849.

’*) Fin. Exp:ns skrifvelse, den 15 Mars 1850 och Öfverinten-

dentens memorial, den 1 Maj 1850.

***) Numera Öfvermasmästare och t. f. Intendent vid Bergssty-

relsen.

****) Verkställare blef förut omtalade kronolänsmannen Karl

Fredrik Borg, äfvensom de äldre qvartersmännen Gardberg och Ke-

kälä bibehöllos.



50

nagra af de stallen, som härförinnan befunnits niest guldfö-

rande, blifvit närmare undersökte, skulle de egentliga let-

ningarna derefter vidtaga kringom Kitkajärvi sjö ocb, sä vidt

de under den föreskrifna tiden künde medhinnas, fortsättas

utined Kitkajoki elf ända ned tili dess utlopp i Paanajärvi

träsk, samt derefter fülltüljas längs Oulangojoki elf och de

vattensystemer, som frän landtryggen nedföra vatten tili norra

sidan af Paanajärvi träsk, med utsträckande af undersöknin-

garna ända tili Ongamojoki elf. Detta var mitt uppdrag
och sedan jag, rörande arbetets utförande, ytterligare erhäl-

üt speciella föreskrifter, anträddes resan i slutet afMajmä-
nad, och i medlet af derefter följande Juni mänad börjades

redan de, att jag sä mä kalla dem, förberedande letningarne

ä de Ställen i Kuusamo socken, hvilka förut befunnits inest

guldförande, med hvilket arbete fortfors intill utgängen af

nyssberörde Juni mänad, hvarefter de egentliga letningarne

vidtogo kring södra delen af Kitkajärvi sjö och fortsattes

utan afbrott tili medlet af derpä följde September mänad.

Lokalen
) var i allmänhet gynnande ä heia Hyväniemi

udde, som utgör norra sidan af södra Kitkajärvi sjös östra

vik, Y asaraperä benämnd, och äfven ä södra sluttningen af

Naatikkavaara berg ända ned tili Naatikkajoki elf, men ä

södra och östra sidorna om nämnde elf blef densamma min-

dre tjenlig, och om heia södra stranden af södra Kitkajärvi sjö

och ä ömse sidor om samma sjös vestra vik eller det sä

kallade Posiojärvi träsk, kan man säga att lokalen varit

högst olämplig för undersökningsarbetet. Med den fördel-

aktiga lokalen följde ock en gynnande geognostisk karakter,

ty i förstnämnde trakt. voro hornblenderika och skiffriga

bergarter, som förde svafvel- och kopparkis samt inströdda

*) Aflemnade berättelseu, den 26 Oktober 1850.
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körn af magnetisk jernmalm, öfvervägande, hvarjemte smala

kalkränder päträffades i diorit, äfvensora en vid vaskningen

funnen lös mindre sten utgjordes af dolomit utaf enahanda

beskaffenhet som de ä Kemi elfstrand upptäckte geschieben;

men sedermera vidtog granit under letningsarbetet. Detta

bade bort föranleda arbetets omedelbara förflyttning tili en

för ändamälet tjenligare trakt, i synnerhet som sandlagrens

fyndighet var ringa äfven ä den af lokala förhällanden gyn-

nade nejd; men den ymnigt förekommande sligen, som i Ural

anses för guldets trogna följeslagare, och sparen af guld, som

dagligen vid vaskningarne upptäcktes, afhöllo mig härifrän.

Mina betänkligheter vid ett sädant Steg ökades ännu mera,

da vid Hakovaaranpuro bäck, i närheten af Ilakovaara berg

ä södra sidan orn Vasaraperä vik, det största antal guld-

korn — ungefär sjuttio stycken, ehuru alla mikroskopiska —
utvaskades ä en dag uti ett reguliert bildadt sandlager, hvars

mäktighet ä fä stallen öfversteg eller ens uppgick tili en

half fot och hvars utsträckning jemväl var ytterst inskränkt.

För öfrigt mä här anmärkas, att ett större guldkorn utgjorde

en ytterlig sällsynthet under letningarne. Bland stallen, der

nägot större, d. v. s. nägot större än de nästan sagdt mi-

kroskopiska, som voro de vanligaste, guldkorn utvaskades,

kunna anföras Naatikkajoki elf, Konti- och Joutenkoski for-

sar, hörande tili Jalajoki elf, samt Teljojoki elf.

Skulle mig gifne instruktioner icke varit sä bestämda

och bindande, bade, med afseende ä den tillförlitl igare kän-

nedom om guldsandens aflagring härigenom möjligen kun-

nat vinnas, vaskningsförsök i nägra vattendrag ä andra sidan

om landtryggen företagits och varit af stört intresse. Under

nämnde förhällande motarbetades jemväl frestelsen tili ett

dylikt försök ända derhän, att endast i Aimojoki ä och dess

bibäck Pyörijäpuro, som ligga söderom landtryggen, vask-



52

ningsförsök gjordes. Dessa lyckades emot hvad man bade
skiil att, efter hitintills vunna erfarenhet, förvänta, ty bäde

slig och nägra smä guldkorn utvaskades. Säledes visade det

sig, att den af extra konduktören Holmberg vilkorligen fram-

hällne erfarenbetssats ocb framställde hypothes, att guld-

sand endast förekomme ä östra sidan om landtryggen, i nä-

gon man genom nyssberörde försök motsades. Bergskom-

missarien Albreckt hade ock frän sanden ä stranden af Ivemi

elf utvaskat guldkorn, fastän öfverste Hofmann häruti miss-

lyckades vid sina undersökningar i samma trakt, hvilket sä-

kerligen bärrörcle endast deraf, att de frän Sibirien medförde

guldvaskare, vana vid att bnna blott större guldkorn säsom

residuum efter vaskningarne derstädes, möjligen förbisägo

här förekommande ytterst smä guldkorn.

Detta är, med undantag af sistberörde af mig säsom

sannolik framställde äsigt, en kort sammanfattning af ej

mindre berättelserne öfver guldletningarne i Finland än sät-

tet, bvarpä de bedrifvits.

För att lätta öfversigten öfver särskilta omständighe-

ter vid ifrägavarande guldletningsarbete, bar jag ansett än-

damälet lämpligast vinnas genom införande af följande

Tabell,

som upptager antalet af använde dagsverken, gjorde skärp-

ningar samt undersökte elfvar, äar och bäckar *):

För aren 1839 och 1840 saknas
uppgifter

Ar 1844
Är 1847

Är 1848
Är 1850

Använda
dagsver-

ken.

Gjorde
skärpnin-

gar.

Undersökte

Elfvar
och äar.

Bäckar.

X.

X.

998
4,025

1,200

X.

41

647

2,564

1,054

X.

X.

29
60

19

X.

X.

54
227
136

Summa 6,223 4,306 108 417

*) Bäddar efter uttorkade floder, som blifvit undersökte, äro

jemväl inbegripne i bäckarnes antal.
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Hvad vidkomraer de utgifter, letningarne efter guldfö-

rande jordlager i norra Finland erfordrat, sä torde omkost-

naderne für de af särskilte vid Bergsstaten anställde embets-

och tjenstemän, i anledning af de ä Kemi elfstrand upptäckte

guldhaltiga geschieben, företagna resor och preliminära un-

dersökningar ären 1837, 1S39 och 1840 här kunna förbigäs,

enär dessa utgiftsbelopp voro obetydliga och utgingo af

Bergsstatens ärsanslag för flere olika ändamäl; i afseende

ater ä kostnaderne för derpä följde letningsarbeten i större

omfäng raä bemärkas, att undersökningarne är 1844 jemväl

utfördes med tili grufbrytningsförsök och profsmältningar ä

stat anslagne medel, hvaraf endast det större belopp, öfverste

Hofmann’s jemte honom följaktige tvenne guldvaskares resa

medförde, bland öfriga i och för guldletningarne med all-

männa medel bestridda omkostnader i följande tabell upptages.

S i 1 f v e r.

Kostnuden för öfverste Hofmann’s sanUguldvaskarene
Masein’s ocb Mursin’s resa ocb underhäll *) . . .

Utgifter för extra konduktören Holmberg’s samt qvar-
tersmännen Gardberg’s och Kekälä’s resa ocb vi-

stelse i Sibirien **)

Omkostnader vid guldletningsarbetet är 1847***) .

D:o vid D:o är 1848****)
.

D:o vid D:o är 1850 *****)

Särskilta ersättningar i anledning af undersökuin-
garne sistberörde är ******)

Rubel. Kopek.

578

3,562

1,319

5,370

1,949

250

49i

H
39

32J
53f

Summa 13,029

*) Fin. Exp:ns skrifvelse den 27 December 1844; jemf. jemväl
Fin. Exp:ns skrifvelse den 24 April 1844.

**) Fin. Exp:ns skrifvelse den 25 Augusti 1845, den 27 Maj 1846

ocb den 26 Maj 1847.

***) Fin. Exp ns skrifvelse tili Guvernören i Uleäborg den 28

September 1847.

****) Fin. Exp:ns anorduing af den 10 November 1848 ocb Fin.

Exp:ns skrifvelse tili Guvernören i Uleäborg den 25 September 1849.
*****) Thorelds berättelse af den 26 Oktober 1850.
******) Fin. Expms skrifvelse den 21 December 1850.
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Häraf synes, att om man antager clet de med bergs-

statens anslagsmedel bestridda utgifter skulle hafvauppgätt

tili ungefär 970 rubel 22V2 kopek, hvarom säker sifterutred-

ning dock ej kunnat af mig förskaffas, skulle heia kostnaden

för guldletningarne i norra Finland frän är 1837 tili och

med är 1850 utgöra omkring fjortontusen rubel silfver —
ett belopp, hvilket ingalunda torde befinnas särdeles stört

för ett sä mänga är bedrifvet arbete, om man ej ensidigt

fasthäller dervid, att enär arbetsvärda guldsandsaflagringar

med sagde summa icke blifvit upptäckta, heia företaget ocksä

bör betraktas säsom förfeladt: öfverväges saken mera för-

domsfritt, sä bör ej förgätas att, utom det att undersöknin-

garne blefvo sä att säga i hälften afbrutna, oräktieliga let-

ningsföretag i alla tider i jemväl andra landet- misslyckats

och skall sädant sannolikt i framtiden icke heller kunna und-

vikas. Det mä kännas nedsläende, att utgängen af företa-

get utfallit ogynsam och att medel, utan att ändamälet vun-

nits, blifvit uppoffrade; men de vigtiga upplysningar om dessa

trakters geognostiska förhällanden, som under det verkställda

guldletningsarbetet erhällits, mäste otvifvelaktigt anses upp-

väga de gjorda penningeuppoffringarna, om dessa äfven

skulle uppgä tili det ungefärliga värdet af ett par lispund

vaskguld*). Det mäste nemligen alltid erkännas säsom en

stör vinst, att en ansenlig landsträcka af vär nord, om hvars

rikedom pä ädla metaller ryktet redan i äldre tid haft ätskil-

ligt att förmäla, blifvit närmare undersökt och beskrifven**),

hvarigenom. den icke värdelösa upplysning öfver sagde för-

*) Värdet af ett skälpund vaskguld torde kunna beräknas tili

ungefär 340 rubel silfver.

**) Af Holmberg i ofvancit: „Hydrographische und Orographisch-

geognostische Beobachtungen “•
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menta metallrikedomen vunnits, att ätminstone iuom den del

af Kuusamo socken, der undersökning skett, guldsandslager

sporadiskt förekomma, hvilkas aflagring med högst fä un-

dantag, säsom i Kätköselkonen ödemark och vid Hakovaa-

ranpuro bäck, befunnits oregelbunden, äfvensom att sanden

städse visat sig ytterst guldfattig och att följaktligen ett

derpä grundadt vaskningsarbete icke kan ifrägasättas, men

att den ymnigt utvaskade sligen och bergarternas allmänna

geognostiska beskaffenhet, säsom i hög grad liknande den

i de Uralska guldreviererna, syntes gynnande för guldrikare

lagerbildningar, hvilkas tillvaro liitintills förgäfves blifvit ef-

tersökt; derjemte torde, efter vid undersökningarne vunnen

erfarenhet, med säkerhet fä antagas, att letningar efter guld-

förande sandlager i en trakt med vidsträckta sumpmarker,

säsom norra Finland, böra, för att dermed förenade kostna-

der och tidspillan mä tili miusta möjliga reduceras, utföras

med noggrannaste afseende ä lokalens lämplighet, hvarpä

jemväl öfverste Hofmann och Holmberg önskade att syn-

nerlig uppmärksamhet fästades, och hvilken jag för min del

anser hufvudsakligen bestämmande, om de uppställda vilko-

ren — minsta möjliga kostnad och tidspillan — vid dylik

undersökning skola uppnäs.

Pä grund af i Uralska guldreviererna gjorda iakttagel-

ser, att de rikhaltigaste guldsandlager förekomma ä östra

bergssluttmngarne, har man hos oss, säsom ofvanintagne ut-

drag ur tiere berättelser öfver guldletningsarbetet utvisa,

dragit den slutsatts, att de mest guldfyndiga sandaflagrin-

garne borde uppsökas och anträflas ä östra sidan om landt-

ryggcn, som, enär sammanhängande bergsryggar här saknas,

künde anses motsvara eller vara analog med Uralska bergs-

kedjan. Till ytterligare stöd för en dylik äsigt har ock

kunnat äberopas, att guld i fast klyft brutits i de sä kallade
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„Woitz’ska grufvorne“ inom Olonetz’ska guvernementet *),

hvarföre om äfven den guldförande sanden maste antagas

liafva blifvit förd i eil riktning, som icke füllt öfverensstämde

med den allmänna föreställningen om rullstensflodens rikt-

ning**) och afsättningen af detritus, det likväl künde förut-

sättas, att guldalluvier företrädesvis borde förefinnas ä östra

sidan om landtryggen. Öfverste Hofmann’s misslyckade vask-

ningsförsök och den verkliga upptäckten af guld i sanden

inom Kuusamo socken a landtryggens östra sicla, tycktes

jemväl rättfärdiga förutsättningen; men äntingen det kan

komma sig deraf att, enligt öfverste Hofmann’s mening, gul-

det spridt sig öfver stora ytor i de vidsträckta sumpmar-

kerna uti norra Finland och, i följd af sagda förliällande,

icke kunnat säsom i de Uralska guldreviererne koncentreras

inom inskränktare omräden, elier om det guldhaltiga mate-

rialet icke blifvit uppsökt ä Ställen, der det sannolikast

borde anträffas, derom torde icke vara lätt att fälla ett ytt-

rande, da undersökningsarbetet blifvit efter samvetsgrannaste

ompröfning förordnadt och i noggrannaste öfverensstämmelse

med gifna instruktioner utfördt. Det mä tillätas att här

endast päpeka en omstäudighet, hvilken icke heller undfallit

Holmberg***), men hvarä icke den vigt torde liafva blif-

*) Se Holmberg’s ofvancit: „Hydrographische und Orographisch-

geognostisclie Beobachtungen “, pag. 7.

**) Vanliga riktningen N. W. och S. 0. „Beyträge zur Kenntniss

der Schrammen in Finnland“ Helsingfors 1863. —- „Iakttagelser af Sil-

jeström i det nordligaste Sverige och Finnmarken visa att refflorna

der gä frän sydvest tili nordost“, pag. 120 i „Geologiens grunder, öf-

versättning i sammandrag af Lyell’s „Elements of Geology“, med til-

lägg om svenska förhällanden af G. Lindström. Stockholm 1857“.

***) Holmberg’s ofta citerade: „Hydrographische und Orogra-

phisch-geognostische Beobachtungen — “, pag. 7.
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vit fästad, som densamma inähanda hade förtjenat för utfö-

randet af ett framgäng lofvande guldletningsföretag, om i

verkligheten sädana vaskning lönande guldsandslager inom

norra Finland förefinnas, säsom man förutsatt. Det är nem-

ligen genom sorgfälliga iakttagelser, proftagningar frän fast

klyft och ä profven verkställda analyser kändt, att inom

guldvaskningsrevierer materialet i det guldhällande gruset

och sanden stiidse liärstammar frän, under aflagringen lig-

gande eller ätminstone i närheten befintliga, berg, hvilka

antingen genomsättas af guldförande gängar — vanligen

qvartsgängar— eher i sina mer eller mindre förvittrade ytor

innebälla insprängdt guld *). Guldet har säledes icke blif-

vit fördt läng väg frän dess ursprungliga fundort, och fort-

skaffningen torde inom Uralska bergsystemet knappt hafva

skett genom rullstensflod i det storartade omfäng**), hvar-

under nämnde geologiska fenomen annanstädes uppträdt, utan

fastmer den här försiggängna revolutionen med ätföljande

detritus samt grus- och sandaflagringar hafva verkat lokalt

och utan att hafva efterlemnat erratiska stenblock eller re-

por efter gletscher i bergens aflall eller sluttningar. Under

enahanda förhällanden som i Uralska guldreviererne synes

*) Härom ses pag. 227, 281, 293, 322, 328, 422, m. fl. I B. och

pag. 36 II B. uti „Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspi-

schen Meere auf Befehl Sr Majestät des Kaisers von Russland im Jahre

1829 ausgeführt von A. von Humboldt, G. Ehrenberg und G. Rose.

Mineralogisch-geognostischer Theil und historischer Bericht der ifeise

von G. Rose. Berlin, 1837. 2 Bände“, och pag. 478 m. fl. eller öfver-

hufvud pag. 474—505 uti „Geologie des europäischen Russlands und
des Urals von R. Murchison, E. von Verneuil und A. Keyserling, bear-

beitet von Gustav Leonhard. Mit einem Stahlstich, einem colorirten

Blatte mit Durchschnitten und einer gcognostischen Uebersichtskarte

in Farbendruck. Stuttgart, 1848“. 2 Theile.

**) Sistanförde arbete, pag. 479.

o
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ock guldet uppträda i dct guldförande gruset och sandeu

uti Californien, Australien, in. fl. gulddistrikter, hvaromj ernte

särskilta andra guldets förekomst i jordskorpan rörande geo-

gnostiska omständigheter Sir Roderich Impey Murchison uti

ett föredrag inför en samling af lärde i London lemnat högst

intressanta upplysningar *).

Ifrän synpunkten af nämnde förhällanden vid guldets

förekomst inom guldförande distrikter synes man, dä de för-

utsättningar, hvarifrän man hitintills utgätt vid guldletnings-

arbetet, icke ledt tili afsedt resultat, vara hänvisad, för att

uppdaga en möjlig rildigare tillgäng af guld uti alluviallager

eher uti fast klyft i norra Finland, att skaffa sig närmare

kännedom om och söka uppleta det stalle, som utgjort de

ä Kemi elfstrand funna guldhaltiga gescliiebens sannolika

fundort. I främsta rummet torde fä anmärkas, att inom

heia det omräde ä östra och norra sidan om landtryggen i

nordöstra Finland, der guldletningsarbeten blifvit utförde,

liafva ingenstädes i fast klyft bergarter hörande tili kalk-

stensgruppen och liknande den dolomit, som uti de guldfyn-

*) Redogörelse om detta föredrag finnes införd i bilagan tili

N:o 209 för den 27 Juli 1852 af „Augsburg. Allgemeine Zeitung“ och

i öfversättning derifrän uti „Fiulands Allmänna Tidning“ under derpä

följde September mänad. För vidare jemförelse rörande dessa och

dermed sammanhängande ämnen torde fä äberopas uppsatser i „Revue

des Deux-Mondes“, häft. den 15 Augusti af Leon Faucher och häft.

den 1 September 1852 af Martial Chevalier, samt en afhandling i „Ti-

mes“ för den 30 Augusti 1852, äfvensom brochuren af L. von Tengo-

borski „Ueber die goldführenden Lagerstätten Californiens und Austra-

liens in ihren möglichen Folgen für Gewinnung und Anhäufung der

edlen Metallen, Münzwesen . Aus dem Französischen,

mit Anmerkungen und Zuzätzen von Dr Carl Hartmann. Weimai f853
,

hvaruti de tre sistupptagne afhandlingarne äberopas.
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diga stenblockeii utgjorde matrix für guldet, anträffats, om

man umlantager nägra ytterst sma körtlar af hvit kalksten,

hvilka jemte mindre qvartskörtlar samt insprängd svafvel-

och kopparkis och jernoxidoxidulmalmskorn förekomma i

nägra smä öfver vattnet uppstickande diorithällar i viken

söderom Wasaraniemi udde i Yli-Kitka sjö; ja, man har fun-

nit blott en enda lös sten, innehällande dolomit af ungefär

samma utseende, som i de guldförande blocken ä Kemi elf-

strand, vid vaskningarne är 1850 af sandlagren i Hyypiö-

puro *) bäcks strandbädd. Att framdraga antagliga förkla-

ringar eller gissningar deröfver, huru sagde isolerade dolo-

mitsteu blifvit kastad ä dess iakttagna plats eller hvarifräu

den dit transporterats, torde vara svärt, och icke heller

blefve en pä sädaut satt tillkommen utredning bevisande,

enär fyndet var enstaka och andra omständigheter, som der-

med tili stöd künde kombineras, heit och hället saknas: der-

emot torde kalkstens och dolomits ymniga uppträdande ej

allenast vid de mera undersökta delarne af Kemi-, Tornio-

och Muoniojoki elfvars nedra dalgängar, utan äfven ä spridda

Ställen vid nägra deras bitillflöden, böra kunna ega större

vigt i afseende ä bedömandet af gulds möjliga aflagring i

närheten af nyssberörde flodsystemer, eller rättare inom dal-

gängarne af Kemi elf och dess mänga tillflöden, eller möj-

ligen tili och med ännu norclligare, om dolomit derstädes

skulle anträffas, ty de kalkstenslager, som befinna sig invid

Muonio- och Torniojoki elfvar torde icke gärna kunna till-

erkännas samband med de funna guldförande geschieben ä

Kemi elfstrand. Sädane kalkstenslager uppgifvas inom Öf-

ver-Torneä socken Kukontieva kalkberg vid Muonio elf sex

*) Hyypiöpuro back ligger ett stycke i nordvest frän Wasara-

perä vik af Yli-Kitka sjö i Kuusamo socken.
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verst norrom Näsäjoki ämynning samt ett annat kalkberg*)

ä fern versts afständ frän Torniojoki elfstrand ocli femtiofem

verst söderom Turtola kapells kyrkoby, hvarutom invid sist-

nämnde elf inom Yli Wuojakkala bys egor i Karungi kapell

af Neder-Tornea socken förekomma flere kalkstensbrott, uti

livilka kalkstenen, som har ett olika utseende med den i de

guldförande stenblocken, torde vara vanlig tat kalksten,

ehuru veterligen livarken denna eller stenen frän de tvenne

förstnämnde nordligare belägna kalkstensanledningarne blif-

vit analytiskt undersökte, om de äro vanlig kalksten eller

dolomit. Större betydelse för ämnet hafva otvifvelaktigt

kalkstensaflagringarne vid Kemijoki elf och dess bifloder.

Bland sädane kalkstenslager känner man närmast elfvens

utlopp Kalkinmaa vidsträckta kalkstensbrott och högre upp

vid Narkauskoski fors förekomma jemväl lager af kalksten,

hvarjemte invid Aakenusjoki ä, som strax norrom Ivittilä ka-

pellkyrka utfaller i Ounasjoki elf, träffas kalksten, äfvensom

ett kalkbrott Annes ä gränsen emellan Kemijärvi och Sodan-

kylä socknar vid Luiro (Liuro?) by **), hvilket sistnämnde

kalkbrott torde vara det under namnet Ivalkinvaara kända

ä Ivitinen elfs norra Strand; äfven kan tilläggas att, ehuru-

väl det berör ett annat vattensystem, i Simojoki elfs dalbäc-

ken flyttblock af kalksten, hvaraf kalkbränning af allmogen

idkas, finnas i stör ymnighet spridda, men om kalksten jem-

väl här i fast klyft förekommer, är mig obekant. Kalkste-

nen ä det förstnämnde och sannolikt äfven ä de tre öfriga

Ställen inom Kemi vattensystem är dolomit, ehuru den i flere

*) Iivardera kalkberget omnämnes i Gustaf Laurells Berät-

telse i Oktober 1842; jemf. bärom jemväl G. Albreckts ofvancit.

Berättelser.

**) Disputation, under Pehr Adrian Gadd, af Carl Kreander den

6 December 1788, pag. 8.
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aess morfologiska och fysiska egenskaper skiljer sig frän den

guldförande dolorait, som förekommer i de ä Kemijoki elf-

strand funna stenblocken: och hvad beträffar de lösa kalk-

stenarne inom Simojoki elfs dalbäcken, sä äro de tili utseen-

det olika dolomiten i nyssberörde guldfyndiga stenblock.

Blott anmärkningsvis mä här tilläggas, att i händelse nägot

ovanligare ämne — och i synnerhet guld — skulle visat sig

insprängdt i stenen frän nägot af nu uppräknade kalkstens-

anledningar, skulle med allmogens kända skarpa iakttagnings-

förmäga sädant otvifvelaktigt blifvit upptäckt och angifvet.

Ehuru säledes icke i nägot af de kända kalkstensbrotten

inom Kemijoki elfs dalgäng guldinblandning blifvit bemärkt,

synes man dock, pä dolomits vidsträckta uppträdande eller

utbredning derinom, tili en viss grad hänvisad att förutsätta,

det dolomit, hällande insprängdt guld, borde nägonstädes

inom detta vidsträckta och ännu föga undersökta dalbäcken

anträffas, om eljest de ä Kemijoki elfstrand funna guldfö-

rande geschieben härstamma frän Finland, fastän sädant und-

gätt uppmärksamheten — en förutsättning, som jemväl deraf

vinner nägot stöd, att jemte stycken af konglomerat (pud-

dingsten) och qvarzit, lösa dolomitstenar af förvänande lik-

het med den guldförande i mängd träffas ä nordvestra slutt-

ningen af Levitunturi berg inom Kittilä kapell. Den ä sagde

bergs affall i lösa stenar förekommande dolomiten är dock

genomdragen af hvit och grönfärgad qvarts och skiljer sig

derigenom frän den guldförande: och oaktadt största upp-

märksamhet har blifvit riktad ä alla anstäende berg i när-

heten af Levitunturi berg, har en ungefälligen liknande do-

lomit i fast klyft kunnat upptäckas endast uti en smal ädra

i det vid Aakenusjoki ästrand, i söder om Levitunturi berg,

befintliga kalkbrott, hvarest dolomiten dock innehäller in-

sprängd strälsten och kopparkis; deremot anträffas i Aake-
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nusvaara berg, i W eller WNW frän Levitunturi berg, be-

tydliga lager af likartadt konglomerat sora de lösa konglo-

meratstenarne ä sistberörde bergs sluttning *). Af allt synes,

att dolomit dels i fast berg dels säsom lösa stenar inom

Kemijoki elfs vattensystem ymnigt förefinnes, ehuru fundor-

ten för de guldförande blocken fortfar att vara okänd.

I sammanhang med föregäende betraktelser mä mig

tillätas tillägga nägra i äldre afhandlingar befintliga uppgif-

ter, rörande gulds förmodade eller antydda förekorast. i norra

delen af landet. Sä heter det t. ex. bland annat i en dis-

putationsafliandling **): „Qvod Fennia qvoqve fuerit olim au-

rifera, testimonium perhibet Agricola (De V. & N. met. L.

II): Atqve etiam, inqvit, in Fennorum Regione, qvam Fin-

marchiam nominant, in qva dominatur Rex Svedorum, repe-

ritur aurum“, och i en not, pag. 7 och 8, uti samma dispu-

tation läses: „Ita perhibet Schefferus Lapponise c. XXXII

pag. 367, anno sup. Sec. 71 venam qvandam Lapponicam

fuisse inventam, qvae putata est continere aurum. Et in

repositoriis ejus obvius factus est Archiatr. von Bromeil

lapis cinereus nigricans, cui juncta erat schedula cum in-

scriptione: Haec minera auri in Bothnia occidentali reperta

etc“. Dessa uppgifter hänvisa icke ä nägot bestämdt stalle;

men tyda dock ä guldfynd i landets norra del, hvarunder

ätminstone nägon del af Botbnia occidentalis torde fä inbe-

gripas, enär dess gränser pä olika tider varit olika. Likale-

*) Omständligare beskrifning om dessa berg finnes införd i Fin-

lands Allmänna Tidning, N:o 53 för den 5 mars 1857, pag. 222 o. 223.

**) „Specimen Academicum Officinarum ferrariarum in magno

principatu Finlandia, sistens, qvod, suffrag. Ampliss. Reg. atb. Aboens.

Senatu Pbilos. Praesid. Carolo Frid. Mennander in Audit.

max. d. XXVIII Julii Anni MDCCXLVIII. publico candido-

rum examini modeste submittit Michael Grubb, Stockholmiensis, Mi-

ner. Studiosus. Abose “> pag. 7.
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des torde här fä erinras, att ibland flere gränsberg inora

Sodankylä socken, som hos G. Wahlenberg *) uppräknas, ett

med namnet „Kultamaalanienvaara“ förekommer— ett berg,

livarom jag i öfrigt salcnar all kännedom, men hvars benäm-

ning dock mäste ädraga sig en viss uppmärksamhet. Hos

C. 0. Bremer**) träffar man deremot en nägot positivare

nppgift, innehällande: „Kemi elf skall hälla en fiu guldsand,

men derom är ej vidare kändt och guldanledning skall An-

nas i Kasavaara“. Närmare besked om källan tili nämnde

uppgifter har han icke gifvit; men om ock en sädan icke

künde af honorn särskildt äberopas eller angifvas, sä fär

man dock antaga, att uppgifterne ätminstone härfiutit frän

nägon äldre hörsägen, hvaraf öfriga upplysande detaljer hade

knnnat hafva gätt förlorade och endast de af Bremer an-

förde ännu i traditionell qvarlefde. Stränderne vid Kemijoki

elfs utlopp voro ocksä mycket tidigt bebodda, livartill kan

slutas af t. ex. följande beskrifning: „Sigtuna by i denna

(Kemi) socken menas hafva fätt sitt namn efter den ur-

gamla Svea Hnfvudstaden Sigtuna, emedan Sigtuna Borgare

skola i fordna tider egt tillständ att idka laxfiske i Kemi

elf, och derigenom kommit att här fatta sina bosäten“ ***).

*) „Geografislc ocli Ekonomisk Beskrifning om Kemi Lappmarlc

i Westerbottens böfdingdöme. Med Geografisk karta. Pä Bergsrädet

Friherre S. G. Hermelins anmodan författad af Göran Wahlenberg,

Amanuens vid Upsala Kongl. Akademis Natural-Kabinett. Stockholm,

1804“. Pag. 54.

**) Anvisning pä Malm och Bergarter i Storfurstendömet Fin-

land. Af Carl Otto Bremer. 2 delar. Abo, 1824 och 1825“. Pag. 1G2

i 1 delcn.

***) Pag. 375 i „Geographie öfver Storfurstendömet Finland, ut-

arbetad efter framlidne Canzli-Rädet och Kiddaren H. G. Porthans

samlingar 1795. Stockholm, 1826“. — Sjunde upplagan, tredje bandet

af Tunelds Geographie öfver Sverige.
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Mähända funno hitflyttade kolonister guldförande stenblock

allmännare strödda ä Kemijoki elfs stränder och nägongäng

kaoske äfven guldpartiklar i sanden ä stranden spridda;

möjligt är ocksä att guldets fundort i fast klyft här i fordna

tider var känd, men att kännedomen om stallet och dess

namn, i följd af särskilta omständigheter och orsaker, som

nödgade befolkningen att för längre eher kortare tid öfver-

gifva sina hostäder och sin sysselsättning ä orten, under sä-

dana mellantider ända derhän utplänats ur minnet, att en-

dast det af Bremer anförda af traditionen bibehällit sig tili

efterverlden med sädan förvrängning af den utaf honom an-

gifna fundortens eher rättare bergets namn, att det numera

af allmogen härstädes icke igenkännes. Jag försökte nem-

ligen under min vistelse inom Kemi socken om sommaren

1856 att förskaffa mig upplysning, huruvida nägot berg med

namnet Kasavaara vore i orten kändt, men ingenstädes bade

man sig der ett sä benämndt berg bekant. Väl förekommer

ett berg med namnet Kaisavaara inom Tervola kapell af

nämnde socken och detta besägs; dock var bergarten här

annan an i de guldförande geschieben eher en mörkgrä

gneiss med inblandning af Serpentin, men nägra dolomitpar-

tier künde icke varsnas i detta berg. Alla spar tili upptäckt

af det Ställe, der guld i trakten möjligen förut förekommit,

synas säledes under tidernas lopp gätt förlorade och endast

genom noggranna undersökningar af de lösa stenarne och

jordaflagringarne ä Kemijoki elfs och dess tillfiödeus strän-

der och af i strändernas närhet befintliga fasta berg, künde

mähända ännu vinnas en ledträd och föra tili upptäckt af

de guldförande stenblockens fundort i fast klyft, ty pätagli-

gen hafva sagde stenblock blifvit af is frän deras klyft lös-

ryckte och med isen nedförde tili deras iakttagne — visser-

ligen frän nuvarande Strand nägot aflägsna, men genom lan-



dets fortgäende böjning eller höga värfloder förklarliga

lägerplats. Skulle ocksä den sä kallade rullstensfloden bafva

fürmätt, i följd af dolomitens mimlre liärda beskaffenliet sön-

dergrusa och bortskura sjelfva dolomitlagret, mäste i alla

fall detritus deraf hafva i närheten af moderklyften qvarlem-

nat det tunga guldet, och derföre blefve ock en kombinerad

undersökning ä spridda Ställen af de lösa jordlagren bäde

upplysande och nödvändig; men nägra sädana undersöknin-

gar torde knappt kunna päräknas, iunan en landet öfver-

gäende allmän systematisk-geognostisk undersökning, hvarom

nog fräga redan är 1856 af en komite blef väckt, lcommit

tili ständ och forskningarne hunnit beröra denna del af lan-

det, dä otvifvelaktigt mera ljus skall spridas i det fortfarande

dunklet om de ä Kemijoki elfstvand päträffade guldförande

stenblockens fundort i fast klyft.

Kuopio den 1 Juni 1862.

And. Ferd. Thoreid.

'•oseo*'
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Cränes rassembles dans la paroisse de Paldamo,

gouvernement d’Uleäborg.

Par

K. Hällsten.

Par 1’entremise de M. Oscar Lönnbohm la collection

craniologique de l’Universite a requ l’annee derniere les trente-

sept cränes decrits ci-dessous et provenant de la paroisse de

Paldamo, gouvernement d’Uleäborg. Ils ont ete trouves ä

Kirkonniemi, ancien cimetiere, maintenant abandonne, sur les

bords du lac Uleä. Cet endroit servit de lieu de sepulture de-

puis 1599 jusqu’ä l’epoque de la grande guerre du Nord, alors

que, l’eglise ayant ete detruite en 1715, le cimetiere fut

transfere ä l’endroit qu’il occupe maintenant. Les cränes

remontent ainsi ä cent soixante ans au moins. Le terrain

de l'ancien cimetiere est sablonneux et mouvant; au priu-

temps surtout, ä l’epoque de la debäcle, il s’y produit des

eboulements qui laissent les ossemeuts ä decouvert; c’est

dans ces eboulis que M. Lönnbohm a fait recueillir les cränes.

La population de l’endroit est de race finnoise pure;

selon les notes de M. Lönnbohm, eile est immigree du Savo-

laks. Bien des circonstances prouvent cependant que des

Lapons ont habite cette paroisse et meme d’autres situees

un peu plus au sud, comme celle d’Idensalmi.

Ces cränes sont en general incomplets
;
la mächoire in-

ferieure, entre autres, manque ä la plupart.
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Registre deseriptif.

N:o 1 . Homme; jeunesse; glabelle 0
,
inion 1; epine nasale 2.

N:o 2. Femme; äge adulte; glabelle 0, inion 1, epine nasale

2. La mandibule tres-defectueuse.

N:o 3. Femme; les sutures pas soudees, mais les dents,

surtout ä la mächoire inferieure, usees (äge adulte);

dans les deux branches de la suture lambdo'ide des

os wormiens, petits. A. la mandibule les arcades

alveolaires molaires posterieures des deux cotes

atropliiees; glabelle 0, inion 0, epine nasale 2.

N:o 4. Homme; äge mür; cräne tres-lourd
;
equilibre pos-

terieur masto'idien (les dents s’ecartent de quel-

ques millimetres de la table); glabelle 3, inion 2,

epine nasale 2.

N:o 5. Sexe incertain: äge adulte; la suture sagittale, sur-

tout en avant et en arriere de l’obelion, qui est re-

duit ä une ligne presque droite, tres compliquee,

N:o 5 d’apres Broca; dans les deux branches de la

suture lambdo'ide pres de l’asterion et dans l’asterion

ä droite nn os wormien moyen; glabelle 0, inion 0,

epine nasale 1.

N:o 6. Sexe incertain; jeunesse; suture metopique totale;

le pterion ä droite tres-court (la suture ptero-parie-

tale de 3 ä 4 millimetres de longueur); dans le

lambda plusieurs os wormiens, moyens et grands,
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qui ont ensemble une longueur et une largeur

maxima de 48 et 27 millimetres
;
pres de l’asterion

des deux cotes des os wormiens, moyens; glabelle

0, inion 0, epine nasale 1.

N:o 7. Sexe incertain; äge adulte; cräne tres-defectueux,

les os de la face manquent|; dans les deux branches

de la suture lambdo'ide des os wormiens, moyens

et grands; glabelle 1, inion 0.

N:o 8. Homme; vieillesse; glabelle 1, inion 0, epine na-

sale 1.

N:o 9. Homme; äge mür; dans les deux branches de la

suture lambdo'ide des os wormiens, petits; glabelle

1, inion 0, epine nasale 1.

N:o 10. Sexe incertain; äge mür; les os de la face defec-

tueux; glabelle 0, inion 0.

N:o 11. Homme; jeunesse; cräne complet, mais les sutures

coronale, sagittale et lambdo'ide se sont ouvertes;

glabelle 1, inion 0, epine nasale 1.

N:o 12. Homme; vieillesse; les arcades alveolaires de la

mächoire superieure en grande partie atrophiees.

N:o 13. Femme; jeunesse, la suture basilaire soudee, mais

les dents de sagesse ä la mächoire superieure pas

sorties de leurs alveoles, au pterion des deux cotes

un os wormien, grand, qui separe completement la

ptere de l’os parietal; au bregma dans la suture

sagittale un os wormien, grand; dans le lambda

de meme un os wormien; dans les deux branches

de la suture lambdo'ide jusque ä l’asterion beaucoup

d’os wormiens, grands, moyens et petits; dans la

suture masto'ido-parietale ä droite un os wormien;

glabelle 0, inion 0, epine nasale 1.
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N:o 14. Sexe incertain
;

äge adulte; le pteriou ä droite

court, de 6 millimetres de longueur; glabelle 1,

inion 1, epiue uasale 1.

N:o 15. Homme; äge mür; cräne tres-lourd; au bregma, daus

la suture sagittale, un os wormien, graud, de 22 et

18 millimetres de plus graude longueur et largeur;

dans les deux branches de la suture lambdo'ide des

os wormiens, grands et moyens; glabelle 3. iuiou

3, epiue nasale 1.

N:o 16. Femme; äge mür; glabelle 0, inion 1, epiue na-

sale 1.

N:o 17. Sexe incertain; äge adulte; au pteriou, dans la

suture ptero-parietale des deux cötes, un os wor-

mien. grand, qui en partie du cote droit, tout-a-

fait du cote gaucke, separe la ptere de l'os parie-

tal; dans les deux branches de la suture lambdoide

des os wormiens, petits; glabelle 0, inion 0, epiue

nasale 1.

N:o 18. Sexe incertain; vieillesse; glabelle 0, inion 1.

N:o 19. Homme; äge mür; les sutures tres-simples; dans les

branches de la suture lambdo'ide quelques os wor-

miens, et dans les meines sutures pres de l’asterion

des deux cötes un os wormien, moyen; glabelle 1,

inion 2, epiue nasale 1.

N:o 20. Femme; äge mür; dans les deux branches de la

suture lambdoide des os Avormiens, moyens
;
glabelle

0, inion 0.

N:o 21. Femme; vieillesse; l'arcade molaire de la mächoire

superieure ä gauche atrophiee; glabelle 1, inion 0.

N:o 22. Femme; vieillesse; cräne en partie defectueux;
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l’occiput saillant; l’arcade molaii'e de la mächoire

superieure ä gauche atrophiee.

N:o 23. Femme; vieillesse
;
cräne en partie defectueux; dans

la brauche de la suture lambdoide trois os wor-

miens, moyens; les arcades alveolaires de la mäc-

hoire superieure eu partie atrophiees; glabelle 1,

iuiou 0. epine nasale 1.

N:o 24. Femme; äge adulte; glabelle 0, inion 0.

N:o 25. Femme; äge adulte; la suture sagittale tres-com-

pliquee (N:o 5); glabelle 0, inion 0, epine nasale 3.

N:o 26. Honnne; äge mür; glabelle 3, inion 0.

N:o 27. Hornme; äge mür; dans la suture masto'ido-occipitale

ä gauche un os wormien, moyen; glabelle 3, inion

1, epine nasale 2.

N:o 28. Femme; äge mür; cräne defectueux; glabelle 0,

inion 0.

N:o 29. Femme; äge adulte; au pterion, dans la suture

ptero-parietale ä droite un os wormien, grand, qui

separe la ptere de l’os parietal; glabelle 1, inion 0.

N:o 30. Sexe incertain; äge adulte (la suture basilaire sou-

dee, mais les dents de sagesse de la mächoire su-

perieure pas tout-ä-fait sorties de leurs alveoles);

cräne tres-defectueux; glabelle 2, inion 0, epine

nasale 2.

N-.o 31. Sexe incertain; äge mür; cräne tres-defectueux;

dans la suture lambdoide pres de l’asterion ä droite

des os wormiens, grands et petits
;

glabelle 2,

inion 1, epine nasale 2.

N:o 32. Sexe incertain; jeunesse; cräne tres-defectueux

;

au lambda un os wormien, grand; dans les deux

6
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branches de la suture lambdo'ide des os wormiens.

grands, moyens et petits
;
glabelle 0, inion 0.

N:o 33. Sexe incertain; seconde enfance; cräne defectueux,

surtout quantaux os de la face;

N:o 34. Sexe incertain; äge mür; les os de la face man-

quent; glabelle 3, inion 1.

N:o 35. Sexe incertain; äge mür; les os de la face man-

quent; glabelle 1, inion 0.

N:o 36. Sexe incertain; äge mür; les os de la face man-

quent; au lambda des os wormiens, moyens; dans

la suture mastoido-parietale un os wormien. grand;

de meine dans la suture mastoido-occipitale; inion 0.

N:o 37. Sexe incertain; äge adulte; les os de la face man-

quent; la suture metopique conservee, surtout dans

sa partie superieure pres du bregma; au pterion des

deux cötes, dans l’angle entre la ptere, l'os parie-

tal et la portion ecailleuse de Tos temporal un os

wormien, petit ä droite. moyen ä gauche; dans les

deux branches de la suture lambdo'ide quelques os

wormiens; glabelle 1, inion 0.
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0 nlet. „frost“ väcker hos oss fhmar en tanke pä fränsidorna

af värt nordiska klimat och pä de sväraste bland de faror,

värt jordbruk i detta luftstreck är underkastadt. Pa mänga

trakter, der landtmannen nieil stora ansträngningar brutit

mark samt efter ihärdigt arbete lyckats aftvinga den olän-

diga jordmänen en nägorlunda lofvande gröda, kan hau

ännu icke vara säker om uägon skörd; en natt kan förstöra

heia frukten af hans bemödanden. Frosten är den djerf-

vaste, mest ocli snabbast förhärjande fiende, arfiienden sä att

säga bland alla för vär odling skadliga naturföreteelser.

Da vid kyligare väderlek vinden lugnar en klar som-

marafton, observerar man med ängslan det starka tempera-

turfallet. och den frägan tvingar sig pä en: skall det bli

frost i natt? Om morgonen observeras potatisblasten pä

lägre ffostömmare stallen. Dess svarta sloknade blad be-

kräfta farhägorna. Stär växten deremot oskadad, har fro-

sten icke varit sä farlig; ett moln eller sakta vinddrag har

kunnat förekonnna densamma.

Att moln eller bläst har en dylik verkan, vet mau

alltf'ör väl. Hvarför sä är, eller rättare omvändt, hvarför

frost inträffar blott under lugna klara nätter, har man kanske

mindre reflekterat öfver. Detta läter sig ej heller väl göra

utan nägon kännedom om sjelfva sommarnattfrostfenomenet.

dess uppträdande och betingelserna derför. Hvar och en

har nogsamt blifvit pämint om och hyser ett visst intresse

för frosten, medan eil närmare kännedom om fenomenet

torde vara ganska liten, äfven i förhällande tili hvad den

künde vara.
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I hopp att vinna nägon erfarenhet om de ätgärder,

som möjligen künde vidtagas för att förekomma eller mildra

frostens härjningar, utfäste Finska hushällningssällskapet re-

dan 1801, efter de svära frosterna pä värsommaren samma

är, en belöning för den bästa skrift öfver nattfrosterna i

Finland och deras orsaker. Professor Hällström inlemnade

och prisbelonades för sin berömda afhandling „Om nattfro-

ster i Finland“, deri hau veteuskapligt söker förklara fro-

stens uppträdande ander sädana förhällanden, der erfarenhe-

ten konstaterat dess framfart.

Emedan man da äunu icke kände tili lagarne för vär-

mestralningen, hvarpä frostfenomenet närmast beror, künde

bans förklaringar icke blifva hällbara. Nägra direkta tem-

peraturbestämningar gjorde han icke.

Efter honom ha ej mig veterligen inom värt land fram-

trädt nägot försök tili nndersökning eller förklaring af natt-

frosterna, innan Professor Lemström genom sina kända för-

sök att förekomma frostens härjningar ater väckt uppmärk-

samhet och intresse för frägan samt lemnat en vetenskaplig

förklaring af fenomenet (se Finsk Tidskrift för Augusti

1880). I tillfälle att följa med dessa undersökningar upp-

kom hos mig tanken pä att direkt nndersöka de olika tem-

peratnrförhällandena ander lagna klara sommaruätter ä olika

lokaler och platser. Härtill uppmanades jag äfven af Pro-

fessor Lemström. Före redogörelsen öfver dessa försök blir

det dock nödigt att lemua en kort expose öfver hafvad be-

tingelserna för frostens nppträdande.

En varmare kropp utsträlar sitt värme mot en kallare

omgifning. Lüften gör härvid nästan intet eller ätminstone

blott ringa motständ mot denna strälning. Det värme jor-

den om dagen erhä11er Mn solen utsträlar derför ander en

klar natt i verldsrymden. Jordytan afkyles, och genom
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beröring härmed det närmaste luftlagret. Den afkylda

lüften blir tyngre och qvarblir vid marken, eller rinner tili

lägre belägna stallen, om denna är sluttande. Pä detta satt

uppkommer under klara nätter ett stärkt temperaturfall vid

jordytan, livilket isynnerhet pä lägre belägna Ställen, dit den

afkylda lüften samlar sig, gör sig känbart.

Det är pä utsträlniugen Mn jordytan som frostfeno-

menet beror. Utsträlniugen künde vara särdeles veiksam

ocli afkylniugen pä beskrifna sätt fortgä mycket längt, ifall

ej uti atmosferen ständigt funnes mer eller mindre vatten-

gas. Efter kvad isynnerhet Tyndall sedan 1S61 lyckats

visa, finnes det nämligen flere gaser, livilka i motsats mot

luft i betydlig grad absorbera det strälande värmet. Vat-

tenängan är en af dessa och är isynnerhet ogenomskinlig

für strälarna frän mörka, icke lysande kroppar, medan

t. ex. solens strälar lättare gä igenom. ,
Vattenängan i at-

mosferen hindrar nu värmeutsträlningen frän j
orden i det

den i betydlig grad absorberar och ätersträlar värmet tili

j orden. Ju mera vatten det finnes i lüften, dess mindre

blir utsträlningen. Finnes det sä mycket, att ängan kon-

denserar sig tili flytande vatten i form af dimma eller

moln, hvilka kräftigt ätersträla värmet, blir utsträlniugen

nästan ingen. Vattengasen utsträlar visserligen sjelf vär-

me, men den häraf förorsakade afkylningen blir obetydlig.

Vattenängan utgör für det första blott en heit ringa del (en

sommardag vanligen emellan 1
/2 och 1 vigts procent) at lüf-

ten i atmosferen, der lüften, lika litet som den (enl. Tyn-

dall *) absorberar, sjelf utsträlar nägot värme och hvars värme

*) Enligt andra undersökningar absorberar ätven lütten nagot

det strälande värmet, vattenängan deremot icke sä stärkt som Tyn-

dall t'ann vara fallet. Tyndall f'ann vattengasen absorbera öfver 14000

ganger mera iin luft.
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följaktligen vattnet äfveu har att afgifva, innan nägot tem-

peraturfall kan inträda. Vidare absorberar vattengasen,

liksom hvarja ämne, fullständigast sädana värmesträlar, sora

iitgä frän samma ämne, sä de öfre änglagren i atmosferen

i synnerlig grad absorbera och ätersträla värmet frän de

imderliggande. Vid de yttersta lagren i atmosferen kan

deremot utsträlningen bidraga tili den starka afkylningen.

De lätta högtsyäfvande strömolnen en sommardag bildas af

de öfversta delarne af yattenrikäre lager, der ängan kon-

denserats samt frusit tili is; de bilda de liögt framskjutande

synliga topparne af det j orden omgifvandc osynliga vatten-

gaslagret. Vattengasen ntgör liksom ett skyddaude omhölje

kring jorden. som om dagen mildrar solens brännande strä-

lar, om natten bevarar det erhällna värmet. Utan yatten i

atmosferen skulle jordytan om dagen förbrännas, om natten

bli stelfrusen. I ökentrakter, der lüften är synnerligen torr.

är dagen brännande het, men det oaktadt natten ofta myc-

ket kall. Vattengasen i lüften verkar äfven genom dagg-

bildningen förhindrande mot frost, hvarom dock mera här

nedan.

Vi förstä af det ofvanstäende huru rnoln motverka

frost genom att förhindra värmesträlningen frän marken.

Bläst ater verkar detsamma genom att uppblanda de lägsta

vid marken varande afkylda luftlagren med varmare dylika.

Min afsigt med föreliggande försök var som nämndt

att undersöka temperaturförhällandena ander lugna, klara

nätter ä olika lokaler. Temperaturen i skog och ä öppna

fält, högre och lägre belägna, skulle liärvid bestämmas vid

olika liöjd öfver marken, samt dess variationer ander nat-

ten iakttagas.

Försöken gjordes i Ivarislojo socken uuder Juli, Au-

«gusti och September mänader 1880. Lokalen hvarest, efter
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trenne föregäende försök pä andra stallen, alla följande ob-

servationer gjordes, är afbildad ä ridfogade karta. Pä en

liöjdplatä omkring en verst NV ora Lojo sjö ligger raellan

denna i SO och Karislojo äsen i NV i en ringa fördjupning

ett alldeles litet, tili största delen rassbeväxt träsk Sonni-

lampi. omgifvet af en gungfly. I vester, norr och öster om-

gifves gungflyn af barrskog, i süder utbreder sig skild frän

den förra genom en buskbeväxt terrassartad stigning pä

nngefär 6 fot ett oländigt, förut svedjadt fält beväxt ined

ljung och gras samt nägra uppspirande björkplantor. Kring

punkten B (se kartan) och de öfriga angifna punkterna var

faltet jemnare och beväxt med kort gras. Vester om faltet

i samma nivä dermed fanns en skogsdunge bestäende af tat

granskog. Faltet höjde sig obetydligt ät söder och grän-

sade här tili en sved och torr barrskog, bäda höjande sig ät

svdvest, sä att punkten A i barrskogen var nngefär 14 fot

högre belägen än punkten B pä faltet. Vester om barrsko-

gen fanns i samma höjd som denna en liteu igengrodd äker

kring I). Den nyssnämnda sveden sträckte sig i en vid-

sträckt bäge sydost och söder om barrskogen kring A. Sö-

der om sveden vidtog en större brant sluttning, hvarunder

lägo frodiga äkrar och ängar sträckande sig ända tili stran-

den af Lojo sjö.

Den beskrifna terrängen vid Sonnilampi ligger som

nämndt pä en hög platä. Pä grund af höjduppgifter i „Fin-

lands geologiska undersökning“ uppskattades sälunda punk-

ten A ligga 100 ä 110 fot öfver Lojo sjö, som äter ligger

106 fot öfver hafvet, A följaktligen omkring 210 fot öfver

hafvet.

Observationerna verkstäldes med 7 fysikaliska labora-

toriets termometrar, hvilka af Professor Lemström välvilligt

stälts tili mitt förfogande.
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Viel de första försöken utstäldes termometrar blott vid

A i den högre belägna torra barrskogen, vid C i den lägre

belägna skogsdungen samt vid B pä faltet. Sedermera

flyttades termometrar jemväl tili D pä det högre belägna

äkerfältet. Alla termometrar voro hängande och afständet

tili marken beräknades Mn termometerkulan.

Vid A stäldes tvenne termometrar, den ena A
x
vid

marken, den andra A2 4 fot högre. Vid B stäldes tre ter-

mometrar, B
f

vid marken, B2 3 och B, 6,3 fot högre; vid

G tvä termometrar Gx
vid marken, Co 4 fot högre; vid I)

tvä termometrar Dx
vid marken Do 3,s fot högre. Under

de senare anstälda försöken utstäldes termometrar jemväl

vid de öfriga pä kartan markerade pnnkterna pä fältet och

gungflyn. Vid dessa utstäldes termometrar blott vid marken,

utom linder det sista försöket, dä vid q utstäldes tvä termo-

metrar qx och q2 pä resp. 0 och 3 och vid t tre, tx ,
U. t3 pä

0, 3 och 6,7 fots liöjd öfver marken. Vid dessa försök an-

vändes en ättonde termometer. Dä observationerna verk-

stäldes, aflästes tili först termometrarna vid B, hvarefter de

öfriga vid (7, D och A observerades sä snabt som möjligt.

Dä termometrar vid a...i pä fältet samt p...t pä gungflyn

voro utstälda, observerades dessa omedelbart före eller efter

dem vid B. Pä 5 minuter künde heia Observationen vara

gjord. Tiden angifves i det följande för observationerna

vid B. der temperaturvariationerna voro störst.

En svärighet vid observationerna var mörkret isyn-

nerliet under Augusti och September nätterna, dä man blott

med största svärighet künde röra sig pä den oländiga ter-

rängen, med gräs och buskar drypande af dagg eller be-

klädda med rimfrost.

Observationer anstäldes fjorton nätter, nämligen efter
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den 7, 8, 12, 16, 24, 27 Juli 2, 6, 15, 16, 26 Augusti, 10,

11, 13 September.

Vi anfora dock observationsresultaten blott för de lug-

naste nätterna, linder livilka de pä utsträlningen beroende

egendomliga temperaturforhällandena framträda tydligast.

Für erhällande af eu lättare öfverskädlig och tydlig

bild af temperaturförloppet äro observationsresultaten gra-

fiskt framstälda ä vidfogade kartor, medan de här nedan äro

upptecknade i original tillsamman med nägra anteckningar

öfver väderleksförhällandena de dagar, da observationerna

gjordes. Efter almanackan är likaledes antecknadt tiden för

solens ned- och uppgäng.
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27—28 Juli.

Tid. A A A A A Cx C2

e. m.

8.30 14,7 13,3 10,3 11,3 12,2 — —
8,45 13,o 1 1,8 5,5 7,6 9,3 10,5 10,0

9,0 11,0 10,6 1,6 5,6 8,0 7,5 8,o

9,15 — — 0,8 6,0 8,o — —
9,30 10,1 10,2 0,o 5,o 7,i 0,2 6,9

9,45 — — —0,3 4,2 6,5
— —

10,0 9,3 9,0 -0,6 4,0 6,5 5,6 6,2

10.35 8,5 8,5 “1,2 . 3,3 5,5 5,0 5,4

11,0 8,3 8.2 — 1.6 3,1 5,5 4,2 4,3

1 1,30 8,1 7,8 —1,6 2,4 5,3 4,1 5,0

12,0 7,9 7.3 — 1.3 1,8 4,0 3,8 4.o

f. m.

1,0 7,3 7,0 -2,5 1,5 4,o 2,9 3,9

2,40 8,0 8,2 -2,3 2,0 4,i 2,2 3,3

3,0 7,9 8,2 —2.5 1,9 3,3 2,2 2,9

3,15 7,8 8,2 —2,8 2,0 3,0 2,4 2,9

3,30 8,o 8,1 -2,5 3,0 5,2 2,4 4,2

3,45 — — —2,0 3,o 3,0
— —

3‘55 — — -2,o 2,o 5,3 — —
Solen ned kl. 8.«, upp kl. 3.33.

Dagen (den 27) klar ocli ganska varm; temperatur

maximum 20°.o. Vinden SV, alldeles svag, dog bort kl. 8.

Natten klar ocli nästan fullkomligt lugn; blott da och da

nägra lätta strömoln, samt exempelvis kl. 2,to ett svagt drag.
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15 Augusti.

Tid. Ä
1 -da -Bi Bo B3 c,

C2 Bi b2

e . m .

8,25 16,9 15,9 8,2 10,1 12,2 12,5 12,1 — —

8,35 15,2 14,4
— — — — — 9,9 13.o

8,45 14,2 14,2 3,6 8,9 11,0 — — 9,2 12,2

9,0 13,5 13,4 3,0 7,9 10,2 — — 8,1 11,4

9,30
— — 2,5 7,5 9,9 9.9 10,4 — —

10,0 12,6 12,3 2,2 6,8 9,4
— — 7,5 10,4

10,30
— — 1,8 6,5 9,1 8,9 9,6

— —

11,0 12,4 12,2 1,6 6,2 8,8 — — 7,0 11,0

Solen ned kl. 7,51, upp 4, 18 .

Dagen klar och mycket varm
;
temperatur maximum

24°, o; de föregäende dagarne ännu varmare. Vinden före

middag stark ONO och 0; efter middag svag SO och S,

dog bort efter kl. 8. Under observationerna klart och lngnt.
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16 Augusti.

Tid. A
1

<M -Bi A -B3 A C2 A A
e. m.

7.30 13,9 15,8 16,9 17,0 17,0

7,40 17.4 16,7 — — — — — 13,2 15,1

7,45 — — 7.4 11,8 13,3 — — — —
7,50 16,3 16.2 — — — — — 11,3 14,.

8,0 15,8 16,0 6,0 11,2 12,8 — — 10,5 13,8

8,10 — — — — — 12,o 12,i — —
8,20 14,4 14,7 4.9 10,3 11,9 — — 9,2 12,9

8.40 14,4 14.3 4,6 9,9 11,3 — — 9,0 11,8

9,o 14,3 14,1 5,0 9,1 10,7 — — 9,6 12,0

Solen ned kl. 7, ±8, upp kl. 4,21 .

Dagen klar och mycket varm; temperatnr maximuni

24°. Vinden svag; före middagen 0, efter middagen S, dog

bort omkring kl. 7. Under observationerna lugnt och klart

tili fore kl. 9, da himmelen började öfverdragas med täta

moln. Senare fullkoraligt mulet.
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26—27 Augusti.

Tid. A A2 B1
B, A Cl ^2 Dy A

e. in.

10,o 7,2 7,0 -3,2 -fO,o 2,2 2.5 2,5 — —

10,50 6,1 6,o -4,0 —0,8 M 1,3 1,3 — —

1 1,30 5,2 4,9 — 4,9 -1,2 1,0
— — 0,o 3,2

f. m.

12,15 4.8 4,8 —5.5 —2,0 0,7
— — -1,2 3,0

1.10 — — — 4,5 — I,3 1,3
— — — —

1,15
— — — — — — — 4-1,1 4,2

1.40 8,0 7.1 -1,0 + 1,2 3,0
— — 4-3,0 5,2

2,20 — — +3,3 + 4.2 5,3 — — — -
Solen ned kl. 7,i&, upp kl. 4.45.

Dagen klar, nägot kylig; temperatur maximum 17°. Ef-

tenniddagen ocli qvällen dock vida mildare. Yinden svag, öfver-

gäende fran NO, 0, SO pä förmiddagen tili S pa eft. in.,

dog bort vid solnedgängen. Under observationerna klart

och lugnt (da och da nägra lätta strömoln) tili kort fore

kl. 1, da himmelen började öfverdragas med täta moln. Kl.

I,i5 fullkomligt malet.
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10—11 September.

Tid. Oi 02 B
x

B, B, Ct c% b c P r s

e. m.

7,20 -1,7 2,1 5,0 4,1 5,0 +1,3

7,35 — — -2)‘ 1,8 3,5 3,8 4,1 — — — +0,5 —
8,0 8,0 — —2.2 1,9 4,0 2,c 3,8 -3,2 -2,9 — — —
8,40 — — -0,4 4,5 7,0 — — -2,2 -1,5 — +

1
,6 —

9.0 — — +2,3 5,5 7,0 5,0 6,8 —0,6 +0,3 — — —
9,20 — — +4,9 7,5 7)7 — — +4,2 +3,4 — +5,3 —
9,40 — — + 6,2 8,0 8,4 — — +5,0 +5,2 — — —

f. m.

5,25 —5.3 — 1.4 —0,3 -1,3 -0,7 -6,7 -7,0 -3,4

5,35 3,o 3,7 —4,6 -2,3 — 1,0 — — — — — — —
5,40 — — — — — — — — — —3,0 -2,7 — 1,3

5,4S — — —4,0 “1)9 —0,5 — — — — — — —
5.55 — — -3,7 — 1,8 +0,1 — — -4,5 —4.6 — — —
6,10 — — -3,2 —0,9 +0,3 -0,4 +0,o -4,1 -4,3 — — —
6,43 — — —0,6 +2,2 3,0 +0.5 +1,4 -1,8 -1)7 — — —
6,55 3,9 4,2

7,5 — — +0,2 +5,o +5,5 — — — 1,5 -1,4 — +0,4 —
7,15 — — 4-2,2 +4,5 — — — -1,1 —0,6 — — —

Solen ned kl. 6.34, upp kl. 5
,
21.

Dagen klar
;
pä fönniddagen nägot kallt, liksom de före-

gäende dagarne; pä eft. m. mycket mildare
;
temperatnren 14°,

5

kl. 2
;
15 °, 5 kl. 5 . Vinden före middag NY, vände öfver N

och 0 tili svag SO och S pa eft. m.; dog bort vid solued-

gängen. Qvällen fullkomligt klar och lngn tili närmare kl. 8,

da det smäningom uppstod en svag varra S viiul. Pä mor-

gonen (den 11) ater fullkomligt lugnt; marken rimfrost be-

klädd ocli de enstaka björkplantornas löf frusna tili om-

kring par fots liöjd.
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11—12 September.

Tid. Ay By A A Cy C, DyA b c p r S t

e. in.

7,55 9,3 9,2 -2,0 — 5,0 — — — — — -3,6 — +0,2 — —
8,15 8.2 8,3 -2,3 — 4,o — — — — —3,3 -4,1 — — — —
8,45 — — -3.o + 1,2 3,8 — — 2,4 5,8 —4.0 -4,6 — — — —

9,10 — — -3,2 *+0,9 3,3 3,0 3,2 — — -4,2 -4,3 — — — —
10,20 — — -4,o -f-0,i 2,2 — — — — —5,8 —5,5 — — — —
10,40 — — — — — — — 0,5 5,i — — — — — —
10,55 6,2 6,3

11,10 — — — — — — — — — — — -2,7 -1,7 -1,0 —
1 1,30

— — -4,3 -f*0,o 2,0 +0,2 2,0 — — -6,1 —5,3 — — — —
f. in.

4,55 — — -4,3 -1,2 1,5 -0,2 0,7 — — —6,o —5,8 — — — —
5,13 — — -4,5 -1,1 1,3 — — — — — — —2,8 -2,4 — -1,0

5,23 — — -4,5 -l,o 1,0 — — — — —5,3 —5,3 — — — —
5,35 5,6 5,9 -4,0 -1,0 1,8 — — — — —5,3 —5,3 — — — —
5,43 — — -3,2 —0,3 1,2 — — — — -4,2 -4,2 — — — —
6,15 5,8 6,0

6,50 - -0,9 +0,3 1,8 — -1,5 -1,4

Dagen klar och ganska varm, (ovanligt varm för den

sena ärstiden) temperatur maximum 18°. Vinden pä f. m.

SO, pä eft. m. S och SSY; dog bort omkr. kl. 7. Under

observationerna klart och lugnt tili kl. 11, hvarefter da och

da ett obetydligt, varmt drag frän söder, som efter kl. 12

ytterligare tilltog. Pä morgouen (den 12) äter lugnt; mar-

ken rimfrost beklädd och björkplantornas löf frusna tili 1 ä

2 fots höjd.
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14 September.

Tid. B1 JB B3 <h <?2 tx U t3

f. m.

5,30 —5,3 -1,2 + 1,2 -3,6 -1,3 —2,3 -1,2 +0,2

5,40 —5,3 —0,8 + 1,0 —3,5 -1,6 -2,4 — 1.2 -0,1

5,50 —5,2 -0,7 + 1,4 —3,2 —0,8 -2,2 -1,0 -0,4

6,0 -4,7 ~4-0,9 + 1,8 -1,9 + 1 ,6 -1,9 +0,1 + 1,8

Solen upp kl. 5,28.

13 September: klart och ganska varmt, temperatur ma-

ximum 17°. Yinden SO fortfor ännu kl. 12 om natten; pä

morg. (den 14) fullkomligt lugnt. Marken rimfrostbeklädd.
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För behandlingen af observationsresultaten beakta vi

den grafiska framställningen af desamma ä vidfogade kar-

tor. Siffrorna utmed kartornas vertikala kanter angifva

temperaturgrader, siffrorna vid de horisontala utvisa tiden

i timmar och minnter. För livarje observeradt utslag är

ofvanom den punkt pä horisontalkanten, som anger tiden för

observation, en punkt afsatt pä horisontallinien, dragen genom

den punkt pä vertikalkanten, som anger den aflästa tempe-

ratnrgraden. De punkter, som angifva utslaget hos samma

termometer, äro förbundna med hvarandra. De sälunda upp-

komna kurvorna äro beteckuade med samma bokstäfver som

motsvarande termometrar och visa äskädligt en ungefärlig bild

af temperatur variationerna ander natten vid de skilda ter-

mometrarna. Vertikala streck äro dragna genom de punk-

ter, som angifva tiden för solens ued- och uppgäng.

Vid betraktandet af kurvorna framträder tili först den

stora temperatur differensen mellan de olika termometrarne.

De vid B pä fältet falla regelbundet redan Add solnedgän-

gen mycket under dem i skogen vid A. Medan vidare kur-

vorna för A, och Ao ständigt följas nära ät, skilja sig desamma

för termometrarne vid B betydligt frän hvarandra, sä att

B
x
vid marken stär flere grader lägre än B2 ,

som äter stär

lägre än Bz . Detta förhällande framträder mycket konstant

vid alla försök. Samma förhällanden som vid A och B
äterfinna vi uti skogen vid G och pä äkern vid B. Cx

och

C'2 visa ständigt ganska lika, medan D, vid marken pä

äkern stär flere grader under Do nägot högre upp. Tempe-

raturen är sälunda bäde vid A och vid C i skogen nästan lika

vid marken som nägot ofvanom densamma; vid B och D
deremot pä öppna fältet är temperatureu vid marken lägst,

samt lägre än i angränsande skog.

Vidare är temperaturen i den högre belägna skogen
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och faltet viel A ocli 1) högre än i den lägre belägna sko-

geu ocli faltet vid C och B. Temperaturen är sälunda bögst

vid A ocli lägst vid vid C och I) deremot ungefär lika,

med den skilnaden dock, betingad af de olika lokalerna, att

I)
l

ständigt stär under C\ och C2 ,
D2 deremot ständigt

högre än dessa. Förklaringen tili ofvanstäende är lätt fun-

nen pä grund af hvad förut om utsträlningen blifvit närnndt.

Pä ett fält sker utsträlningen frän marken eller fräu

graset pä marken. Ytan afkyles och genom beröring här-

med det närmaste luftlagret, hvilket, blifvet tyngre, qvarblir

vid marken. Dä vidare lüften är en dälig ledare. sker

värmeutvexlingen mellan det lägsta och de öfre luftlagren

blott längsamt. Det bör derför icke förvana, att tem-

peraturdifferensen mellan dessa lager kan blifva sä stör och

afkylningen vid marken sä betydande. I skogen deremot

sker den mesta utsträlningen frän träden. Luftlagret vid

trädtopparna afkyles, sjunker ned och blandar sig med de

underliggande lagren. Temperaturen bör derför förbli nästan

lika vid olika höjd öfver marken. Ej heller kan tempera-

turfallet här bli sä stört som pä fältet (vid marken), dä den

afkylda lüften fördelar sig pä en större rymd och marken

här ej afkyles genom utsträlning, hvilken tili största delen

förhindras af träden. Observationsresultaten öfverensstämma

med det anförda.

Att äter temperaturen vid de högre belägna A och D

är högre än vid C och B, beror närmast pä att den kalla

lüften rinner ned för sluttningen. Isynnerhet torde detta

vara händelsen vid J) pä deu kala äkertäppan. Äfven mar-

kens olika beskaffenhet pä de olika ställena bidrager tili

nämnda temperaturolikheter. Afkylningen vid jordytan mot-

verkas nämligen af att värme frän de underliggande lagren

genom ledning tillföres den afkylda ytan och tili nägon del
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ersätter clet i rymden utsträlande viirraet. Jemföra vi i

detta hänseende förhällandena vid B och D, sä bör markens

beskaffenhet bidraga tili det vid D observerade högre tem-

peraturständet. Müllen pä den föga gräsbeväxta äkern vid

I) leder nämligen bättre värmet frän de underliggande la-

gren tili markens yta, medan det marken täckande täta gra-

set vid B betydligt förhindrar värmetillförseln underifrän,

men deremot kräftigt utsträlar sit.t värme. Yi iinna ju ofta

dagg och rimfrost pä gräs, medan den blottade sandender-

invid är nästan torr.

Hvad förhällanden i skogen vid A och vid G beträffar

sä uppvärmes den fuktiga mossbeklädda marken vid G om

dagen blott föga, medan den torra sandiga marken vid A
om dagen blir väl varm. Dä vidare träden förhindra vär-

met frän marken att utstrala i rymden, kommer här detta

markens värme genom ledning frän mullen den omgifvande

lüften väl tili godo. Följaktligen bör markens stürre upp-

värmning i skogen vid A bidraga tili det derstädes obser-

verade högre temperaturständet.

Det ofvanstäende torde vara nog att förklara de funna

temperaturolikheterna pä de olika platserna. Innan vi vi-

dare behandla de gjorda observationsresultaten, mäste vi

först beakta, hum tillförlitligt termometrarne angifva den om-

gifvande luftens temperatur. Termometern utsträlar nämligen

sjelf liksom gräset värme och angifver följaktligen en tempe-

ratur nägot lägre än hos den omgifvande lüften, hvilken

blott genom beröring med de afkylda föremälen smäningom af-

kvles. Wells trodde att denna temperaturdifferens künde

uppgä tili 5°. Melloni deremot fann den icke öfverstiga 2°.

Han hade tvenne termometrar liggande pä marken, den ena

med försilfrad kula den andra oförsilfrad. Dä nästan intet

värme frän den blanka silfverytan utsträlar, antar och an-
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ger derma termometer den omgifvande luftens verkliga tem-

peratiu’. Den oförsilfrade termometern visar deremot lägre;

differensen fann Melloni uppgä, da ntsträlningen var effek-

tiv, tili 2°, säsom ofvan anförts, men icke deröfver.

Varme utsträlningen är störst mot zenit, i hvilken rikt-

ning strälarna liafva att genomgä den kortaste sträckan

genom atmosferen. Jag observerade äfven ofta, att ett

moln föga inverkade pä temperaturfallet, innan det kom mot

zenit, der det künde förorsaka en betydlig stigning lios ter-

mometrarne. För att minska utsträlningen frän termometer-

kulan utstäldes derför alla termometrar, äfven de vid mar-

ken, vertikalt kängande. I detta läge är nämligen blott en

liten del, en smal ring af termometerkulans fria yta vänd

mot zenit, utsträlningen följaktligen mindre, än dä termome-

tern ligger horisontalt; i vertikalt läge bör termometern sa-

lunda angifva en temperatm’, mindre understigande den omgit-

vande luftens, än dä den ligger horisontalt. At observations-

resultaten künde redan med all sannolikliet slutas tili, att de

ntstälda termometrarne i det närmaste angäfvo den omgif-

vande luftens temperatur, att differensen ätminstone icke

künde uppgä tili 1°. Sedan jag i Stockholm lyckats erhälla

tvenne termometrar med försilfrade kulor, künde jag direk-

tare undersöka frägan sommaren 1882.

Tvenne oförsilfrade termometrar utstäldes jemte de för-

silfrade nägra lugna klara qvällar, dä utsträlningen var ef-

fektiv, ä en öppen sved. Termometrarne stäldes invid hvar-

andra pä olika höjder öfver marken. Differensen mellan

utslagen varierade nägot för livarje afläsning, liksom förut

tvenne termometrar sällan befunnits gifva fullkomligt sam-

ma utslag, dä de stälts invid hvarandra (fränräknadt na-

turligtvis konstanta fei lios termometrarne). De oförsilfrade

termometrarna visade säsom vid Mellonis försök nästan stäu-
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digt nagot lägre än de försilfrade. Dä termometrarna

hängde vertikalt, var dock differeusen ganska Uten
;
de oför-

silfrade stodo mellan 0°,i öfver och 0°,4 under de försilfrade.

Dä termometrarna lägo horisontalt, var differensen emeller-

tid större; de oförsilfrade stodo mellan 0°,7 och l°,s under

de försilfrade.

Pä grund af dessa resultat kan utan synnerligt fei de

vid försöken 1880 utstälda, vertikalt upphängda termome-

trarne antagas angifva den omgifvande luftens temperatur.

Pä faltet äro termometrarne möjligen nägot kallare än lüf-

ten, men dä, säsom vi skola finna, temperaturen varierar

märkbart frän ett Ställe pä fältet tili ett annat, beaktas

icke vidare den här behandlade möjliga temperaturdifferen-

sen mellan termometern och den omgifvande lüften, utan

angif'ves det observerade termometerutslaget säsom tempera-

turgrad hos sjelfva luftlagret vid termometerkulans höjd.

Vi ätergä tili behandlingen af de gjorda observationerna.

Redan anmärktes, huru temperaturen pä fältet sjunker be-

tydligt under deusamma i skogen. Detta temperaturfall

försiggär ingalunda smäningom, likformigt under natten.

Kurvorna visa en skarp krökning. Temperaturen pä fältet

faller genast vid solnedgängen mycket hastigt, de nedersta

termometrarna mest, men sjunker derefter under nattens

förlopp blott obetydligt. Vi se detta förhällande direkt vid

observationerna den 27 Juli, 15 och 16 Augusti; den 15

Augusti hade dock det snabbaste temperaturfallet redan fort-

gätt, dä observationerna begynte. Bt sjönk denna dag 4°,

6

pä 20 minuter; den 27 Juli deremot 8°, 7 pä 30 miuuter och

den 16 Augusti heia 6°, 7 pä 15 minuter. De öfriga da-

garna observerades icke sjelfva det hastiga fället, men B
l

hade den 26 Augusti redan kl. 10 e. m., den 10 och 11

September kl. 7,20 samt 7,55 e. m. fallit lägt under noll,
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tili —3,2, —1,7 ocli — 2,o (c den 11 September tili — 3,e).

Dä temperaturfallet är som starkast, kan temperaturen

sälunda pä nägra minuter falla mera, än senare pä nat-

ten under timmar.

Om icke migot särskildt förhällande skulle liärn-

mande ingripa, skulle afkylningen icke sä tvärt och nästan

füllständigt afstanna, utan, om ock med smäningom afta-

gande liastighet, fortskrida natten igenom. I lüften skulle

afkylningen sträcka sig tili allt liögre lager. Temperatur-

fallet kimde pä detta satt fortgä mycket längt, ifall ej vat-

tengasen i lüften genom den begynnande daggbüdningen upp-

trädde kräftigt hämmande häremot.

Dä lüften afkyles, kan den icke mera innehälla sä

mycket vatten i gasform som vid en liögre temperatur; af-

kyles lüften under den temperaturgrad, der den är mät-

tad (daggpunkten), kondenserar sig ängan tili flytande

vatten i fint fördeladt tillständ i form af dimma, töcken el-

ler moln.

Pä detta satt fürklaras daggbildningen af Wells pä

grund af utsträlningen frän marken. Dä genom denna ut-

sti’älning graset och det närmaste luftlagret afkylts under

daggpunkten, begynner vattengasen kondenseras och afsät-

ter sig pä gräset som dagg, ungefär säsom imma afsätter

sig pä ett kallare föremäl, som införes i ett varmare rum,

der lüften icke är alltför torr.

Vid denna kondensering eller öfvergäng frän gas tili

flytande form frigöres synnerligt mycket värme, lika mycket

som ätgär för att bringa vattnet i gasform; vid 0° och 10°

temperatur (d. v. s. dä kondenseringen försiggär vid 0° el-

ler 10°) 607 och 600 gänger (enligt Regnault) sä mycket,

som för att höja temperaturen hos den bildade vattenmassan

frän ,0° tili 1°. Om t. ex. daggpunkten faller pä 5°, hvar-
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viel lüften innehäller 0,03 % vattengas, och lüften afkyles

tili 0°, hvarvid den kan innehälla blott 0,38 %, sä afges vid

kondenseringen' af den lilla mängd, de blott 0,53 0,38 =

0,15 % (pä 1 knb. fot lnft 0,oso gr - 0,oo38 lod) vattenänga,

som härvid kondenseras, en värmemängd, som knnde höja

lnftens temperatur med orakriug 8°, 8. Detta är ännu icke allt-

för mycket och sknlle icke särdeles förhindra eller länge för-

dröja temperatnrfallet Mn 5° tili 0° (ej sä läng tid, som

ätgär för ett temperaturfall af 3°,s, innan daggpnnkten upp-

näs), men pä grund af vattengasens i lüften strafvan att

utbreda sig tili lika spänstighet öfverallt, tillströmma stän-

digt nya gasqvantiteter i mon som kondenseringen invid

gräset försiggär och vattengasens spänstighet der minskas,

och dessa qvantiteter afge vid sin kondensering oafbrntet

värme, mera i sannna mon afkylningen är starkare och de

följaktligen hastigare tillströmma. Den ofta sä ymniga

daggen bevisar, dä frän 1 kub. fot lnft vid afkylning frän

5° tili 0° utfaller blott 0,oo3 8 lod vatten, att ofvannämnda

förhällande eger rum, eller att vattenänga frän högre luft-

lager ständigt strömmar tili de lägre, der den kondenseras.

Härvid afges betydligt värme. Det värme, som frigöres vid

bildning af t. ex. 1 lod dagg, vore nog att lioja temperatu-

ren hos 1 kub. fot luft med omkring 1000° (ö 8̂ X 30
,s),

hos 10 kub. fot med 100° och bör, produceradt smäningom,

i förening med det frän marken tili ytan ledda värmet,

ganska länge knnna förhindra ett starkare temperaturfall

under daggpnnkten.

Af ofvanstaende inses, hvilket kräftigt liinder vatten-

gasen i lnften genom daggbildniugen och det dervid fri-

gjorda värmet bildar mot ett vidare temperatnrfall, sedan

daggen börjat falla. Det förklarar den sä olika hastigheten
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kos temperaturfallet ticligare och senare pä natteu. Tempe-

raturen sjönk mycket hastigt ända tili dess daggen började

afsätta sig, men derefter genast längsannnare samt sedan

ganska litet under liela natteu. Daggpunktens läge vid en

kögre eller lägre temperatur är säledes af afgörande infly-

tande pä temperaturfallets storlek under natteu. Faller den

kögt, är fara für frost ej für kanden. I allmänket bör, ju

varmare dageu är, ju rnera yattengas lüften följaktligen

sträfvar \ att upptaga, daggpunkten falla dess kögre, ock,

inest pä denna grund, under i öfrigt lika förkällanden, tein-

peratureu efter en varmare dag sjunka mindre lagt om nat-

ten, säsom vid kär anförda försök var fallet.

Tidigare nämndes om de stora differenser, som upp-

komma mellan temperaturerna ä de olika platserna. Dessa

temperaturolikketer uppkomma genast i början af natteu vid

det nyssnämnda kastiga temperaturfallet, som dä eger rum.

Derefter förblifva differenserna mellan de skilda termometer

utslagen, säsom af kurvornas parallela gäug vid kvarje

försök synes, nästan oförändrade under nattens lopp. Ai-

ven äro dessa vid de skilda försöken ganska konstanta,

elnu’u temperaturen sjelf vid dessa var betyclligt olika.

Dilferensen mellan A
v

i skogen ock I>j pä fältet är sälunda

i allmänket omkring 10°, mycket stör som vi se, uppgick

den 11 Sept. kl. 7, 33 e. m. tili ll 0,s; differensen mellan A
l

ock c pä fältet samtidigt tili 13°,
1,

den största temperatur-

differens, som blef observerad. Mellan ock R> (0 ock 3

fot ofvanom marken) pä fältet är differensen vanligen mel-

lan 4° ock 5°, uppgick den 16 Augusti kl. S,2o e. m. tili 5°, 4,

vid ett försök den 16 Juli, som ej anförts, tili G°,i: mellan

i)‘, ock B3 (6,7 fot frän marken) är densamma omkring 7°,

uppgick den 15 Aug. kl. 8,45 ock den 10 Sept. kl. 8,40 tili

7°, 4 (den 16 Juli tili 7°, 6).
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Difierensen mellan D
x

ocli Z)2 pä akeni är uugetäi

lika med den mellan Bt
och B<>, men mera varierande. Den

15 och 16 Aug. (tidigare pä natten) var den omkring 3°,

den 26—27 Aug. och 10—11 Sept. (senare pä natten) upp-

gick den tili 4° ä 5°, lika med eller större än difierensen

mellan och B,, hvilken ater de föregäende nätterna var

nägot större än dessa senare. Difierensen mellan Di och />\

är omkring 5°, uppgick tili 5 °,

i

den 15 Ang. kl. 9. Om-

kring 5 fot ofvan marken är temperatnren vid D autagli-

gen üka med den uti den angränsande skogen vid A.

Vid G sjunker temperatnren under nattens förlopp nä-

got mera än vid öfriga Ställen, der termometrar voro ut-

stälda. Gi och C, visa tidigare pä natten üka eller högre

än B3 . 6,7 fot ofvan marken pä fältet, men sjunka senare

pä natten under densamma, säsom af kurvornas gang tyd-

ligt synes. Difierensen mellan och B>
x ,

aftar tian 6° och

deröfver tili mellan 4° och 5°, uppgick den 15 Aug. kl. 9,so

tili 70,3. Bäde vid A och G kau vidare observeras, att

termometern vid marken först visar högre eller lika med

den öfre termometern, men snart sjunker tili samma grad

eller vid G litet under den sistnämnde, hvilket förhällande

väl stär i öfverensstämmelse med förklaringen ofvan, att ut-

strälningen i skogen förnämligast försiggär trän trädtop-

parna, och de här afkylda luftlagren smäningom nedsjunka.

Att Gi vid marken sjunker lägre än C2 . samt att öfverhuf-

vud temperatnren i skogen vid C faller relativt den vid de

öfi’iga termometrarne beror antagligen pä att kall luft frän

fältet kring B inkommer i skogen vid C.

Vi ha i det ofvanstäende sett den stora olikheten mel-

lan temperaturen ä olika lokaler samt olika höjd öfver mar-

ken. Äfven pä samma fält kan temperaturen, sä bestäm-

mande daggpunktens läge än är, som vi sett, för densamma,
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vara olika pä olika stallen belägna t. o. m. ganska nära hvar-

andra. Vid de senare försöken den 10 och 11 Sept. utstäldes

termometrar pä nägra af de lägsta punktema af faltet, der

marken liksom vid B var beväxt med kort gras. Vid a, d

och e var temperaturen vid de fä observationer, som der

gjordes, ej sä mycket afvikande frän densamma vid B; vid

a nägot högre, vid d och c nägot lägre; vid b och c deremot,

der temperaturen visade sig lägst och der termometrar före-

trädesvis utstäldes, var den konstant mellan 1° och 2° kal-

lare än vid B. Pä östra delen af faltet, som föreföll att

vara obetydligt högre än marken kring B, vai' temperaturen

vid f, ff,
h, i mellan 0°,5 och 2° varmare än vid B. Tem-

peraturen är, som vi finna, nägot olika vid skilda, äfven när-

belägna punkter af fältet. Medan den vid b och c var mel-

lan en och tvä grader kallare än vid B, var den antagligen

vid nägra af de mellanliggande, högre belägna punktema hö-

gre än vid B.

En ringa olikhet uti markens beskaffenhet kan redan

inverka pä temperaturfallets storlek vid jordytan. Markens

fuktighet är härvid af stört inflytaude, och bör temperatur-

fallet pä ett öppet fält under i öfrigt lika förhällanden vara

mindre, ju fuktigare marken är. Af undersökta ämnen har

nämligen vattnet den största värmekapacitet d. v. s. für att

höja temperaturen hos en vattenraassa med t. ex. 1° fordras

det en större värmeqvantitet än för en lika temperaturhöj-

ning hos samma massa af nägot annat ämne. Vidare frigöres,

hvilket här är af större betydelse, vid vattuets frysning, lik-

som vid vattenängans kondensering, en betydlig värmemängd,

80 ganger sä mycket som för att höja vattuets temperatur

frän 0° tili 1°. Förutom genom att bidraga tili luftens större

vattenlialt bör derför markens större fuktighet verka för-

hindrande mot ett starkare temperaturfall isynnerhet under
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fryspunkten. Den 6 Augusti, da det liade regnat dagarna

förut. skedde temperaturfallet ej sä hastigt, ehuru det om

qvällen var fullkomligt klart och lugnt, som vid här ofv an

anförda observationer, da marken var mycket torr. Att teiu-

peraturfallet nämnda natt ej blet sä stört, beror väl närmast

pä daggpnnktens antagligen liögre läge, men äfven diifeien-

sen meilau A x
i barrskogen och B\ pä lältet blet blott om-

kring 7° mot ungefär 10° vid tidigare anförda observatio-

ner. Vid försöken i Sept. utstäldes slutligen termometrar

pä den väta gungflyn vid p, q, r, s. t. Denna blef allt mera

vattendränkt närmare träsket; vid t syntes vatten i fotspä-

ren och längre än tili t bar den icke att framtränga.

Oaktadt gungflyn var lägre belägen än faltet kring B,

var i öfverensstämmelse med det ofvanstäende temperaturen

vid marken högre pä den väta gungflyn än pä lältet och

steg, säsom synes af observationerna och de uppdragna kur-

voma, frän p tili t, ju längre ned pä gungflyn man kom och

ju mera vattendränkt marken blef. Att det lilla träsket

icke, säsom tänkbart vore, var den närmaste orsaken tili

denna temperaturhöjning, visas i det följande.

Det sista försöket den 14 Sept. pä morgonen, gjordes

för att bestämma det afkylda luftlagrets höjd pä gung-

flyn och pä fältet. Vid q stäldes tvä termometrar q x
och g2

pä 0 och 3, vid t tre termometrar tx ,
U, t, pä 0, 3 och 0,7

fots höjd öfver marken liksom Bu B2 och B3 vid B pä fäl-

tet. Härvid visade sig differensen mellan de öfre termomet-

rarna och den vid marken varande betydligt mindre pä gung-

flyn än pä fältet och mindre vid t, längre fram pä gung-

flyn än vid q. Medeldifferensen (af de tre första observatio-

nerna) är sälunda mellan Bx
och B3 4°, 4,

men mellan qx och

g2 samt t
x

och t2 blott 2°2 och 1 °,2
;
för B

x
och B3 är den

6°, s,
men för t

{
och t3 blott 2°, 3. Medan temperaturen vid
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marken är högre pä gungflyn än pä faltet, sä att qx och i\

stä 1°,8 och 3°,o högre än Bu är sälunda det afkylda lag-

rets höjd större pä gungflyn, sä att redan q2 och L stä nä-

got litet under JB2 ,
t3 1° ander B3 . Att säledes större luft-

lager äro afkylda pä gungflyn, ehuru temperaturen vid mar-

ken der är varmare än pä fältet, beror heit visst pä och be-

visar, att kall luft frän fältet nedrinner tili den 6 fot lägre

belägna gungflyn.

Till hvilken höjd det afkylda lnftlagret kan sträcka

sig pä ett Ställe, beror sälunda väl mest af terrängförhällan-

dena. I en kittelformig dalsänkning bör denna höjd vara

icke sä liteu. Afkylningens storlek vid marken är äter myc-

ket beroende af dennas beskaffenhet, är under i öfrigt nä-

gorlunda lika förhällanden mindre, ju fuktigare marken är

och antagligeu störst pä torr med tätt gräs beväxt mark.

Egendomligt künde pä grund af det ofvanstäeude sy-

nas, att frosten, säsom dock erfarenheten visar, först angri-

per och gör största skada ät grödan pä just lägländta sum-

piga marker. Detta beror närmast pä, att dessa marker

äro lägre belägna än omgifvande trakter, sä att den kalla

lüften samlar sig dit, men äfven äro förhällandena pä ett

sädesfält betydligt olika mot dem pä eu obesädd slätt. Ett

sädesfält liknar nägot en skog i det den största utsträluin-

gen sker frän axeu eller växternas öfversta delar. Pä tor-

rare ställen blir marken här om dagen varmare utan att om

natten sä mycket utsträla sitt värme i rymden, hvilket värme

deremot genom direkt ledning frän mullen kommer lütten mel-

lan halmen tillgodo och betydligt bör motverka en starkare

afkylding hos denna. Liksom salunda temperatuieu i den

torra skogen kring A var högre än i den tuktiga lägre be-

lägna skogen vid C, sä vore mähända temperaturen i ett

sädesfält kring B högre eller lika med temperaturen i ett
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dylikt pä den lägre belägna gungflyn, ifall en odling pä

denna vore möjlig; och följaktligen säden pä gungflyn ett

lättare byte für frosten an densamma pä faltet, elmru tem-

peraturen vid marken var högre pä den väta gungflyn än

pä faltet.

Temperaturvariationerna under natten ha i det ofvan-

stäende visat sig ganska olika pä olika stallen, diflerenserna

mellan de aflästa termometerutslagen ha varit betydande.

Jemföra vi ater temperaturfallets storlek de olika dagarne, sä

Anna vi diflerenserna mellan dagens kögsta och den ander nat-

ten observerade lägsta temperaturen alla mycket stora. Tempe-

raturen observerades om dagen vid ett boningshus mellan

oporationsfältet och Lojo sjö. Termometern var npphängd ä

en vägg ät norr sex fot frän marken.

Difterensen mellan dagens maximi temperatur och mi-

nimi temperaturen under natten (vid B,) uppgick vid här an-

förda försök egendomligt konstant tili omkring 23°. Den

uppgick den 27—28 Juli, den 11—12 och 13—14 Sept. tili

22°, 8,
22°, 5 och 22°, 2. Den 15 och 26—27 Aug. stod B1 kl.

11 e. m. och kl. 12,is pä natten 22°, 4 och 22°, s under da-

gens högsta temperatur; difterensen skulle antagligen upp-

gätt tili nära 24°, om natten förblifvit lugn; vid ett försök

den 16 Juli, som här ej anförts, emedan det heia natten allt

emellanät bläste. skulle den sannolikt blifvit ännu större,

emedan Bu da det kl. 11 tiden pä en stund var lugnare

hastigt sjönk 22°, 5 under dagens maxinram. Den 11 Sept.

slutligen stod B
v pä morgonen 20°, 8 under högsta temperaturen

den 10, men dä var temperaturen redan i stigande, sä att diff'e-

rensen antagligen var större litet tidigare. Äfven blef det den

10 Sept. efter en kallare förmiddag mildare mot qvällen, sä att

mot en temperatur af 15°, 5
(det observerade maximum) kl.

5 e. m. hade under normala förhällanden svarat en högre
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temperatur tidigare efter middag, bvarvid den anförda diffe-

rensen blifvit större.

Temperaturfallet frän dagens högsta temperatur är de

anförda dagarna, säsom synes, ganska stört; vid b ocli c

ännu större, uppgäende tili 24° ocli 25°. Äfven gick tempe-

raturen betydligt nnder noll. Den lägsta observerade teui-

peraturen i Juli ocli Augusti var —5,3 den 2G—27 Aug. kl.

12
,
15

,
ocli temperaturen var da ännu i fallande. (I tanke att

natten skulle förblifva klar aflägsnade jag mig för att med

termometrarna frän A bestänima temperaturen ä en närbelä-

geu sved, sä den lägsta temperatur, antagligen nära —6°,

tili livilka B1
liann falla, innan det började mulna, icke blef

observerad). Vid b ocli c var temperaturen mähända nnder

— 7°. Den öfverlinfvud lägsta aflästa temperaturen var —7°

vid c den 11 Sept. pä morgonen.

]j2 füll blott den 26—27 Augusti ocli i September under

noll tili —1° ocli —2°; B3 endast pä morgonen den 11 Sept., da

det bade bläst tidigare pä natten, tili —l°,o. Vid A i skogen föll

temperaturen deremot ej nägon endagäng tili noll. Minimum var

+3°,o den 10—11 Sept., samma tid B3 var nnder noll, och

-f 4°, s den 26—27 Aug. kl. 12, is, samtidigt som den lägsta

observerade temperaturen vid B
x

(—5°, 5)
aflästes. Vid D

ocli G gick temperaturen den 26—27 Aug. ocli 10—11 Sept,

omkring 1° under noll.

Ville man redan af ofvan anförda observationer söka ana

tili, huru lägt temperaturen under en svär frostnatt 0111 som-

mareu künde falla, sä kan man tänka sig vilkoren för en

stark frost bättre sammanträffande nägon gäng, än hvad

fallet var nägon af de nätter, dä anförda försük gjordes.

Dessa vilkor äro torr och kall väderlek, hvilket vanligast

inträffar vid rädande N ocli NV vind, samt sedan en full-

komügt lugn natt. Före intet af de anförda försöken var
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väderleken dylik. vintlen var ständig! pä söder. Den 27

Juli. 26 Aug. ocli 10 Sept. (da just de större temperaturfal-

leu inträffade) bade det likväl dagarne förut och under de

begge sistnämnde ännu pä f. m. varit NV vind med torr och

kall väderlek. Den 24 och 26 Juli var det äfven pä qväl-

len ganska kallt; da det den 24 nägot lnguade pä aftonen, ut-

stäldes termoraetrarna, men blästen fortfor med varierande

styrka heia mitten. Dä vid ett lugnare skof temperaturen

vid B
{

fallit tili +0.°3, tormärktes knappast ännu nägon

dagg. Om det lugnat, bade temperaturen antagligen gätt

mycket lägt; likasä efter den 26 Juli, dä likväl blästen fort-

for utan att aftaga natten igenom. Den 25 Aug. var det

äfven mycket kallt; emedan dock vinden fortfor ännu kl. 1,

gjordes inga observationer. Kort före soluppgängen lugnade

det emellertid och skall enligt folkets pä stället utsago va-

rit utomordentligt kallt. Detta var den starkaste frosten pä

heia sommaren och enda gangen som den under Juli och

Augusti, ätminstone veterligen, gjorde nägon skada, likasä

enda gängen under samma tid, som det lugnade omedelbart

efter NV vind. Heit visst sjönk temperaturen denna mor-

gon lägre än vid nägot af de ofvananförda försöken.

Hvad terrängfürhällandena beträtfar, sä torde markeus

beskalfenhet vid faltet kling B vara mycket egnad, om jag

sä fär säga. för ett stärkt temperaturfall, isynuerhet under

torra somrar som den är 1880. Det korta täta gräset vid

de pä kartan markerade punkterna fürsvärar värmelednin-

gen frän marken, pä samma gäng det kräftigt utsträlar

värme, medan ljuugen deremellan äter hindrar det närmast

marken varande luftlagret att rinna ned pä gungüyn, hvil-

ket eljest varit tänkbart.

Ett hämmande inflytande pä temperaturfallet utöfva

mähända deremot det lilla träsket och den icke alltför af-

s
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lägsna Lojo sjö. Att öppna vatten, som kändt, sä väl skydda

omgifvande nejder mot frost, beror närmast pä att lütten i

närheten genom den försiggäende utdunstningen frän vatten-

ytan blir mera mättad med vattengas. Emedan vidare livarje

ämne bäst absorberar sädana värmesträlar, som utgä frän

samma ämne, kan äfven det vara af inflytande, att de frän

den blanka vattenytan utgäende strälarna väl absorberas at

vattengaseu i atmosferen och ätersträlas förutom tili sjön

äfven tili omgifningen af densamma. \ idare drager sjön

tili sig den afkylda lüften frän omgifningen; deuna riuner

ned tili sjön, uppvärmes vid vattenytan, uppstiger och er-

sättes af ny tillströmmande kall luft. Ett nägorlunda djnpt

vatten kan nämligen pä grund af vattnets stora värmeka-

pacitet icke hinna afkylas pä en natt; det möjligen afkylda

öfversta lagret sjunker ned och ersättes af varmare.

Huruvida det lilla träsket liaft nagot hämmande in-

flytande pä det observerade temperaturfallet, eller huru stör

inverkan den stora djupa Lojo sjö halt pä temperatuien

uppe pä den platä der observationerna gjordes, är svärt att

afgöra. Pä falten nedanom platän, mellan denna och Lojo

sjö skall frosten aldrig skada. Natten mellan den 11 och

12 September utstäldes pä dessa fält, vid en at de lägsta,

antag]igen kallaste punkterna af en äug, en termometer vid

marken. Den visade kl. 12 och kl. 4,40 — 0°,s och — IV,

medan B1
kl. 11,20 och kl. 4, 55 stod pä —4°, 3 och —4°, 3.

Sjöns närliet förorsakade en väsendtlig temperaturhöjning

,

hvilken inverkan den haft pä temperaturen uppe pä platän,

är, som nämndt, svärare att sluta tili. Det möjliga inflytan-

det af det alldeles lilla. tili större delen vassbeväxta träsket

torde deremot ej liafva varit stört, dä äfven den vind, som

varit rädande füre försöken (samt stundom under desamma)

städse haft eu riktning frän faltet ät träsket.
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Yi anöiärka här med samnia, att träsket ej liellei kun-

nat vara hufvudorsaken tili den temperaturhöjning, som le-

lativt faltet vid B observerats vid marken pa gungflyn.

Dess iuflytande genom den bildade vattengasen och äter-

strälningen af det Mn vattenytan utsträlande värmet kan

uti ingen händelse vara närmelsevis sä stört, att differensen

mellan denna verkan vid B och pä gungflyn künde förklara

den uppkomna temperaturdifferensen. Hvad ater beträffar

att den vid marken afkylda lüften skulle flyta tili träsket,

hvilket redan af den täta, träsket omgifvande och uppfyl-

lande vassen torde förhindras, sä borde detta icke verkaen

förhöjning af temperaturen endast och allenast vid marken,

säsom dock fallet var; vid D pä äkertäppan, derifrän den

afkylda lüften nedrinner, är differensen mellan Dx
och A

knappast mindre än mellan jB, och B2 . Detta ringare tem-

peraturfall vid marken pä gungflyn förklaras deremot väl

af och bör, säsom ofvan är gjordt, tili största delen till-

skrifvas markens fuktighet.

Hvad traktens i allmänhet frostömhet beträffar, sä

skadar frosten blott sällan och ställvis
;
ären 1867 och 1868

visste man icke af nägon nöd. Till de stallen, der frosten

först skadar, hör dock fältet kring B. Om likväl Lojo sjö

och det lilla träsket äfven här utöfva nägotlhämmande in-

flytande pä det observerade temperaturfallet, sä kan väl

pä verkligt frostömma Ställen, dä nägon natt alla betingel-

ser för en sträng frost sammanträffa, temperaturen pä en-

staka punkter falla afgjordt lägre än vid anförda torsök.

Nägot alltfür direkt intresse har det icke att veta, huru

lägt detta fall nägon gang pä nägon punkt künde gä. Pä

ett frodigt sädesfält sjunker temperaturen icke sä lägt som

pä en öppen gräsplan. Den vid axen eller växtens öfre de-

ar afkylda lüften fördelas liksom i en skog pä heia rum-
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met mellan halmen, der lütten sälunda utgör eu välbehöflig

värmefond. Ofvanom axeu stiger temperaturen med liöjden

öfver marken. Äfven pä ett sädesfält kau dock temperatu-

ren sjimka under noll innau växten skadas, ehuru visserli-

gen skilda växter täla olika mycket samt vid olika utveck-

lingsstadier äro i olika grad frostömma. Professor Lemström

lanu (1. c.) ragen täla en temperatur af —2° ätminstone

under 1 V2 timmes tid utan att skadas äfven om solen gär

klart upp. Da den pä växten bildade daggen fryser, kom-

raer det frigjorda värmet delvis växten tili godo, medau vi-

dare den omgifvande daggen och isliinnan nägon tid skydda

densamma mot större värmeförlust. Smälter isliinnan hastigt,

säsom vid klar soluppgäng, är faran för växten deremot öfver-

hängande, i det att tili smältuing och afdunstning kanske

tages af växtens lilla värmeforräd sä mycket att safterna

inuti denna frysa, hvarvid cellerna söndersprängas och väx-

ten dödas. Ett moln eller en vindfläkt före soluppgängen

är derför af dubbel verkan.

Det har icke varit min afsigt att vidare ingä pä uä-

gon undersökning af de närmare omständigheterna vid fro-

stens förstörande verksamhet, hvilket redan skulle föra

utom fysikens omräde, ej heller här direktare beröra de me-

del, som künde användas, eller de försök, som blifvit gjorda

für att förliindra frostens skadliga verkningar. Hafva of-

vanbeskrifna försök kunnat gifva nägon bild samt tjena tili

en förklaring af de sä egendomliga och olika temperatur-

förhällanden, som inträda pä en varierande lokal under en

lugu och klar sommarnatt, och sälimda lemna ett bidrag

tili en närmare kännedom af frostfenomenets uppträdande,

är afsigten med föreliggande afhandliug vunnen.

Vatten och bläst äro de medel, naturell främst anväu-

der för att skydda jorden mot värmeförlust. Öfverhufvud



109

maste naturell liksom vidtaga mera positiva ätgärder för

att forekomma frost än för att betiuga densamma. Lyckligt-

vis liöra de torra tiil regeln, deras uteblifvaude tili undan

tagen. Medan vattnet i atmosferen förhindrar sjelfva grund-

betingelsen för frostens uppkomst, i det den afskär och för-

hindrar värmesträlningeu frän jorden samt sjelf afger af sitt

värme, der afkylningen är störst, förmildrar eller rättare

fördelar bläst utsträlningens afkylande verkningar, i det den

uppblandar de olika luftlagren med hvarandra. Vid de gjorda

observationerna kimua vi den 26—27 Aug. se den lugna

jemna temperaturstigning, som de skymmande moluen för-

orsakade, samt den 10 Sept. det kraftiga ingreppet, den

uppkommande heit sakta blästen gjorde uti temperaturfallet.

Naturligt är att menniskan, der hon vill ingripa och hjelpa

att skydda de skatter, hon aftvuugit naturen, främst pä

dessa vägar skall söka ernä sitt mal. Äfven andra mera

speciela hjelpmedel använder dock naturen. Ammoniakgas och

aromatiska ängor af flyktiga vällukter äro utomordentligt

ogenomskinliga för värmet. Liksom mähända ammoniaken öf-

ver den välgödda äkertäppan skyddar den sä ömtäliga to-

baksplantan mot frostskada, har man markt, att ett sädes-

fält blifvit oskadadt pä stallen, der nägra spireabuskar ut-

spridt sin vällukt. Antagligt utöfva äfven ängorna fräu

en barrskog och den lüften uppfyllande milda doften linder

rägblomningstiden en skyddaude verkan.

Mänga krafter äro verksamma den stilla natt, dä fro-

sten hotar med sitt fruktansvärda besök. Solen är borta,

och jorden irrar sä öfvergifven i den vida rymden, som klar,

men kall omsluter henne och obarmhertigt bortröfvar hen-

nes värme. Vattenmolekylerna kämpa emot och söka be-

vara ät jorden detta värme samt afge i de bi dag dldaeg

dropparne af sitt eget förräd, dä nöden blir stör. Allt är
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sä tyst i naturen, ej en fiäkt andas lif öfver faltet, blott

fastet strälar klart. I högtidlig stämning stär man en dylik

natt inför denua kamp, der striden vager och vager; der ä

ena sidan nattviolens doft kan skydda den späda plantan

mot all skada, men ä andra sidan heia frukten af landt-

mannens arbete utgör insats, da naturen stilla, ljudlöst tyst

gör sitt stora experiment i värmeläran.

X



Förklaring tili planckerua.

Siffrorna vid kartornas vertikala kanter angifva tempe-

raturgrader, siffrorna vid de horisontala tiden uti tiramar.

Närmare förklaring öfver kurvorna Annes a pag. 91;

beskrifning öfver terrängen ä

Termom. A, stod vid A
A, ?! ?!

A ?! ?!
B

B, ?! ?? ??

A ?! ?? ;;

Gl ?! ??
c

C2 5 ? ?! ??

A ?? ?!
D

A ?? ?? ??

Qi ?! ?! q

<h ?? ;; ??

h ?? ??
t

h ?? ?? ??

pag. 81.

0 fot öfver marken

5 1

),, ?! ?*

o „ ?! JJ

3 „ J? ??

6
,
7

>; ?! ?!

o „ ?! ?!

b 1
),, ?! ?!

0 „ ?! ?!

3,5 „ ?? ?!

o „ ?! ?!

3 „ ?! ??

0 „ ?? ??

3 >j ?! ?!

6, 7 » ?? ?!

Vid öfriga pä planteckningen öfver terrängen marke-

rade punkter voro termometrar utstälda blott vid marken.

’) Vid försöken i Juli 4 fot.
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Statistiska bidrag

tili belysande af

Bränvinskonsumtionen

i Finland

af

K. E. F. Ignatius.





Untier senare är ha i flere Europeiska länder vidtom-

fattande undersökningar blifvit företagna i syfte att utreda

livilket inflytande konsumtioneil af spritdrycker haft pä be-

folkningens fysiska, materiela och sedliga tillstand, äfven-

som i livad man särskilda oftare aterkommande töreteelser

af individuel art i värt sociala lif statt i samband med en

mer eller mindre utbredd dryckenskapslast. Det torde

emellertid knappast behöfva erinras att det statistiska ma-

terial, som legat tili grund för dessa undersökningar, icke

kunnat direkt belysa sjelfva frägans kärna, utan endast en

mängd förhällanden, hvilka, säsom orsaker tili eller kända

fbljder af dryckenskapen, ansetts utgöra gradmätare pä denna.

Huru stör dryckenskapens utbredning i verkligheten är, der-

om synes af lätt förklarliga skäl exakta uppgifter knappast

nägonsin kunna erhällas. Fragor. sädana som huruvida en

person förtär spritdrycker, om hau gör det med mätta, eller

om han är begifven pä dryckenskap o. s. v., beröra redan

det enskilda lifvets fridlysta omräde och skola derföre san-

nolikt, ifall de frän officielt hall framställdes, af de flesta

afböjas säsom obehöriga. Härtill kommer ännu att sjeltva

svaren, äfven om de künde erhällas, blefve nog sväfvande

och osäkra, emedan dryckenskapslasten säsom begrepp är

mycket obestämd och det derföre i talrika fall mäste bero

af det subjektiva godtycket om personer skola räknas tili

drinkare eller tili mättliga förtärare af spritdrycker.
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Ehuru, säsora af det anförda framgär, ingen egentlig

Statistik öfver dryckenskapslasten ännu kunuat ästadkonnnas,

utgöra dock de uppgifter, som för ändamälet insamlats,

värdefulla bidrag tili frägans belysande samt framställa sak-

förhällanden, hvilka i flere känseenden synas förtjenta af

att allvarligen bebjertas. En undersökning af detta slag,

som isynnerliet är egnad att väcka intresse, är den af Kung-

liga Danska Statistiska byrän i September 1882 afgifna

JBcretning til Finansministeren om Drikfceldigheds-Forlioldene

i Fanmark.*) Denua berättelse innehäller äfven en mängd

faktiska uppgifter frän de tvenne andra skandinaviska län-

derna äfvensom frän Tyskland och erbjuder derföre tillfälle

tili ätskilliga jemförelser med förhällandena i Finland, hvilka

i det följande skola framhällas.

De frägor, som närvarande afhandling har tili uppgift

att besvara, äro:

Huru stör är den ärliga förbrukningen af spritdrycker

i Finland?

Är denna förbrukning nuförtiden större eller mindre

än förut? och

Hvilka direkta fdljder af dryckenskapslasten har Sta-

tistiken hos oss uppdagat?

Vi skola behandla dessa frägor i den ordning, de här

blifvit framställda, och öfvergä derföre främst tili skärskä-

dande af

Den ärliga bränvinskonsumtionen i Finland.

Förbrukningen af bränvin (hvarmed vi förstä sprit-

drycker af femtio procent alkoholshalt eller mera) kan hos

*) Danmarks Statistik. Statistiske Meddelelser, Tredie Raekke,

4:de Bind. Kiöbenhavn, 1882, sidd. 215—342.
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oss allt ifrfin är 1866, da husbehofsbränningen upphörde och

rättiglieten att tillverka sagde vara tili begränsadt belopp

öfverflyttades pä ander offentlig kontroll staende labriker,

med nägorlunda noggrannhet beräknas. Läggas uemligen

tili de for hvarje är uppgifna tiliverkningsbeloppen här

hemma de qvantiteter utläudska spritvaror (arrack, konjak,

rom, franskt bränvin m. ra.), som samtidigt importerats, och

afdragas frän de sälunda erliällna summorna de belopp, som

ater bärifrän exporterats, utvisa resterna storleken af den

inhemska förbrukningen. Sistnämnda procedur, eller afdra-

gandet af bränvinsexporten, blir tili och med öfverflödig,

emedau denna varit sä obetydlig, att dess ntelemuande frän

beräkningen icke i nägon märkbar man inflnerar pä slut-

resultaterna. Den utgjorde uemligen i medeltal för ären

1867—1870 525 lispund, för ären 1871—1875 443 lispuud

och för ären 1876—1880 1205 lispund. Dessa smä qvanti-

teter uppvägas, ja öfverträffas sannolikt af de belopp, som

samtidigt tili landet olofligen blifvit införda, och synas sä

mycket heldre böra fränses, som de ätminstone tili nägon

del just torde utgöras af konfiskerade partier af sälunda in-

smugglad vara, hvilka försälts pä offentlig auktion under

förbehäll af att utföras frän landet. Bortlemnas alltsä den

obetydliga exporten, steg Finlands förbrukning af spritvaror

(oberäknadt viner och öl) under nedanstäende är somföljer:

är
Inherask till-

verkning
Kannor.

Införsol frän

andra länder
Kannor.

Summa förbrukning
motsvarande

Kannor. Hektoliter.

1866 312,048 149,386 461,434 12,077.n

1867 382,594 134,985 517,579 13,546.60

1868 570,388 138,174 708,562 18,545.19

1869 1,214,042 188,843 1,402,885 36,717.71

1870 1,858,930 143,543 2,002,473 52,410.73

1871 2,442,012 167,513 2,609,525 68,298.84
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1872 3,052,609 163,457 3,216,066 84,174.09

1873 3,725,729 213,364 3,939,093 103,097.88

1874 4,141,440 259,958 4,401,398 115,197.79

1875 4,294,808 322,823 4,617,631 120,857.26

1876 4,282,943 317,390 4,600,333 120,404.51

1877 4,141,339 310.193 4,451,532 116,509.95

1878 4.036,001 190,767 4,226,768 110,627.20

1879 3,101,140 149,782 3,250,922 85,086.38

1880 2,394,937 212,652 2,607,589 68,248.43

1881 3,551,235 212,333 3,763,56S 98,503.86

1882 3,934,254 226,050 4,160,304 108,959.25

1883 4,220,226 ? ? ?

Att bränvinsförbrukningen lios oss, likasom annorstädes.

i väsendtlig grad betingas af yarans pris samt lättare eller

svarare tiligang, bestyrkes. säsom synes, ocksa af erfaren-

lieten under dessa aderton ar. Efter det den dryga till-

verkningsskatten af 1 mark 60 penni kannan den 18 No-

vember 1867 nedsattes tili 1 mark, begynte bränvinstillverk-

ningen och följaktligen äfven förbrukningen hastigt stiga.

Den lindriga skatteförhöjningen af 20 penni kannan, som

inträdde med början af ar 1876, inverkade endast obetyd-

ligt pä konsumtionen. Deremot nedgick deusamma betydligt

efter det nya skärpta bestämningar rörande handeln med

brända eller destillerade in- och ntländska spritvaror och

deraf tillagade drycker frön och med den 1 Mars 1879 trädde

i gällande kraft. Man kan visserligen med stöd af den se-

nare, ären 1881, 1882 och 1883, ater iuträffade stegringen i

konsumtionen ause att sistnämnda bestämningar endast haft

ett öfvergäende inflytande, hvilket attagit i sannna mau

handeln hunnit regieras i öfvereusstännnelse med de nya

förhallandena, — ocli otvifvelaktigt torde detta ätminstoue

tili nägon del ocksa büra erkännas. Emellertid lärer icke



119

kunna föruekas att bränvinsproduktionen och konsumtionen,

ifa.11 dessa hämmande föreskrifter icke funnits, antagligen

skulle varit vida större äfveu under sistanförda är, samt att

berörda förordningar följaktlig'eu varit och fortfaraude äio

verksamma i att hämma en annars öfverhandtagande brän-

vinsflod.

En -annan faktor, hvaraf bränvinsförbrukningen äfven

väsendtligen visat sig vara beroende, är de allmänna eko-

nomiska förhällandeua i landet. De n,ya törordningarna, i

följd af livilka tillverkningen af bränvin fran att vara en

hemslöjd öfvergick tili en fabriksindustri, trädde i verksam-

het under en tid, da välständet i landet var i hög grad

nedtryckt. De svära missväxterna ären 1866 och 1867 i

förening med föregäende däliga tider liade utan tvifvel äfven

sin stora andel i den minskade konsumtionen, likasom ä an-

dra sidan den starka ökningen säväl i tillverkningen som 1

importen af utländska spritvaror under medlet af 1870-talet

stod i samband med den af gvnsamma konjunkturer pä trä-

varumarknaden da uppkomua rikliga tillgängen pä pennin-

gar, som gaf näring ät en större vällefnad.

Da det. emellertid gäller att beräkna den närvarande

ärliga medelförbrukningen af spritdrycker i Finland, anse vi

lämpligast att tili grund für denna beräkning endast taga

decenniet 1870—1879. De föregäende fyra ären torde med

sä mycket större skäl böra elimineras ur kalkylen, som de

i flere afseenden förete heit och hället exceptionela förhäl-

landen och dessutom erbjuda mindre pälitliga uppgifter.

Bränvinsförbrukningen under dessa fyra är kan nemligen

antagas ha varit icke sä obetydligt större, än hvad de smä

tillverknings- och importqvantiteterna vidhandengifva, ty,

förutom att nägot förräd af varan änuu torde funnits att

tillgä frän husbehofsbränningstiden, tillförde lönnbränningen
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ocli lurendrejeriet, uppmuntrade af den liöga beskattningen,

högst sanuolikt da vida större parlier pä marknaden, äu

under de följande ären, dä kontrollen blef strängare, smugg-

liugen frän Östersjöprovinserna upphörde, och färdiglieten

att tillverka bränvin icke längre underhölls säsom erforder-

lig für bedrifvandet af eu lofgifven binäring tili jordbruket,

utan efterliand räkade i glömska. De senaste ärerf i seriell

frän ocli med är 1880 utelemna vi ater för att sälunda vinua

likformighet i afseende ä tidsbegränsningen med uppgifterna

frän de skandinaviska länderna. Dä medelkonsumtionen för

är ander fürsta tredjedelen af 1880-talet nngefärligen var

lika stör som under decenniet förut, blifva resnltaten i

det närmaste desamma, vare sig att beräkuingen häller sig

tili ären 1870—1879, eller utsträckes tili ännu nägra är

derutöfver.

Under förenämnda ärtionde 1870—1879 steg förbruk-

ningen af spritdrycker i Finland alltsä tili 37,315,741 kan-

nor, motsvarande 976,664 liektoliter, eller i medeltal för är

tili 3,731,574 kannor, resp. 97,666 liektoliter. Pä livarje

individ, utan liänsyn tili kön och älder, blir ärsförbrukningen

1.94 kannor eller 5.i liter och pä livarje manlig individ öfver

20 är: 7.2 kannor eller 19 liter.

Nägon del af de i landet tillverkade spritvarorna ät-

gär, säsom kändt är, tili industriela behof. Dä detta belopp

emellertid icke eus närmelsevis torde kunna uppgifvas, före-

linnes ingen möjlighet att beräkna hvilken minskning nyss

anförda medeltal i följd liäraf borde undergä. Att denna

minskning i intet fall skulle blifva betydande, kan dock ta-

gas för afgjordt.*)

*) Vid 1863—1864 ärs landtdag anslogs, utöfver det tili förtä-

ring beräknade maximibeloppet af tillverkning per är, ytterligare
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För att lättare bedöma bränvmskonsumtionens storlek

i Finland intages här nedanstäeude jemföielse med samtida

forhällanden i nägra andra länder.

Förbrukning af spritdrycker
liter

pä livarjo pä livarje

individ af maulig individ

hefolkningon. öfver 20 är.

Frankrike (1874—1S78) . . 2.8 9.5

„ nordliga departementen 5.9 19.7

„ sydliga vinodlande „ 0.8 •2.7

Finland (1870—-1879) . . . 5.i 19.o

Norge (1871—1879) . . . . 5.4 21.o

Nederländerne (1870) . . . 8.o 31.o

Belgien (1870) . 8.6 33.o

Storbritanuien (1870— 1S71). . 9.i 35.o

Tyskland* *) (1872—1880) . . 10.

o

39.o

Byssland (1873—18S2) . . . lO.i 40.o

Sverige (1870—1879) . . . . 11.2 42.o

Danmark (1876—18S0) . . 18.o 67.o

OtVaustäende tal vidliandeugifva att förbrukningen af

spritdrycker i värt land är jemförelsevis ringa. Om vi un-

dantaga Frankrike, är denna förbruknmg i alla öfriga här

ofvan upptagna länder större än i Finland; men sjelfva

detta undantag kan icke ens tillämpas pä förenämnda lands

nordliga departement, utan endast pä dess sydliga. i hvilka

vinkonsumtionen i dess stalle är bögst betydande.

En mättstock pä bränvinets större eller miudre utbred-

ning i skilda länder utgör äfven den inkomst, som stats-

verket eller det allmänna drager af dess beskattuing. Denna

100,000 kannor för industriela behof. Ingen pä kända sakförkällanden

grundad beräkning lag emellertid tili stöd härför.

*) Med undantag af Bayern, Wörtemberg och Baden.
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inkomst är naturligtvis icke ensamt beroende af konsumtio-

nens, utan äfven af skattens storlek. och stär följaktligen

icke i nägot direkt förhällande tili de qvantiteter bränvin,

som i hvarje land tillverkas och försäljas; men den saknar

dock det oaktadt icke sin betydelse för närvarande ämne,

emedan den visar, hvilken roll förenämnda öfverflödsartikel

spelar i staternas finanser. Skatten pä det inom landet till-

verkade bränvinet utgjorde i de senaste för oss tillgängliga

budgeterna i nedanstäende stater:

M , Procent
1 ai K

‘ af heia statsinlcomsten.

Bayern .... 3,334,500 1.2

Österrike . . . 18,750,000 1.6

Ungarn .... . 17,900,000 2.3

Tyskland*) . . . . 44,368,486 6.i

Danmark . . . 4,391,000 6.i

Norge 4,082,430 6.i

Finland .... 3,865,000 10.2

Sverige .... . 16,S00,000 15.o

Storbritannien . . . 293,276,858 16.o

Ryssland. . . . . 550,000,000 30.o**)

Säsom skatteobjekt intager bränvinet säledes i flere

stater en gauska framstAende plats. I Ryssland är det

statens förnämsta inkomstkälla och inbringar ensamt mera

än dubbelt sä mycket som tullen. Bränvinet är der, säsom

kändt, ett kronans regale. Ar 1880 voro 2460 fabriker i

*) Utom Bayern, Würtemberg och Baden.

**) Accisen för bränvin och öl tillsammans utgjorde i Ryssland

är 1881 224,389,000 rubel eller (ä 2 mk. 50 p.) 560,972,500 mark. Öl-

accisen har vanligen stigit tili 3 a 4 milliouer rnbel om äret, hvarföre

vi för jemn räkning anslagit bränvinsaccisen omkring 1 1 millioner

mark mindre än det i budgeten för 1881 upptagna beloppet.
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verksamhet och tillverkade 29,431,638 vedro eller 3,620,091

hektoliter ren alkohol, livilket tili stör del uppköptes af sa-

kallade aromatiska bränvins- och likörfabriker, de der sedan

utminuterade det i betydligt utspädt tillstand bland allmän-

heten. Tillverkningsskatteu bestämdes är 1S61 tili 4 rubel

för en vedro ren alkohol, samt höjdes sedan ar 1S64 tili

5 rubel, ar 1869 tili 6 rubel och är 1873 tili 7 rubel. Är

1879 iufördes en ny supplementär accis ä aromatiskt brän-

viu och likör, utgörande 1 rubel för en vedro af 40 procents

alkoholhalt, motsvarande 2 rubel 50 kopek för samma matt

ren alkohol.*)

Vi yilja komplettera nu auställda jemförelser ytterligare

med nägra uppgifter rörande förbrukningen af vin och öl i

särskilda länder. Konsumtionen i Finland är beräknad med

ledning af tullspecialierna öfver inkommande varor för ären

1871—1880, äfvensom, sävidt det gäller ölförbrukningen,

med ledning af den är 1879 pä framställning af Finlands

Ständer tillsatta skattekomitens betänkande. Nänmda komite

anslog pä goda skäl öltillverkningen i Finland tili 7,400,000

kannor. Vi antaga för jemn räkning 7,000,000 kannor. **)

För de öfriga länderna äro uppgifterna hemtade ur Journal

de la Societe de statistique de Paris, ärg. 1876, sid. 176,

och Statistische Monatsschrift vom Bureau der K. K. Sta-

tistischen Centralkommission, utgifven i Wien, ärg. 1880,

sid. 38.

*) A. Vi'ssklovsky : Annuaire des Finances Russes. 6:me annee,

sid. 399 följ., 8:me annee, sid. 472 följ. och ll:me annee, sid. 525.

**) Extra bevillningen under dessa är för öl och porter leder

visserligen icke tili en hügre siifra än 2.800,000 kannor, men dä till-

vcrkningen icke var underkastad nägou kontroll, kan man, med stöd

af erfarenheten i enskilda fall, icke skänka fit en pä denna grund ut-

förd beräkning nägon tillförlitlighet.
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Förbrukning af vin och öl pä hvarje individ

liter

vin. öl.

Frankrike . . . 120.o*) 19.5

Italien .... 120.o ?

Österrike-Ungarn . 53.o 31.o

Würtemberg . . 19.o 154.o

Preussen .... 2.3 55.5

Storbritaunien . . 2.2 118.o

Danmark.... 1.0 ?

Sverige-Norge . . 0.5 15.o

Finland .... 0.5 9.5

Eyssland .... 0.3 1.8

Belgien .... 0.3 145.o

Sachsen .... ? 117.5

Bayern ? 240.

o

Om man bortser frän clet inflytande, som ett högre och

allmännare välständ äfvensom varans billigare pris utöfvar

pä olikheten i de skilda ländernas konsumtion. finner man

att förbrukningen af brända och destillerade spritdrycker

öfVerhufvudtaget är mindre i de länder, der vinkonsumtionen

är större, och tvärtom. Samma förhällande synes äfven

yara rädande emellan förbrukningen af vin och öl. Der-

emot är det icke lätt att afgöra huruvida en dylik motsatt

vexelverkan ocksä förefinnes emellan öl- och bränvinsför-

täringen. Det är endast att beklaga att ifrän Danmark och

Bayern, hvilka ibland Europas länder intaga högsta rummet

*) I Aude, C6te d’or, Charente, Gironde o. a. vinodlande de-

partement heräkuas den ärliga vinkonsumtionen per individ uppgä

tili emellan 200 och 300 liter. I departementet Herault vid stranden

af Medelhafvet Steg den är 1873 tili den nästan otroliga summan af

457 liter pä hvarje person.



i afseende ä förbrukningen, det förra af bränvin, det senare

af 81, inga uppgifter förefinnas rörande liuru stora belopp

af den andra drycken ärligen förtäras. Antagligt är emel-

lertid att Ölkonsumtionen, när den nppgätt tili de ofantliga

qvantiteter som i Bayern, icke gerna kan lemna nagot. större

rum ät andra rusdrycker. Det jemförelsevis ringa belopp,

tili hvilket bränvinsskatten stiger i nämnda land, häntyder

äfven härpä.

Resultatet af den nu anställda jemförelsen kan, säsom

synes, anses i alla afseenden vara ganska förmänligt för

Finland. Konsumtionen af spritdrycker uppgär hos oss icke

tili balfva beloppet af livad den är i Ryssland och Sverige,

och icke ens tili tredjedelen af livad den är i Danmark.

Den sorgligt tramstäende roll, som sistnämnda land iutager

i detta afseende, torde tili en stör del fä tillskrifvas dess

lagstiftning och särskildt den läga beskattning, som der är

äsatt bränvinstillverkniugen. Tillverkningsskatten för en

liter bränvin utgjorde nemligen i:

Danmark 14 penni

Tyskland 16 ,,

Finland 45 „

Sverige 53 „

Norge 78 „

Man finner häraf att, der bränvinet är billigast, der

drickes det ocksä mest. Visserligen förtäres i Tyskland och

Finland, i trots af den lägre skatten, mindre bränvin än i

Sverige, men förhällandet förklaras lätt, da man besiunar

att i det förra landet öl- och vinkonsumtionen är öfver-

vägande
,

samt att i det senare ater lagstiftningen i

hög grad inskränkt bränvinshandeln och derigenom mä-

hända mera än genom sjelfva beskattningen försvärat va-

rans ätkomst.
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Till hvilken gracl en sä godt som ohejdad bränvinsflod

kan öfversvämma ett land, yisar oss särskildt Danmarks

exempel. I detta land, hvars invänartal är nägot mindre

än Finlands, funnos är 1S80 i verksamhet 219 bränvins-

brännerier, hvüka tillverkade 42,140,129 Potter, raotsvarande

15,549,707 kannor, medan i Finland samma är endast fun-

nos 56 brännerier med en sammanlagd tülverkning af

2,394,937 kannor och är 1883 70 brännerier med 4,220,226

kannors tillverkuing. Antalet lokaler, i hvilka bränvin för-

säldes eller utskänktes, steg i det förra landet samma är

tili 10,105, eller 4976 försäljuingsställen ntan rätt tili ut-

skänkning, 771 försäljuingsställen med rätt tili utskänkning

samt 4358 värdslius, konditorier och krogar. Man räknade

sälunda i medeltal i Danmark 1 bränviusförsäljningslokal pä

hvarje 200-tal invänare och 1 ntskänkningslokal pä 383 in-

vänare. I Köpenhamn var förhällandet ännu värre. Pä

hvarje 90-tal invänare kommer der ett bränvinsförsäljnings-

eller utskänkningsställe och pä hvarje 174-tal invanare ett

„Bevsertningssted“
,

d. v. s. värdslius eller krog. Närings-

afgiften frän samtliga bränvinsförsäljnings- och utskänknings-

ställen steg förenämnda är för Köpenhamn tili 128,870 kio-

nor och för heia Danmark tili 591,690 kronor. Storleken

af den skatt, utskänkningsställena i sin tur taga af allmän-

heten. kan väl med ledning af dessa siffror icke beräknas,

men dock ungefärligen anas.

I Kyssland, der konsumtionen af spritdrycker dock icke

uppnär samma liöga belopp, som i Danmark, är krogaines

antal föga mindre. Är 1882 räknades i Europeiska Byss-

land och Polen icke mindre än 145,177 krogar, eller 1 krog

i medeltal pä 500 invänare. Det relativt största antalet sa-

dana krogar fanns i Polen, der de liöllos af judar.

Den jemförelsevis förmänliga ställning, som Finland in-
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tager med hänsyn tili förbrukningen af alkoholsdrycker, är

dock ätminstone tili nägon del mera skenbar än verklig.

Man behöfver, för att inse detta, endast egna en tanke ät

de olika lefnadsförhällandena här och t. ex. i Danmark.

Ünödigt torde det yara att erinra derom att anspräken pä

vällefnad äro i de begge ländema mycket olika, samt att

hvad i ena landet räknas tili dagliga förnödenhetsartiklar,

i det andra betraktas säsom öfverflödsvaror. Det belopp

spritdrycker, som i Finland ärligen förbrukas, förslär knap-

past att förse livarje tili myndig älder kommen mansperson

med tvätredjedels jumfru om dagen, och skulle sälunda jemnt

fördeladt och utminuteradt för dag icke kiinna ge tillräcklig

näring ät dryckenskapslasten. Hörde ett mättligt bruk af

bränvin t. ex. vid mältiderna tili befolkningens dagliga lef-

nadsvanor, vore man tili och med frestad att anse dessa

qvantiteter obetydliga. Förhällandet blir emellertid ett heit

annat, da man erinrar sig att de sma lefnadsvilkoren, i för-

ening med svärigheterna att ätkomma bränvin pä lands-

orten, göra det tili eil tvingande nödvändighet för det ojern-

förligt stora flertalet af Finlands invänare att afhälla sig

frän ett sädant bruk, samt att de qvantiteter af sagda

dryck, som här konsumeras, derföre i en antagligen vida

större procent, än i flere andra länder, endast tjena tili att

framkalla och underhälla fylleriet. Härtill kommer äunu att

bränvinsförbrukningen, alltsedan husbehofsbränningen afskaf-

fades, för det mesta koncentrerats i städerna, och sälunda

öfvergätt tili ett visserligen endast lokalt verkande, men i

dess Ställe sä mycket mera intensivt gift, hvilket just här-

igenom blir för samhällsorganismeu i sin lielhet mera kän-

bart än annars.

Ehuru man sälunda pä grund af det anförda lika litet

für i denna, som i nägon anuan social fräga, tillerkänna ät
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de statistiska medeltalen ensamme ett afgörande vitsord,

utau i närvarande fall särskildt torde böra medgifva, att

utaf Finlands konsumtion af spritvaror en relativt större

anpart faller pä det omättliga bruket, än i ätskilliga andra

länder, kan det dock ä andra sidan icke bellet förnekas att

dessa medeltal, när de uppnä den betänkliga storlek som t.

ex. i Damnark, under alla omständigheter utgöra oemotsäg-

liga intyg pä att ett öfverhandtagande ondt tärer pä natio-

nens heisa. Afsigten med det nu sagda har följaktligen

icke varit att förringa betydelsen af de ofvanföre intagna

uppgifterne rörande förbrnkningen af spritvaror per person

i olika länder, ntan endast att päpeka hnrusom den ojem-

nare formögenhetsfördelningen och det ringare materiela väl-

ständet öfverhufvudtaget i Finland i sin man medverka tili

att göra en endast pä dessa nppgifter baserad jemförelse

för oss sä fbrmänlig.

Till belysande af bränvinskonsumtionen i vära stader

intagas här följande nppgifter rörande antalet ntskänknings-

ställen i livarje stad:

äi 1879. är 1880. är 1881.
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är 1879. är 1880. är 1881.
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O
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Tavastehus . . 4 5 9 4 3 7 5 10 15

Tammerfors . 12 25 37 12 25 37 n 25 36

Wiborg .... 8 7 15 8 7 15 8 7 15

Fredriksbaran 1 6 7 —

j

4 0 3 4 7

Kotka — — — 5 2 7 5 2 7

'Willmanstrand 1 1 2 2 2 4 3 2 5

Keksholm . . . 1 1 2 1 1 2 1 1 2
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S:t Michel . . 4 — 4 4 2 6 3 2 5

Heinola .... 3 2 5 3 2 5 3 2 5

Nyslott .... 3 1 4 4 1 5 2 1 3
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Joensuu . . . . 2 — 2 2 — 2 2 4 6

Wasa 6 20 26 6 20 26 7 20 27
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Braliestad . . 1
i

6 7 1
1

5 6 1 4 5

!)



130

är 1879. är 1880. är 1881.

Värdshus,

källaro
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Kemi 1 2 3 l 2 3 l 2 3

Torneä .... 2 4 6 2 4 6 l 5 6

Kajana .... 1 4 5 1 4 5 l 4 5

Summa i samt-

liga städer 157 173 330 168 175 343 173 181 354

Da rättigheten att utskänka bränvin icke beviljas för

liingre tid an bögst tvä är i sender, och autalet af dem.

som erhälla denna rätt, derföre artigen vexlar, ha vi ansett

nödigt att här ofvan intaga uppgifter för tre är i följd.

Tyvärr förefinuas inga underrättelser rörande bränvinsför-

säljnings- och utminuteringsställen, äfvensom rörande öppna

bodar. der ntländska spritdrycker hällas tili salu. Ocksä

deras antal liade i sin mon knnnat vara belysande för sprit-

varnhandeln i städerna.

Tabellen ädagalägger emellertid att i Finlands samt-

liga stader, hvilka enligt folkräkningen den 31 December

1880 bade 173,400 invänare, finnas omkring 350 legaliserade

utskänkningsställen, eher i medeltal ett utskänkuingsställe

pä icke fallt 500 invänare. I de smärre städerna äro ut-

skänkningsställena relativt vida talrikare. Genom inrättan-

det af utskänkningsbolag, ät hvilka all bränvins utminute-

ring och ntskänkning öfverlätits, bar visserligen, i synner-

het i de större städerna, de legaliserade krogarnas antal

mycket minskats; men osäkert torde dock vara bnrnvida

tillfällena att ätkomma bränvin derföre blifvit i dessa stä-
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der larre äu förut. Säkert är ätminstone att viil sidan af

de legaliserade bränvinsförsäljningsställena iinnas flerstädes

talrika lönnkrogar, hvilka under ett sä beskaffadt monopoli-

seriugs System varit svära att utrota. Mänga af de for-

nämsta ock egentliga bärdarna für fylleriet äro foljaktligen

icke inberäknade i förestäende summor.

Bränvinsförbrukningen i Finland under före-

g’äende tider.

Tiden da bränvinet först infördes i Finland kan icke

närmare uppgifvas. Antagligen torde det säsom läkemedel

varit bär kändt redan pä 1400-talet, eburu det veterligen

icke omnämnes i nägon enda värt lands bistoria rörande

liaudling frän medeltiden. I Stockholm fanns bränvin, säsom

stadens räkenskaper utvisa, tili salu ätminstone är 1469, dä

det omnämnes bland ingredienser använda vid kruttillverk-

ning. Nägra ärtionden senare befinnes „pulvermakarne“ eller

krnttillverkarne sjelfve icke blott ba bräunt bränvin, utan

äfven idkat krögeri dermed. I Februari 1494 blefvo nem-

ligen Tydeke Pulvermakare, Hans Panzarmakare ocli bustru

Anna Ketken uppkallade inför slottsfogden ocb magistraten

pä rädhuset i Stockholm samt allvarligen förbudue att bränna

eller sälja bränvin i staden. Hvad som beköfdes för bered-

ningen af krut fingo de tillverka, men all öfrig tillverkning

ocb bandel förbjöds vid 12 marks böter. *) Förbudet adaga-

liigger att bränvins-förtäringen i bufvudstaden da redan blif-

vit ett missbruk af den beskaffenbet att det päkallade ord-

ningsmaktens mellankomst. Emellertid dröjde det ännu länge

J

) J. Murberg : Eistoriska anmärkningar om bränvinets tdder i

Sverige. K. Vitt., Hist, och Antiqv. Academins handlingar 4:de delen

sid. 3 10 följ.
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iiinan detta missbruk vann nägon allmännare utbredning

ocli innan bränvinet fick sin plats bland vauliga rnsdrycker i

riket. Under heia 16:de seklet synes färdigheten att till-

verka denna dryck varit ätminstone i Finland ganska ringa.

om ens nägon, ocli i sä fall pä sin höjd inskränkt tili nägra

bryggare i städerna. Sä skref Gustaf Vasa den 20 Novem-

ber 1555, medan kriget med Ryssland pägick, tili rikets räd

i Viborg bland annat: „Synes oss och rädeligit att när man

skulle tili wärcke medt fiendene thett man ville dhä bestäl-

ledt att värtt folck kuune bekomme nägre starcke dricker,

atlien Brennevijn, Reensthwijn, miödh eller pryssing (h. e.

preussiskt öl), szä att liuar finge een godh drück, opä thett

att the thäss oförfärade wara motte och lättsinnige tili att

griipe fienderna ahn medt alle mackt“. De anförda orda-

lagen ädagalägga att bränvin under medlet af 1500-talet

visserligen künde erhällas i Viborg, men antagligen endast

i smä qvantiteter och tili högt pris, alldenstund kungen fin-

ner sig föranläten att lemna vederbürande valet tritt emel-

lan denna rusdryck samt renskt vin, preussiskt öl och mjöd.

Üm nägon befälhafvare i vara dagar hyllade den gamle ko-

nungens äsigter angäende nyttan att upplifva sina krigaies

mod modelst rnsdrycker, skulle hau visserligen icke anse val-

frihet härvidlag alls behöfiig *).

Forst under och efter trettioäriga kriget begynte bru-

ket af bränvin allmännare utbredas i Finland. De Iran

*) Ur i Finska statsarkivet bevarade tullspecialier für nägra

stader frän Gustaf I:s regering tinner man att „brent wijn“ inhemtades

tili Äbo är 1656 tili ett belopp af 5 tunnor 2 ättingar (möjligen nägot

mera, ty listorna äro i slutet öfullständiga), och är 1559: i
6U tunna.

Till Viborg infördes sistnämnda är 62 ämar (a 60 kannor), men aret

derpä ingenting. Importen skecklc liulvudsakligast Iran Danzig. (En-

ligt benäget meddelande af magister G. Grotenfelfc.)
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Tysklancl äterkomne krigarne liade der vänjt sig viel derma

dryck ocli hemtade sina vanor rned sig tili liembygderna. *)

Den lifligare beröringen med utlandet gjorde äfven sitt tili,

att varan blef lättare ätkomlig, särdeles i städerna. Pä

landsbygden vann den dereniot endast längsanrt insteg. Dock

Hunas inga skäl att derföre beprisa folkets nykteiliet. Iveit-

om intyga oräkneliga liandlingar frän denna tid att fylleii-

1asten var ganska allmän. Krogar funnos i mängd i lands-

orterna, mängenstädes tre eller fyra kring kyrkan, ocli i dessa

öfverlastade sig folket med öl, sä att fyllerimal ocli kyiko-

förargelser ofta hörde tili ordningen för dagen **). De ät

gärder, som frän styrelsens sida vidtogos tili det ondas häm-

mande, synas icke lia varit särdeles verksamma. I en föi-

ordning af är 1614 inskränktes krogarnes antal i samtliga

stader, med undantag af Stockholm, tili liegst tre, förutom

stadskällaren, men, om ocksä denna förordning hade blifvit

efterlefd, torde den icke synnerligen kunnat hämma det

onda. Antagligen räkade den snart i glömska. Ar 163S

*) p. WiESBiißREN söker i sill Historik öfoer Svenska bränvins-

lagstiftningen under 200 ctr, Lund 1840, sidd. 22 följ, bevisa att Lyssland

varit det första land i Europa, der bränvin begynt brännas af säd,

samt att seden att taga sig en aptitsup, inrättandet af särskild i brän-

vinsbord vid rnältiderna m. m. inkonimit tili Sverige frän Ryssland.

Att bränvinet ganska tidigt och redan i början pä 1500-talet var kändt

i sistnämnda land är väl obestridligt, men ifrägasättas kan dock med

skäl om detta förhällande utöfvade nägot inflytande pä konsumtionen

af bränvin i Sverige och Finland.

**) De qvantiteter öl, som innan bränvinet blef kändt förtär-

des i de nordliga länderna, gränsa tili det otroliga. I Danmark räk-

nades under medeltiden 6 halfstop tyskt öl för en mans dagliga för-

täring och 14 tunnor voro anslagna tili en klosterjtingfrus ärliga för-

brukning. C. F. Allen: Hanmarls historia, öfvers. Stockholm 1865,

sid. 258.
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belades bränvinstillverkningen i Sverige och Finlantl, sä vielt

känclt är, första gangen med skatt. Bränvinsbrännare och

krögare skulle erlägga för livarje tunna malt, som auvändes

tili bränvin, i accis 6 öre smt. och för livarje tunna hvete,

mjöl eller räggröpe 12 öre smt. Euskilda personer, som

brande bränvin tili husbehof, behöfde deremot betala endast

tvä tredjedelar af dessa belopp. Denna skatt fördubbladeg

är 1650 och fortfor sedan tili är 1686, dä densamma i stä'

derna ytterligare fördubblades. Att detta icke äfven skedde

i landskonnnunerna synes utvisa att industrin derstädes ännu

var obetydlig. Likväl utbreddes den äfven der steg för

steg. För att befordra inrättandet af gästgifverier blef det

i Förordningen om taverner och gästgifverier af den 29

Jauuari 1636, äfvensom senare bland annat i Krögare- och

gästgifvar-ordningen af den 29 Augusti 1664, medgifvet ät

enhvar, som hade lust och räd dertill, att vid allmän väg

anlägga gästgifvaregärd, hus och tavern, dock med förbehäll

att den icke var närmare belägen än tvä mil tili annan gäst-

gifvaregärd. Hvarje gästgifvare säväl i stad som pä landet

hade frihet att inköpa och tappa inhemskt och utländskt öl.

mjöd, vin och bränvin samt icke blott utskänka dessa dryc.

ker ät sina gäster, utan äfven försälja kanutals och stoptals

tili hvem som helst. Inom en mil, eller enligt 1664 ärs ord-

ning inom tvä mil, när frän gästgifvargärd pä landet fick

ingen annan idka dylik handel, utom i det fall, att nägon

militärtrupp under genomtäg rastade pä orten, dä det var

bönderna tillätet att sälja ät soldaterna öl och bränvin. I

städerna blef hembrygd af öl förbuden (d. 20 Nov. 1664). men

icke bränvinsbränning, och det stadgades tillika att krögare.

som hade stärkt öl tili salu, skulle ha pä krögarskylten mä-

ladt ett ölglas; men de, som sälde svagt öl och spisöl, en
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träkauua *). Mau flauer af det auförda att bade tillverk-

uiugeu och försäljningen af bräuviu icke besvärades af uagra

syuuerligeu svära band. Kontrollen öfver tillveikningen

künde, da enhvar bade lof att bränua i hurudana pannor

som helst och när det honom behagade, icke varanoga; och

hvad ater utskänkmngen vidkom, tyckas författningaina

snarare ha afsett att befordra, än pä nägot satt hämma

denna näring. Allt detta synes ädagalägga att bränvinet

säväl i den allmänua, som i den enskilda hushällningen ännu

icke ander 17:de seklet spelade samma vigtiga roll, som

under de följande, samt att ölet i hvardera hänseendet fort-

farande hade försteget.

Genomügnar man den mängd af bränvins-författningar,

som utkommo under förra hälften af 18:de ärlnmdradet, skall

man snart Anna huru tillverkningen och konsumtionen af

denna dryck allt mer och mer tilltog. Särskilda ganger, sä-

som 1696, 1709, 1718, 1724 och 1740, blef bränvinsbrännin-

geu inskränkt eller fürbjuden, ehuru dylika förbud vanligen

icke egde bestand mer än ett är i sender. Ä ena sidan

manade de mer och mer synbara följderna af bränvinets

bruk, i förening med behöfligheten af att under missväxt-ar

spara med landets spanmalstillgängar, styrelsen att söka

liämrna bränvinsbrännandet ;
ä andra sidan äter satte det

enskilda intresset, här representeradt af det stora flertalet

jordbrukare och borgare i städerna, ett lifligt motständ mot

alla verksammare ätgärder i detta syfte. Förordningar tili

fylleriets förekommande, säsorn bland andra Förordningen at

den 17 April 1733 mot svalg och dryckenskap, der für första

*) Uppgifterna heratade ur A. A. v. Sxjernmans: Sämling af

Kongl bref etc. del. 1—5. Ett stadgaiule liade tidigare utfärdats att

bryggarne icke fingo brygga svagare öl, än att af en tunna malt er-

hölls bögst l
1

/* tunna öl. Detta var väl antagligen stärkt öl.
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gangen enkelt fylleri straftädes med böter, voro vanmäktiga

att bekämpa det.ta onda, sä länge källan tili detsamma eller

den öfverhandtagande bränvinsfioden icke künde angripas.

Under vissa tider (Mn 1734 tili 1740) var bränvinsbrän-

ningen pä landet fri trän skatt tili staten och sannolikt der-

före icke heller nnderkastad nägon kontroll. Forst är 1741

blef lmsbehofsbränningen stadigt beskattad. Förordningen

af den 7 September nämnde är gjorde, likasom de tidigare

stadgarna i ämnet, en ätskillnad emellan det bränvin, som

tillverkades tili salu och det som tillverkades för det egna

behofvet, samt begränsade i hvardera fallet de qvantiteter,

som pä hvarje ort fingo bränuas. I Stockholm tilläts bryg-

gareembetet ärligen bränna 25,000 tunnor spanmäl emot en

afgift af 8 daler smt för tunnan; i andra stader bade krö-

garue, hvilkas antal berodde af magistratens i hvarje stad

bestämmande, ensamme rätt att tillverka bränvin tili afsalu,

utan att nägon annan gräns sattes för tillverkningen, an att

ingen i de större städerna fick bränna mindre än 10 tunnor

och i de smä städerna mindre än 5 tunnor. För dessa mi-

nimi belopp betaltes en afgift af 6 dal. smt. tunnan; men

för hvarje öfverskjutande tunna, som brändes, erlades 8 dal.

smt. I alla andra städer, utom Stockholm, var husbehofs-

bränning tilläten. I städerna bosatte prester, borgare och

ständspersoner, som liade egna äkertäppor, fingo för eget

behof bränna icke mindre än 1 och icke mera än 2 tunnor

säd emot en skatt af 3 dal. smt. per tunna. Pä landet var

samma rättighet medgifven ät alla hemmansäbor och liern-

mansinnehafvare, dock med den utsträckning att tillverk-

ningen fick stiga tili tre tunnor och att skatten nedsattes

tili 2 dal. smt. Gästgifvare och krögare, hvilkas antal skulle

förblifva detsamma, som i 1731 ärs förordning stadgats, liade

ensamme rätt att pä landet tillverka bränvin tili salu mot
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skatt af 6 dal. smt. für hvarje tunna som brändes och i alla

fall für ett minimi belopp af 5 timnor. Fimnos i en socken

iuga krogar, da künde landshöfdingen med sockenmännens

begifyande der tillsätta en eller flere krögare, dock icke i när-

heten tili kyrkan. Hvarje forsling af bränvin frän den ena

orten tili den andra var strängt förbjuden och krögare fingo

icke sälja annan inhemsk vara än sädan, som var tillverkad

ä orten.

Emellertid synas de inskränkningar, hvilka husbehofs-

bränningen i följd af förenämuda stadganden tick vidkännas,

ha förefallit ständerna alltför stränga. Den 10 December

1747 utkom derföre, i trots af Sekreta Deputationens kort

förut afgifna vältaliga betänkande om bränvinets förderflig-

het, en ny författning, som i väsentlig grad ntvidgade lms-

behofsbrännings friheten i synnerhet pä landet, men deremot

ökade tillverknings- och konsnmtionsskatten för gästgifvare

och krögare, samt skärpte i nägon mon kontrollen öfver

deras bränning. Pä hnsbehofsbränningen fanns deremot knap-

past nägon kontroll alls, ty lägenhetsinnehafvarne betalte

sin afgift icke säsom förut efter det belopp spanmäl, som de

brande, utan efter sina hemmans storlek; och invänarne i

städerna ater fingo tillverka bränvin efter magistratens och

stadens äldstes bestämmande, som skulle bero af hvarje lms-

hälls „storlek och förnödenhet“. Den ymniga tillgängen pä

bränvin, som blef en följd af dessa stadganden, clröjde icke

att visa sina sorgliga frukter i ett öfverhandtagande fylleri

samt i pauperismens och brottens tillväxt. Hattpartiets re-

gering, hvilken öfverhufvudtaget, vare det sagdt tili dess

heder, icke var nägon vän tili bränvinet, begagnade sig der-

före af tillfället, dä en svär missväxt hemsökte riket, att fä.

heia tillverkningsrätten upphäfd, samt, om möjligt, för evär-

deliga tider ur riket bannlysa sjelfva bruket af sagde rus-
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dryck. Ehuru ständerna pä 175(5 ärs riksdag efter häftiga

debatter och ett längvarigt motständ frän bondeständets sida

endast bifallit tili att bränvinsbränningen skulle uppköra tili

kosten samma är, förläugde regeringen dock egenmäktigt

detta förbud, först tili utgängen af Oktober, och sedermera,

innan denna termin ännu hunuit utgä, pä obestämd tid eller

„tills vidare“. Att meningen verkeligen var att nu för alltid

göra slut pä bräuvinets bruk säväl i Sverige, som i Finland,

utvisa de talrika stränga förordningar, hvilka härefter ut-

färdades. I den bekanta öfverflödsförordningeu af d. 23 Ok-

tober 1756 uppräknas bränvin bland de varor, som icke

hngo tili riket införas, och i förorduingen af d. 26 Novem-

ber s. ä. blef försäljning af bränvin, vare sig inhemskt eller

utländskt, vid strängt straff förbnden. Tillika stadgades att

alla bränvinspannor skulle inom 8 dagar efter kuugörelsens

afkunnande aflemnas tili kronobetjeuingen och församliugens

förtroendemän för att förteckuas samt sedan förvaras i tilläst

tiondebod eller annan lokal iuvid kyrkan. Kronau förband

sig tillika att, sä framt egarne önskade det, mot ett fast-

stäldt pris tillösa sig pannorna. Största vigt lag emellertid

derpä att för dessa ätgärder viuna stöd i allmäuua opinion,

pä det att icke eil kommande riksdag genast skulle kull-

störta allt, hvad som nu tili nykterlietens befrämjande blif-

vit tillgjordt. Regeringen ville derföre försöka att i denna

maktpäliggande fräga fä presterskapet pä sin sida. I sa-

dant afseende utfärdades d. 30 Aug. 1757 ett cirkulär tili

samtliga konsistorier, deri det lieter att kunglig majestät

med fägnad förnunnuit af de frän domstolarne iukomna be-

rättelser huruledes, sedan allt bränvinsbränuande öfver heia

riket tills vidare blifvit förbudet, ett längt mindre autal

krimiuela mäl vid rätterna förekonnnit än tillförene, och sä-

som denna skickeliga och frideligare förda lefnad ofelbait
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är en verkan af ofvannämnda förbud. sä synes det kuuglig

majestät att denna tid vore den rätta, da inbyggarne bäst

stä tili att öfvertyga om den allmänna nyttan riket till-

skyndas skulle, derest bränvins-brännandet städse vore af-

skaffadt. Med anledning liäraf ville kunglig majestät nu

anbefalla konsistorierna att tillskrifva presterskapet i sina

stift, det de idkeligen ocli pä det bevekligaste sättet före-

ställa allmogen nödvändiglieteu att afstä med tillverkmngen

och nyttjaudet af en vara, hvilken ej alienast liere tnsende

ärs exempel visar vara alldeles umbärlig, utan och hvars

nytta, sedan dess tillverkning i denna senare tiden uppfun-

nen blifvit, varit och är sä ringa, att densamma jemförd

med den otroliga skada missbruket bäde i andelig och tim-

lig mätto medförer, ej bör eller kan komma i konsideration *).

Klart var det emellertid att ett linder ärlumdraden

inrotadt ondt icke skulle kunna sä lätt utrotas. Jordegarne

hörsammade i allmäuhet endast motvilligt och en stör del

alldeles icke befallniugen att lemna bränvinspannorna ifrän

sig. Lönnbränneriet bedrefs i stör Skala, och kronobetje-

ningen visade sig mängenstädes alltför slapp i att hindra

och beifra detsamma. Regeringen fann sig derföre föranlä-

ten att den 29 November 1757 utfärda ett nytt „päbud mot

det högst förderfliga bränvinsbrännandet“, hvari klagas att

hvarken „de förnuftigaste öfvertygelser“ ej heller stränga

böter varit tillräckliga att afhälla frän oloflig bränviustill-

verkning, „hvilket dock svärligen künde ske med mindre en

trolös och egennyttig underhandling af kronobetjeuterne och

vederbörande uppsyningsmän tili förbudsbrytarnes trygg- och

säkerhet, äfven deivid förelöpa mäste“. Derföre förkunnades

*) S. Wilskman. Svea Rikes Ecclesiasliqre Werk, Örebro 1781,

sid. 77.
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nu att enlivar, som künde lagligen öfverbevisa en fiskal eller

annan krouobetjent att ha afvetat brott emot bränvinsför-

budet, men icke vid domstol tilltalat de skyldiga, skulle icke

blott vara berättigad "tili den andel i böterna, som bade till-

fallit kronobetj enteil, derest denne fullgjort sin skyldighet,

utan derj ernte äfven tili en lika stör bötessumma af den för-

sumlige kronobetj enten, samt dertill ännu, ifall denne sist-

nämnde dömdes sin tjenst förlustig, komma närmast i ätanke

vid besättande af den lediga tjensten. Om ocksä denna upp-

muntran tili angifvarekallet icke kan godkännas ur moralisk

synpnnkt, synes den dock ha bordt vara egnad att sporra

kvonobetjeningens vaksamhet samt förekomma underslef och

försumlighet frän dess sida.

I fyra är voro dessa drakoniska lagbestämningar rö-

rande bränvinet gällande. Huruvida de i längden kunnat

upprätthallas i all sin stränghet, är väl mycket tvifvelak-

tigt; men dock synas de, ifall regeringen ständaktigt fast-

hällit vid sannna principer, ha bordt efterhand införa en

större nykterhet bland folket, samt göra slut pä bränvins-

brännandet säsom hemslöjd eller binäring tili jordbruket.

Af frihetstidens svaga, endast af partiväldet für stunden upp-

burna regering künde dock lika litet pä den ekonomiska

lagstiftningens som pä den yttre politikens omräde väntas

nägot ständaktigt fasthällande vid engäng uttalade princi-

per. A riksdagen 17G0 begynte det se bekymmersamt ut

för Hattregeringen, som, förutom andra synder, hade att

svara för det illa förda Pommerska kriget och derföre vän-

tade sig en sträng räfst. Sinnena mäste nu blidkas, kosta

hvad det ville, och bränvinet blef ett af de medel, som här-

ter först tillgrepos. Medelst en förordning af sistnämnda

är frigafs äter husbehofsbränningen säväl i stad som pä lan-

det, och bränning tili salu tilläts äfven kort derpä. Till
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följd af ständemas anhällan utfärdades derjemte den 22

Sept. 1762 „i anseende tili förekomna synnerligen beve-

kande skäl och omständigheter“ ett pardons plakat, pä grund

livaraf alla personer, som förbrutit sig mot förbudet rörande

bränvinstillverkning, men ännn icke hunnit dömas och straf-

fas, befriades Mn allt ansvar, ocli de ater, som redan uu-

dergatt straff, äterflngo sin rätt att tillverka bränvin. Detta

pardonsplakat innebar den fullständigaste äterkallelse af de

förnt uttalade grundsatserna och yar väl, om nägot, egnadt

att hos den stora allmänheten skingra betänkligheterna rö-

rande bränvinets förderflighet.

Det föregäende bränvinsförbudet bade nu endast tili

följd att den ätemuina friheten att bränna begynte begag-

nas allmännare och i vida större Skala än förut. Spanmälen

blef en mycket begärlig handelsvara och steg ansenligt i pris,

emedan bränvinstillverkarne för sin räkning lade beslag pä

allt hvad deraf künde öfverkommas icke endast i den egna

kommunen utan äfven i andra sockuar. Regeringen mäste

redan par veckor efter 1762 ärs riksdagsbeslut, eher den 14

Oktober, utfärda förbud för personer att resa kring landet

och uppköpa siid tili bränvinsbränning. Nägoii praktisk pä-

följd torde detta dock icke liaft. Säkert är ätminstone att

bristen pä brödföda ater blef större och behofvet att impor-

tera säd frän andra länder allt oafvisligare. Ar 1756 be-

räknades 400,000 tunnor säd ärligen användas i Sverige och

Finland tili bränvinsbränning *). Tio är derefter kan be-

loppet med all sannolikhet antagas ha varit ännn större.

En bland de första ätgärder som Gustaf III vidtog efter

1772 ärs revolution yar att medelst en förordning af den 1

1

*) C. G. Malmström: Sveriges Politiska liistoria frän Karl

XII:s död. Fjerde delen sid. 242.
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September s. ä. förbjuda tills vidare all bräiivinsbränning

och försäljning i riket. Närmaste anledningen härtill var

en svär missväxt, som gjorde det tili en nödvändighet att

spara pä spanmäls-förräden, sä mycket heldre som äfveu

utifrän nägon större införsel icke stod att föryäntas. För-

budet upprepades sedan den 21 December 1773 och fortfor

att vava gällande ända tili hösten 1775. Att det icke künde

i längden npprätthällas torde konungen redan frän bör-

jan ha insett. Antagligen var ocksä meniugen med heia

fürbudet endast att smäningom afvänja folket frän husbe-

hofsbränningen och göra det mera böjdt für konungens plan

att förvandla bränvinstillverkningen tili ett kronans regale,

l'tan tvifvel leddes Gustaf härvid i främsta rummet af be-

gäret att öka sina inkomster, men rättvisligen bör dock äf-

ven erkännas att ocksä andra vigtiga nationalekonomiska

skäl talade för en sädan anordning. I kungörelsen af den

14 September 1775 anfüres huruledes fürbudet mot all bräu-

vinsbränning icke blifvit efterlefdt, utan framkallat talrika

lagöfverträdelser. Bästa medlet att förekonnna dessa var

att ater införa eu mättlig bränvinstillverkning. som öfver-

toges af staten, i hvars makt det stod att begränsa belop-

pet och afpassa det efter behofvet. Härigenom skulle äfven

betydligt mera spanmäl inbesparas, emedan en i stört be-

drifven tillverkning vida bättre künde tillgodogöra sig la-

äranena, hvarfürutom kronan af denna tillverkning vunne ökad

inkomst. Pä dessa grunder hade konungen beslutat öfvei-

läta bränvinstillverkningen säsom ett kronans regale pä ar-

rende ät fürpaktare. De fleste historieskrifvare ha betrak-

tat detta Gustaf III:s beslut i fräga om bränvinet säsom

für honom synnerligen olycksdigert. häster man afseende

vid att det nya statsskick, som grundades 1772, da ännu

knappast kunnat rotfästa sig i tänkesätten, samt att komm-
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geu i alla landsändar bade inflytelserika, hemliga fiender,

som med begärlighet aktgäfvo pä livarje handling, sora künde

användas für att skada lionoin i allmänna opinionen, sa bör

man ocksä erkänna att det icke var ander dävarande för-

hällanden politiskt välbetänkt att röra vid detta ümtäbga

ämue. Hos allmogen bade de föregäende tidernas erfaren-

liet efterhand inrotat den föreställningen att bränvinstill-

verkningen var dess oförytterliga rättighet, bvilken konun-

gen pä lagstridigt satt nn borttog, ocli i denna äsigt

styrktes den natnrligtvis af antagonisterne tili den nya re-

geringsformeu. Öfverallt sattes derföre ett bemligt, passivt

motständ i vagen för Gustafs planer. Till en början mäste

tanken att öfverlemna bränvinstillverkningen ät förpaktare

snart öfvergifvas, emedan sädane icke anmälde sig i till-

räckbgt antal. Det äterstod för konungen derföre intet an-

nat, ifall bau ej ville öfverge bela projektet, an att läta

bränvinsbränningen verkställas direkt für kronans räkning

ocb i dess fabriker. Sä skedde äfven. Med icke obetyd-

liga kostnader inrättades i livarje län ett eller flere krono-

brännerier, ocb försäljningen af bränvin för kronans räkning

vidtog redan den 2 Maj 1776. Priset för en kanna af 6 %
styrka var faststäldt tili 6 dal. 4 öre kopparmynt eller un-

gefär 3 mark 90 penni i nuvarande mynt. Bränvinsbevillnin-

gen, som erlagts äfven ander de är liusbebofstillverkningen

varit förbjuden, uppbäfdes ocb böterna för oloflig tillverk-

ning och försäljning af bränvin böjdes frän 100 tili 200

daler silfvermynt.

I de flesta landsorter framkallade kronobrännerierna,

snart sagdt, allmän ovilja ocb förargelse. Man klagade öf-

ver att de demoraliserade bela befolkningen, att de voro

gifthärdar. som utspridde pest ocb fördert omkring sig, samt

att fyllerilasten nu genom dem tillväxte i en förut osedd
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grad. I särskilda landsorter opponerade man sig mot kro-

nobrännerierna sälunda att mau beslüt att afhälla sig frän

all förtäring af bränyin
;

i andra ater trotsade man de kung-

liga forbuden och bedref lönnbränneri i största Skala. Sa

berättades det att i flere härader af Kalmar läu .,uästan alla

bönder“ voro pliktfällde för bränvinsbränning samt att bö-

terna der uppgingo ända tili 80,000 dal. srat. *)

Uppenbart är att denna förbittring mot kronobränne-

rierna aldrig skulle ha uppnätt en sädan styrka, om den

icke blifvit uppbläst och uuderhälleu af partilidelserna. En

opartisk efterverld mäste ocksä afpruta en stör del af de

beskyllningar, som sluugats mot dessa inrättningar. Pä-

stäendeu sädana som att regeringen uppnrantrade fylleriet,

att skalderna Bellman och Liduer emottogo sold af konun-

gen för att genom sina sänger framkalla ökad kousumtion

af bränvin m. m.**) torde knappast förtjena en allvarlig

vederläggning. Vigtigare är deremot frägan om superiet

verkligen i följd af kronobränneriernas verksamhet kan anses

ha tilltagit.

Kronobränneriernas antal uppgifves ha varit i Sverige

och Finland tiUsammans liögst 60, och deras sammanlagda

tillverkning beräknas icke ens ander de är, da de voro fliti-

gast i verksamhet, ha öfverstigit 6 millioner kannor ***)
. 1

jemförelse med Produktionen uu der husbehofsbränniugs tiderna

förut var detta belopp icke stört. Särskildt torde det med

nägorlunda visshet kunna sägas om Finland att kronobrän-

*) E. G. Geijer. Konung Gustaf III:s efterlemnade papper.

Audra delen, sidd. 222 och 223.

**) Se Wieseloren: Historik om svenska bränviuslagstiftuin-

geu sidd. 94—96.

***) WlESELGUEN 1. C. Sid 112 fülj.



145

nerierna härstädes pä längt när icke hemtade ät landet eil

sädau Üod af bränvin, soni den livanned landet öfversväm-

niades bade förut och efterät. L>et är visserligen utom allt

tvifvel att husbeliofsbränningen i Finland aldrig nppnädde

den utveckliug soni i Syerige. I de östliga och nordliga

delarna af värt land synas bönderna vare sig af fattigdom

pä säd eller okunnighet i tillverkningen alldeles icke eilen

bögst riuga betjenat sig af sin bränningsrätt. Likväl van

husbeliofsbränningen. isynnerhet etter 1741—1743 anens krig,

dä den i landet förlagda militären mycket lärer ha bidra-

git tili bränvinets allmännane bruk. -i Abo. Nylands och

Wasa län heinmastadd i nästan hvarje gärd. Man anslär

sannolikt den spanmälsqvantitet, sora dä ärligen brändes i

Finland, snarare fön lägt än fön hegt, ifall den antages

tili 100,000 tunuor. I de linska kronobrännerierna synes äten

tillverkningen med all sannolikhet intet enda är uppgätt ens

tili hälften af detta belopp. Enligt Kongl. Bränvins Directio-

nens Huf'vudbok för är 1786 f'unnos i Finland följande krono-

bräunerier, som afverkade spanmäl tili uedanstäende belopp

:

Tunnor. Kappar.

Kuopio bränneri 1514 27 V,

Helsingfors n 3282 237i

Joensuu 50 13

Lovisa
??

1274 28 2
/a

Nykarleby
??

1652 31

Taijlors (?) ??
896 1072

r
i

1ammerfors
>>

2054 9

Tavastehus
5?

791 26

Uleäborgs 2781 20

Wasa 3784 8 5
/s

Äbo 2015 14

Summa 11 brännerier 20,099 20»/»

io
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Förutom dessa upptages ämiu i samma ärs räkenska-

per ett kronobränneri i Bjönieborg, men detta synes icke

varit i verksamhet under äret. Dessa siffror äro visserligen

icke tillfyllestgörande für en kalkyl öfver den vauliga

bränvinstillverkningen under denna tid *). Till följd af miss-

växt äret förut var nemligen tillverkningen i kronobränne-

riema da betydligt minskad. I alla fall torde man dock af

dem kunna sluta att kronobrännerierna i Finland äf'ven under

gynsamma är icke afverkade mer än bögst 50,000 tunnor

säd eller bögst en sjettedel af det belopp, som beräknades

ätgä i bela riket. Den regala bränvinsbränningen hade sä-

lunda otvifvelaktigt tili följd en betydligt minskad konsum-

tion. Ur denna synpunkt äro följaktbgen förebraelserna att

de skulle befordrat fylleriet fullkomligt ogrundade.

Deremot kan det icke nekas att kronobränneri-institu-

tiouen bade med sig samma onda, som vi redan anmärkt

vidläda vära nugällande bränvinsförfattningar, d. v. s. att

lokalisera superiet, och det i högre grad, än nägonsin till-

förene. Krogrörelsen var icke hämmad af nägra band. Ivro-

gar uppväxte säsom svampar ur jorden, tili ett antal af ofta

tre, fyra ja mera i snart sagdt bvarje landskommun. Dryc-

kenskapslasten llorerade här öppet, sä mycket ohöljdare, som

kronan sj elf var pä sätt och vis krügare, eller ätminstone

dennes leverantör. 1 städerna äfvensom öfverliufvudtaget a

*) De uppgifter, som jag pä begäran och genom vänlig bemed-

ling af magister K. D. Melandeu ei’hällit frän Iv. Svenska Statskon-

toret, inskränka sig beklagligtvis endast tili äi'et 1786. Für de audia

ären lia iuga af Bränvins Direktionens läkenskaper numera kunnat

anträffas, utau befarar man att de blifvit förstörde. Detta vore i

sanning beklagligt, helst de laktiska upplysningar, som dessa läken-

skaper kunnat sprida öfver sedetillständet pä denna tid, icke sta att

pä annat hall erhällas.
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alla orter, der eil lifligare rörelse var rädande, torde alltsä

klagomäleu öfver fylleriets tillväxt icke varit ogrundade.

Vid riksdagama 1778 och 1786 fick det allmänna miss-

uüjet med den regala bränvinshränningen tillfälle att uttala

sig i petitiouer om fri husbehofsbrärming. De vilkor, som

konungeu uppställde för afstäendet frän det vinstgifvande

nionopoliiim, blefvo emellertid icke af ständerna antagne,

hvarlore petitionerna ej heller ledde tili nägot resultat.

Emellertid gjorde Gustafs krigsplaner det snart tili en tvin-

gande nödvändighet för honom att söka ätervinna den förlo-

rade folkgunsten och foga sig efter allmänna opinioneu. Genom

en förordning af den 20 December 17S7 äterinfördes 1ms-

behofsbränningsrättigheten frän och med den l:sta Januari

päföljande är och de regala brännerierna afskalfades. Eu-

dast liemmansegare fingo emot ett visst arrende tili kronan

lof att tillverka bränvin i pannor, hvilkas rymd bestämdes

eftei
1 lägenheternas storlek, sä att de minsta pannorna in-

rymde 22 och de största 242 kannor. Förmyndareregeriugen

efter Gustaf ni:s död upphäfde sedan äfven dessa inskränk-

ningar i bränvinstillverkningen. Förordningen af den 31

Maj 1793 tillät hemmansegare och andra privilegierade att

bränna alla tider pä äret och i „sä stora pannor, som bäst

och nyttigast synes“. Gästgifvare, krögare och värdshus-

värdar äfvensom andra ä landsbygden. som yoro taxerade

för salubränning, erhöllo rätt att ä bestämda Ställen sälja

„tili alla distilleradt och odistilleradt sädes-bränvin, dock ej

tili nägon utöfver en kanna pä en gäng“. Om sistanförda

begränsning afsäg att förekomma en omättlig förtäring, sä

var den reut af löjlig. En qvantitet af en kanna innehüll

— ifall den förtärdes pä en gäng — tillräckligt alkohol für

att beröfva drinkaren förnuftet, ja tili och med lifvet. Att

bestämningen dessutom lätt künde kringgäs, behöfver knap-
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past päpekas. Öfverhufvudtaget synes förmyndareregerin-

gen varit synnerligen man om att undersätarne icke skidle

lida brist pä den nationel vordna drycken. Derföre stad-

gades ytterligare i samma förordning att ,,vid auktioner ä

landet mä i händelse hemmansbrukaren sj elf för bränvinsmi-

nutering icke är taxerad, bränvin trän nästbelägna krog

hemtas ocb af den, som samma krog förestär, allmogen till-

handahällas“ — Begeringen synes följaktligen ha ansett att

icke ens en ordentlig auktion künde förrättas utan stimule-

rande medel.

Följderna af denna nästan oinskränkta bränvinsproduk-

tion lato ej länge vänta pä sig. Icke nog med att rege-

ringen „med missnöje förnamm“ att spanmälstillgängar, som

borde besparas tili bröclföda, „utan all gräns uppbrännts“ af

husbehofsbrännarne, den fick äfven se det ena stora brän-

neriet efter det andra anläggas i stader och pä landsbyg-

den. Landet öfversvämmades med en ohämmad bränvinsflod

bäde frän husbehofspannor och frän fabriker. Högljudt kla-

gades öfver att ofantliga spanmälsförräder uppslukades af

sistnämnda inrättningar. Ett sädant sakernas tillständ künde

icke längre fortfara. En inträffad missväxt gaf derföre

ocksä ät regeringen en välkommeu anledning att den 21

Augusti 1794 rätta sitt misstag samt förbjuda all bränvins-

försäljning och minutering pä landsbygden, der endast brän-

ning tili husbehof fick ske i sä vidt möjligt smärre pannor.

För städerna ater stadgades genom en förordning af den 5

December s. ä. att hvarje stad skulle fä bränna bränvin tili

husbehof i förhällande tili sin folkmängd enligt följande be-

räkning. Frän summan af stadens mantalsskrifne invänare

afräknades alla barn under 15 är, och för den äterstäende

fullvuxna befolkningen anslogs ärliga behofvet af bränvin

efter beräkning af eil jumfru om dagen utgöra för en man
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1 2 kannor och für en qvinua, hvars dagliga förbrukning an-

togs hälften mindre, 6 kannor. Till det belopp bränvin,

som staden enligt denna beräkningsgrund lick bränna. lades

ytterligare 5% för tili staden ankommande resande ocli all-

moge. Sädesqvantiteten, som vid tillverkningen icke flck

öfverskridas, bestämdes sälunda att en „bräimtunna“, mot-

svarande en tunna rag och en fjerdedels tunna malt, antogs

lemna IS kannor bränvin.

Dessa stadganden intogos sedermera i den mecl stän-

dernas pä riksdagen i Norrköping begifvande utfärdade för-

ordniugen af den 15 Juni 1800, livilken med smärre förän-

dringar fortfor att vara gällande ända tili dess husbeliofs-

bränningsrätten den 2 mars 1865 slutligen afskaffades. Abe-

ropacle förordning af den 15 Juni 1800 bestämde att alla

innehafvare af i mautal satt jord, men inga andra pä lands-

bygden. egde rätt att, emot erläggande af en fastställd skatt

i spanmäl, tillverka ocli försälja bränvin. Denna rätt ät-

njöto de ätta mänader hvarje är, eller mänaclerna Januari

—Maj ocli Oktober—December. Bränvinspannornas rymd

bestämdes efter hemmanens storlek, sälunda att ett hemman

om ett mantal fick besitta en panna af 50 kannors rymd.

.V de minsta lägenheterna var pannans rymd fastställd tili

15 kannor och ä de största tili 90 kannor, hvilket sistnämda

matt icke fick öfverskridas ä nägot husbehofsbränneri. Be-

träffande städerna ater begränsades deras tillverkningsrätt

pä lika sätt, som i 1794 ärs förordning.

Den ander tidernas lopp hos befolkningen inrotade

föreställningen att betrakta bränvinsbränningen säsom en

oumbärlig binäring tili jorclbruket bade nu fätt ett fast stöd

i en af regent ocli Ständer stiftad lag. Ej linder att idkan-

det af denna binäring derföre är efter är blef allt allmän-

nare. Visserligen minskades vinsten af bränvinsbränningen
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i sarama man. som konkurrenseu blef större, men ä andra

sidan ater föranledde varans läga pris en ökad ätgäng.

Bränvinsbrännarne sjelfve äfvensom deras barn och husfolk

vänjde sig att betrakta bränvin säsom en daglig nödvän-

diglietsvara. Den tjenande klassen uttog ofta eu del af sin

lön i bränvin och den stora mängden af den fattiga. lösa

befolkningen begagnade sig äfven i rikt matt af tillfället

att i ett lätt ätkomligt rus söka en tröst för lifvets veder-

värdigheter. Öltillverkuiugen och förbrukningen liade smä-

ningom räkat i glömska. Det blef eu sed att supa bränvin

vid hvarje högtid, vid hvarje folksamling. ja vid snart sagdt

livarje märkligare tilldragelse. Oskicket att förtära brän-

vin pä auktioner gick sä längt att styrelsen fann sig nöd-

sakad att förbjuda bruket af sä kallade „slagsupar“. Iva-

rakteristiskt för sedetillständet i en del landsändar är isyn-

nerhet Kejserliga brefvet af den 22 April 1846 tili guver-

nören öfver Wasa län. hvilket bref utan alla kommeutarier

liär mä införas. Det lyder: „Som Wi af ransakningen uti

ett tili Wärt Nädiga skärskädande öfverlemnadt mal an-

gäende häktade drängen N. N. frän Wörä socken, tilltalad

för dräp. inhemtat lmruledes frän äldre tider tillbaka den

osed bland allmogen i sagde socken skall ha egt rum att

en person. som första gängen blifvit delaktig af Herrans

Heliga Nattvard. ansetts böra med bränvin nndfägna sina

bekanta, alltsä 1m vi velat liafva Eder antydt, att anbefalla

kronobetjeningen i berörda socken söka förmä allmogen att

afstä frän detta mot ordning och sedlighet stridande samt

tili sina följder högst vädliga bruk".

Sä länge husbehofsbränningsrätten. sasom grundad i

en ständerlag. icke künde upphäfvas. förblef landets sty-

relse äfven oförmögen att angripa sjelfva roten tili det onda.

I början begagnade sig den ocksä ganska litet af sin för-
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fattningsenliga rätt att förkorta bränningstiden och sälunda

i nägon man härnma den öfverflödande Produktionen. I ndei

de första 20 ären efter Finlands skilsmessa trän Sverige

blef bränningstiden endast fyra ganger (1813, 1814, 1819

och 1822), hvarje gäng för ett är i sender, tillföljd afmiss-

växt förkortad tili 3 eller 5 inanader af äret. Kungörelsen

af 6 Maj 1829 inskränkte slutligen för framtiden eller

..tills vidare“ bränningstiden tili 3 mänader af aret, nemli-

gen tili tiderna frän den 15 November tili den 15 Decem-

ber samt frän den 15 Februari tili 15 April. Denna termin

förkortades sedermera ytterligare med 1 ä 1V2 mänad genom

kungörelserna af den 7 September 1853 samt 10 Januari

och 13 September 1854 och blef för framtiden bestämd tili

sex veckor i kungörelsen af den 7 Maj 1856 och förord-

ningen af 30 maj 1859. Dessutom liade förordningen af den

16 Juli 1841 medgifvit ät lägenhetsinnehafvarne rätt att

under loppet af de tre första ären efter det förordningen

blifvit kungjord afsäga sig för 15 är utöfningen af husbe-

hofsbränningsrätten emot befrielse frän den härför fast-

ställda skattens erläggande tili kronan. Dä sistnämnda med-

gifvande emellertid ätföljdes af tillägget att den sälunda

afsagda rättigheten skulle utbjudas a offentlig auktion ät

den mestbetalande. blef nägon minskning i bränvinsproduk-

tionen häraf icke märkbar. Tvertom införde denna arrende-

rätt endast äter fabrikstillverkningen, hvilken under kon-

kurrensen med husbehofsbränningen uppbjöd alla krafter för

att ät sin vara vinna den största möjliga afsättning. Detta

förhällande fortfor i närmare tjugu är tili dess förordningen

af den 30 Maj 1859 upphäfde dessa större brännerier. I

Wiborgs län, hvarest de för det öfriga Finland gällande

stadgandena angäende bränvinsbränning och försäljning blefvo

gällande i följd af förordningen af den 31 Oktober 1816.
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fortforo dock nägra af gammalt med särskilda undantags-

förmäner privilegierade större brännerier att vara i verk-

samliet ända tili 1861 ärs utgäng, da äfven de tillslötos.

Vid tiden för husbehofsbränniugens afskaffande ä 1868 och

1864 ärens landtdag var Produktionen följaktligen reduce-

rad tili ett minimum. Finska statens inkomst af husbehofs-

bränningsafgiften anslogs dock tili 660,000 mark om äret.

Det torde säkert vara ett fäfängt försök att med nägon

grad af visshet beräkna de qvantiteter bränvin, som kon-

sumerades i Finland under husbehofsbränuingstiden. Sam-

mansatta Ekonomie- och Bevillningsntskottet vid 1863—1S64

ärs landtdag antog att under nämnda fiel iuemot 20.000

smä brännerier och uugefär lika mänga lönnkrogar fun-

nits i landet. Den ärliga tillverkningen uppskattades frän

7 tili 10 millioner kannor, tili förstnämnda belopp under de

är tillverkningen var inskränkt tili sex veckor*). I en tid-

ningsuppsats frän slutet af 1850-talet beräknades den tili

11 millioner kannor**). Till de belopp, som tillverkades

inom landet, fär man ännu lägga de ofautliga qvantiteter

Estländskt bränvin, som olofligen hit infördes. Det uppgafs

att, inuan bränvins-lagarue förändrades i Östersjöproviuserna

*) Jemför Januari-Utskottets protokoller 1862 sid. 241 och II.

K. M:ts propositioner tili 1863 ärs landtdag m. m. sid. 1223.

**) Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 1859 sid.

401 följ. Säsom lnisindustri synes bränvinsbränningen aldrig varit

synnerligen allmän i Finlands östra hälft. Antalet lägenheter, som

begagnade sig af den medgifna tillverkningsrätten, uppgick öfver heia

landet (lerföre endast tili mähända en tredje- eller fjerdedel af total-

summan. I en under medlet af 1850-talet i Senatens Kammarkontor

uppgjord „kalkyl tili utredande af det belopp, hvartill husbehofsbrän-

vinsbränningen för jordlägenheter i Finland skulle uppgä, derest brän-

ningen utöfvades af samtelige lägenhetsinnehafvare“ erhölls en total-

summa af 36,404,784 kannor.
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1861, artigen vidpass 4,700,000 kaunor bränvin utfördes Mn
Estland, hvaraf största delen anlände tili Finland. Isyn-

nerhet under de är, da bränvinsbränuiugstiden härstädes var

inskränkt och varans pris liögre, florerade denna lnrendrejeri-

aftar i stör skala.

Den blick vi nn kastat pä föregäende tider lemnar

intrycket af att konsnmtionen af starka drycker i Finland

städse varit betydlig. Dryckenskapslasten, sora i altinänhet

varit ntbredd bland nordens folk, har ända frän den histo-

riska tideus början här varit sä att säga en hemraastadd

sjnkdom. Dock har den linder olika tidsperioder grasserat

raed olika styrka, beroende i väsendtlig grad af de mer eller

inindre verksamma hinder, lagstiftningen sökt ställa i vagen

för densannna. Äfveii linder tider, dä nägra sädana hinder

icke alls fnnnits, har den stora massans af nationen allmänna

fattigdom redan i och för sig ntgjort en hämmsko för en

alltför stark stegring af konsnmtionen. Detta oaktadt synes

det dock knnna antagas för säkert att förbrukningen af

rusdrycker i allmänhet och särskildt i förhällande tili fol-

kets majteriela tillgängar i fordna tider varit större än nu;

om ocksä ä andm sidan en eller annan kortare mellantid

skulle bilda ett undantag frän denna regel. Utan att anse

nykterheten i Finland ander närvarande tid münstergiltig,

är den dock följaktligen bättre än fordom.

Vi knnna bestyrka det nn anförda äfven med nägra

uppgifter hemtade frän Finlands tabellverk *). Under ne-

danstäende är funnos i landet enligt anteckningarna i ta-

*) Se F. J. Rabbe’s afhandling om folkmängden i Finland frän

1751 tili 1850 i Eistoriallinen ArHsto II, sid. 43, 48 och 51, äfvensom

skriftliga tabellexcerpter af densamme, förvarade i Statistiska Byräns

arkiv.
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bellverket följande antal utskänkningsställen för försäljning

af starka drycker:

Ar
Källare och
krogar i sfcä-

derna.

Krogar
pi

landet.

Gästgifverier
pa

landet.

Summa
utskänknings-

ställen.

1751 263 127 384 774

1769 163 142 442 747

1775 311 160 489 960

1780 544 1646 630 2820

1785 378 1785 652 2815

1790 390 306 679 1375

1795 329 122 655 1106

1800 262 80 625
’

967

Fördeladt pä folkmängden erkälles

:

Ar
Antal krogar pa
1000 invänare.

En krog pa nedau-
stäendo antal invanare.

1751 1.8 556

1769 1.3 741

1775 1.5 635

1780 4.2 235

1785 4.i 241

1790 1.9 513

1795 1 .+ 688

1800 1.2 S63

Dessa siffror gälla endast det dävarande Svenska Fin-

land. Om man undantager Aren 1780 och 1785, da liusbe-

hofsbränningen var förbjnden och den ofantliga tillväxten i

krogarnes antal utgjorde ett slags ersättning för den snart

sagdt, i livarje gard hittills bedrifna bränvinshandeln, utvisa

dessa siffror öfverhufvudtaget ett uedatgAeude i konsumtio-

nen. Ännn större blir detta nedatgaende, ifall förestaende tal

jemföras med likadana nppgifter fran närvarande tid. Ivro-
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gar pä landsbygden fä, säsom kändt är, numera icke exi-

stera. I landets stader fuiinos ater, enligt hvad ofvanföre

uppgafs, i början pa detta ärtionde ett utskänkningsställe

pä i medeltal ungefär 500 invänare. Är 1800 räknades i

medeltal i Finlands stader ett utskänkningställe pa 180 in-

vänare. I förhällande tili folkmängden funnos alltsä för

ättatio är tillbaka i vära stader närmare tre gänger sä

mänga utskänkningsställen för starka drycker som i vära

clagar. Att utskänkningsställenas antal icke behöfver stä i

adeqvat förhällande tili förbrukningen af spritdrycker raä

väl erkännas, men nekas kan icke heller ä andra sidan att

under i öfrigt likadana förhällanden tillvarou af flere ut-

skänkningsställen, äfven om ätgängen af dryckesvaror ä

hvarje sädant stalle jemförelsevis vore ringa, redan i och

för sig utgör ett bevis för en större konsumtion.

Statistiska data, hvilka kunna betraktas säsom

följder af bränvinskonsumtionen.

Säsom redan i det föregäende antyddes. är det icke

nägon möjlighet för Statistiken att med de hjelpmedel. som

för närvarande stä densannna tili buds, fullständigt ntreda

hvilken ocli huru stör andel ett allmännare missbruk af alko-

liol har i hämmandet af en nations andliga och materiela

framätskridande. Ett obestridligt, af den dagliga erfaren-

lieten intygadt förhällande är emellertid att dryckenskaps-

lasten föder fattigdom samt derjemte ofta sjnkdomar ocli

brott. Det kan derföre vara af intresse att efterse hvilka

data Finlands Statistik har att erbjnda tili belysande af

nämnda sakförhällanden.

Hvad först beträtfar pauperismen i landet, belysa de

uppgifter, som i detta afseende stä oss tili buds, endast in-
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direkt och obetydligt närvarande fräga. I ett land, der det

stora flertalets af befolkningen timliga existens ofta är be-

roende af en enda frostnatt och der hundratusendetal per-

soner bokstafligen taladt icke lia amiat kapital an sina

händers arbete, der utgör skördens beskaffenhet en sä vä-

sendtlig faktor i panperismens tili- eller aftagande, att

alla orsaker af raera individnel art deraf heit och hallet

undanskymmas. Öfvergängen frän barbariet tili kulturen

och frän materielt betryck tili materielt oberoende kan vis-

serligen i hög grad fördröjas hos ett folk. som är begifvet

pä dryckenskap, men svärt ja omöjligt torde det vara att

med siffror ädagalägga hvilken qvot bränvinet här i Fin-

laud eger i kulturutvecklingens försenande. Visst är att

denua qvot i jembredd med verkningarna af de stora, all-

männa olyckor, säsom hungersnöd, krig, pest o. s. v., hvarpä

vär förflutna historia är sä rik, icke ens kunnat observeras *).

Ännu i dag utgöra de trakter af landet, der bränvinskon-

sumtionen bevisligen är störst, ingaluuda de fattigaste, ntan

heldre tvertom.

Det nn sagda gäller naturligtvis endast de statistiska

sifferuppgifterna rörande pauperismen i allmänhet. De ha

loljaktligen för förevarande frägas belysning föga värde.

Nägra data mä dock här intagas för den händelse att ur

dem möjligen künde dragas en eller annan slutsats rörande

sedlighetsf'örhällandena i allmänhet. Antalet personer. som

*) Sä t ex. omnämner Porthan bland hindren tili Finlands upp-

odling och förkofring icke bränvinet. Se Tunelds geografi 7:de vpp-

laffan, Tredje bandet sidd. 252 följ. Den betydande roll, som vär eko-

noiniska lagstiftning, synnerligen de fordna stadgarna om laga för-

svar, haft i pauperismens tillväxt, ädagalägger J. W. Eosenboro i sin

afhandling Om fattigdomen och allmänna fattigvärden i Finland, sid.

23 följ.
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underhöllos eller njöto understöd af fattigvärden. utgjorde

enligt folkmäugdstabellema

:

är
Summa
persouer.

i proceut af
folkmängden.

1800 16,109 1.9

1825 16,811 l.;i

1835 23.539 1.7

1845 26,560 1.7

1855 40,015 2.+

1865 o4, 363 3.o

Da fördelningen af befolkuingen i olika kategorier är

synnerligen invecklad i det äldre tabellverket, är det san-

nolikt att förenämnda uppgifter icke äro fullständiga. För-

utom fattiga ä rotar och i liospitaler samt sädane, som ät-

njöto understöd af fattigvärden, förekomma nemligen i de

äldre tabellformulären skilda rubriker för Imstrur och barn

tili fattighjou och fängar, för oäkta barn o. s. v. och af

dessa voro antagligen en ganska stör procent fattighjon,

ehiu’u de säsom höraude tili tvenne kategorier icke fingo

upptagas pä mer än ett Ställe och derföre utelemnades ur

förstnämnda kolumner. Vi föranledas tili detta antagande

ocksä deraf att i koinmunalstyrelsernas uppgifter för äret

1865 antalet fattighjon befinnes vara betydligt större än i

folkmäugdstabellema. Enligt koinmunalstyrelsernas tili Gu-

vernörerne aflemuade uppgifter funnos nemligen i landet

foljande antal af fattigvärden underhällue och understödde

personer

:

är
Summa
fattigo.

i % af folk-

raängden.

1865 61,861 3.4

1870 73,911 4.i

1877 55.497 2.8

1878 61.312 3.l



158

1879 06,821 3.3

1880 07,858 3.3

1881 73,501 Q _
O#o

1882 75,520 3.«

Pa hvarje tuseutal invänare räknades i medeltal sist-

nämnda är följande antal fattigkjon: i Wiborgs läii 19. i

Nylands län 27, i Wasa län 28, i Tavastehus län 30, i S:t

Michels län 32, i Abo och Bjürueborgs län 33, i Kuopio

län 43 och i Uleäborgs län 85. Att dessa proportionstal

icke stä i nägot förhällande tili dryckenskapens större eller

mindi'e ntbredning i de skilda länen, beliöfver knappast pä-

pekas.

Emellertid är det endast bristen pä mera detal.jerade

uppgifter, som gör att de anförda siffertalen äro sä litet npp-

lysande. Funnes utförliga anteckningar öfver de fall, da

fattighjonens nödställda belägenhet föranledts af deras egen

eller deras försörjares böjelse för dryckenskap, vore det

nägorlunda lätt att med eliminerande af inflytelsen utaf

större allmänua störingar i nationalvälstandet beräkna den

anpart, som missbrnket af spritdrycker ander i öfrigt nor-

mala förhällanden har i pauperismens tillväxt, samt pä denna

väg sedan komma tili den uugefärliga fattigskatt, som Fin-

ska folket tillföljd häraf fär vidkännas. Af de i fattigför-

sörjningsanstaltema i Danmark ander ärtiondet 1871 1880

intagne 04,248 persouer hade icke mindre äu 19,333 eller

mer än 30 procent räkat i denna belägenhet tili följd af

fyllerilasteu, utöfvad af dem sjelfva eller deras försörjare.

Med all sannolikhet kan pästäs att medelprocenten i vfirt

land pä längt när icke blifver sä hög, ehuru den pä en-

skilda orter uppnär en ännu större siffra. Genom ordförau-

den i Helsingfors fattigvärd Herr B. Sireris benägua tili-
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mötesgäende liar jag frän stadens fattig- och arbetsgärd er-

hällit följande uppgifter rörande antalet fattigkjon, som un-

der är 1883 ätnjöto full försörjning, äfveusom rörande or-

sakerna tili deras hemfallande ät fattigvärden:

Orsaken tili fattig-

domen.

Antal i fattiggärden intagne
och i staden eller pä lan-
det ntackorderade i'attige.

iuank. qvink.
Heia

Antalet.
i

procent.

Minderärighet . . . 101 79 180 30.i

Alderdomssvaghet
och sjuklighet . . 56 93 149 24.9

Sinnessjukdom och
fallandesot . . .

31* 50 81 13.6

Dryckenskap . . . 151 37 188 31.4

Summa 339 259 598 100.

o

Antagas kan att mänga af de minderärige barnen, som

fallit fattigförsörjningen tili last, haft drinkare tili föräl-

drar, ehuru sädaut numera icke kunnat utredas. Dessför-

utan är emellertid procentsiffran tillräckligt hög för att visa

i hvilken grad dryckenskapslasten är utbredd i landets huf-

vudstad.

Rörande dryckenskapslastens inflytande pä hälsoförhäl-

landena förefinnas mera direkta uppgifter, ehuru dessa en-

dast hänföra sig tili nägra enskilda, tydligt framträdande

former af alkoholförgiftning. Allmänt bekant är att en

omättlig förtäring af spritdrycker framkallar sinnesrubbning.

Särdeles belysande i detta afseende är den sammanställ-

ning, som generalinspektorn öfver därvärdsanstalterna i

Frankrike D:r L. Lunier gjort af alkoholsförbrukningen och

antalen fall af galenskap tillföljd af dryckenskap i nämnda
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land. Hr Lunier beräknar den ärliga alkoholskonsumtionen

per individ i Frankrike ha utgjort:

är 1831 1.09 liter

1841 1.49
J?

1851 1.74
??

??
1861 2.23

??

V 1866 2.53
?J

1869 2.34 V

I samma proportion ha äfven antalen fall af galenskap

tili följd af stärka drycker tillväxt. ' Af 100 i därvärdsin-

rättningarne intagne sinnessjuke liade nemligen nedanstäende

antal förlorat sitt fornuft g*enom missbruk af spirituosa:

1S3S 7.04

1841 7.83

1856—1858 8.89

1864 10.22

1867—1869 14.78*)

Till hvilken grad di'yckenskapen inverkar pa freqvensen

af sinnessjukdomar i Finland, kan nngefarligen slutas al

efterföljande fakta. Enligt benaget meddelande af öfver-

läkaren vid Lappviks därvärdsanstalt, professor A. 1. Saelan,

intogos derstädes linder nedanstäende är:

är
Heia autalet
intague.

Deraf sinnessjuke tili—

följd af missbruk af

starka drycker.

1870 74 9

1871 77 14

1872 62 7

') Journal de la Societe de statistique de Paris
,
1873 sid. Ho.
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1873 78 8

1874 67 6

1875 102 21

1876 63 4

1877 80 9

1878 103 10

1879 88 8

1880 90 9

1881 94 7

Summa ären 1870—1S81 978 112

Af heia antalet under dessa tolf är i därvärdsaustalten

intague sinnessjuke voro följaktligen 11.45 % drinkare, d. y.

s. lidande af kronisk alkoliolism. Anmärkas bör att här

endast afses sädana fall, der orsaken tili sinnessjukdomen

med uägorlunda visshet kuunat konstateras. Procenten blefve

antagligen ämiu större, ifall samma möjlighet förefunnits i

alla fall. Ofta torde det nemligen icke vara lätt att afgöra

om ocli i hvad man en ymnigare njutning af spirituosa varit

medverkande tili en senare framträdande och af andra för-

hällanden närmast framkallad sinnesrubbning. Tillämpas

emellertid detta procenttal pä förhallandena i Finland i all-

mänhet, sä kan man antaga att af de für närvarande i lan-

det befintliga 1600 sinnessvage (idioterna fränräknade) när-

mare 200 blifvit det tillföljd af missbruk af spirituosa. Für

jemförelses skull mä anföras att ären 1871—1880 intogos i

Danmarks värdanstalter für siunessjuke 5572 patienter, af

hvilka 630 eller ll.si % blifvit sjuka i följd af drycken-

skap. Proportionen är säledes densamma som här, ehuru

•freqvensen af sinnessjukdomar i nyssnämnda land är vida

större. Tilläggas bör att i Danmarks öfriga sjukinrättnin-

gar under förenämnda ärtionde dessutom värdades 4,481

ii
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personer angripne af akut alkoholisiu eller fyllerigalenskap,

3,530 af bränvinssjukclom, och 1,525 af andra sjukdomar

förorsakade af spritförbrukning *).

En art af sinnessjukdom, tili livilken man antager att

missbruk af spirituosa stundom varit upphofvet, är idiotismen.

Frän ett par af Danmarks idiotanstalter har uppgifyits att

närmare livart tionde der intaget andesvagt barn hade drin-

kare tili föräldrar. Här sakna vi emellertid alla data tili

belysande af detta förhällande.

En känd sak är att drinkare i allmänket icke blifva

länglifvade. Man har ocksä sökt orsaken tili mankönets

kortare lifslängd an qviukönets i det förras ymniga bruk af

spirituosa. Troligt är äfven att detta förhällande häraf tili

nägon del föranledes, eliuru det är svärt att vid betraktande

af en vanlig mortalitets-tabell konnna tili ett sädaut resul-

tat. De äldersklasser, der olikheten i mortaliteten hos de

begge könen är mest i ögonen fallaude och der dödligheten

bland mankönet är mest öfvervägande, utgöras nemligen af

barn under 3 ärs älder samt af älderstigne öfver 70 är, d. v. s.

af äldersgrupper, der missbruk af bränviu alls icke ellei i

liögst ringa grad kan förekomma. V i öfverlemna emellei tid

*) Enligt Medicinalstyrelsens i Fiuland ärsberättelser vaidades

i länesjukhusens därvärdsafdelningar

är

heia antalet
sjuke

cleraf lidande

af dolirium
tremens

1877 142 3

1878 139 5

1879 146 3

1880 151 5

1881 149 6

Af dessa siffior torde dock inga säkra slutsatser kunna dragas

rörande freqvensen af akut alkoholism i landet.
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ät fackmän bland. läkare att närmare undersöka hithörande

förhällanden och nöja oss med att endast framhälla de fall,

da döden varit en ögonskenlig och omedelbar följd af alko-

holförgiftning.

Frän och med är 1802, da i tabellformnläreu första

g'ängen infördes ibland „olyckshändelser“ en rubrik för „döde

af starka dryeher“, Annas nppgifter öfver antalet af dem som

under hvarje särskildt är fallit öfter för en omättlig förtä-

ring af bränvin. Den omständigheten att förenämnda döds-

fall upptagits bland olyckshändelser förbjuder oss att här

tänka pä fall af langsam alkoholförgiftning, utan troligt är

att härnnder endast inbegripits sädana personer, som dött i

rus eller i fyllerigalenskap. För de första tiderna äro dessa

fall icke synnerligen talrika. De voro:

Är
Döde af starka drycker

i städerna. i landskommunerna.
I liela

Finland.

1802 2 5 7

1803 1 11 12

1804 4 5 9

1805 2 5 7

1806 1 10 11

1807 — 5 5

1808 1 2 3

1809 3 3

Inalles linder dessa ätta är följaktligen 57 personer.

Dessutom upptagas ytterligare för samina är 10 personer

döde i het drank och i brinnande bränvin. Dessa siffror

gälla endast det dävarande svenska Finland. För tidrym-

derna frän och med 1820, da tabellverket omfattar heia lan-

det inom dess nnvarande gränser, ha vi gjort följande sam-

manställning:
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Är
i

Döde af starka drycker
städerna. i landskommunerna.

I Heia
Finland,

1820 — 33 33

1S21 2 ' 21 23

1822 — 12 12

1823 2 12 14

1824 — 24 24

1825 — 15 15

1S26 1 31 32

1827 3 17 20

1828 5 29 .34

1829 — 30 30

Medeltal 1820--1829 1.3 22.4 23.7

1830 1 30 31

1831 3 20 23

1832 1 17 18

1833 6 16 22

1834 — 19 19

1835 1 8 9

1836 3 15 18

1837 — 20 20

1838 2 32 34

1839 1 28 29

Medeltal 1830--1839 1.8 20.5 22.3

1840 3 31 34

1841 — 22 22

1842 2 18 20

1843 2 26 28

1844 2 22 24

1S45 2 21 23

1846 2 20 22
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1847 :— 34 34

1848 1 42 43

1849 4 56 60

Medeltal 1840—-1849 1.8 29.2 31

1850 5 41 46

1851 4 52 56

1852 — 24 24

1853 1 26 27

1S54 4 38 42

1855 2 42 44

1856 1 38 39

1857 1 22 23

1858 2 17 19

1859 6 28 34

Medeltal 1850—-1859 2.6 32.8 35.4

1860 2 31 33

1861 1 45 46

1862 — 15 15

1863 1 20 21

1864 7 30 37

1865 — 21 21

1866 4 7 11

1867 1 9 10

1868 2 6 8

1869 4 12 16

Medeltal 1860—-1869 2.2 19.6 21.8

1870 1 21 22

1871 5 19 24

1872 4 29 33

1873 G 18 24
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1874 7 26 33

1875 5 25 30

1876 3 25 28

1877 6 38 44

1878 6 33 39

1879 — 21 21

Medeltal 1870—1879 4.3 25.5 29.8

1880 7 24 31

1881 3 20 23

1882 3 28 31

1883 11 34 45

Medeltal 1880—1883 6.o 26.5 32.5

En blick pä siffrorna för de enskilda ären ädagalägger

genast att antalet döde af starka drycker är minst under

de tider, da bi'änvinsproduktionen var i större grad liämmad.

Ären 1822, 1832 och 1835 hemsöktes Finland af mycket

svära missväxter. Den allmänna nöden var da ensarat för

sig tillräcklig att hindra bränvinsbränning i större skala.

Produktionen begränsades, och för den omättliga förtäriugen

blefvo tillfällena i sarnrna man jemväl mindre. Dödsfallen

tillföljd af rus ander dessa och närmast följande är bära

derom vittne. Ären 1856, 1857, 1862 och 1865—1868 voro

likaledes utmärkta af svära missväxter, de sistnämnda ären

af de sväraste, som Finland under mer än ett sekel genom-

gätt, och följderna af den derunder minskade bränvinskon-

sumtionen förfela icke heller att göra sig förnimbara i

ofvanstäende dödssiffror.

Om man för öfrigt behöfver nägot bevis för att fylle-

riet i landet aftagit, sedan husbehofsbränningen upphört, sä

erhälles det äfven ur dessa siffror. Minskningen af döds-
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fall tillföljd af starka drycker är i landskommunerna i ögo-

uen fallande, och det oaktadt skogshandeln i början pä 1870-

talet hemtade kt landet en aldrig förat sedd penningerike-

dom, samt stockflötningen och i stör Skala bedrifna jeinvägs

byggnader m. tl. allmänna arbeten skapade en talrik klass

af vagabonder, som landet förut icke halt. I städerna der-

emot har fylleriet, säsom redan tillförene framhällits, icke

minskats, ntan tvertom. Dödsfallen i följd af rus äro der-

städes ocksä i synbart tilltagande.

Für att emellertid säkrare kunna bedöma i hvad rnän

dödsfallen tillföljd af starka drycker minskats, blir det nö-

digt att ställa dem i relation tili folkmängden ander skilda

tider. Pä en million invänare förekommo i medeltal om äret

nedanstäende antal dödsfall af starka drycker

:

Untier deceimiet I städerna.
I lands-

kommunerna.
I liela

landet.

1820—1829 19 19 19

1830—1839 22 15 16

1840-1849 19 20 20

1850—1859 24 21 21

1860—1869 18 12 12

1870-1879 28 14 15

1880—1883 33 14 15

Det behöfver knappast sägas att det stora flertalet al

här uppräknade dödsfall timat ibland mankönet. Dock har

qvinkönet, sorgligt nog, äfven sin andel i den hemska döds-

tributen. Antalet döde i starka drycker var nemligen för-

deladt efter kön:

Ären. Mankön. Qvinltön. Summa.

1820—1829 215 22 237

1830—1839 204 19 223
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1840-1849

1850—1859

1860—1869

1870—1879

1880—1883

Pä de skilda lauen

l>ä följande satt:

296 14 310

335 19 354

212 6 218

288 10 298

117 13 130

fördela sig liär berörda dödsfall

Döde af starka drycker.

Län. Under husbehofs-
brännings tiden
ären 1820—1865.

Under nu rädande
bränvinsförfattning
ären 1866— 1883.

raank. qvink. Summa. monk. qvinV. Summa.

Nylands 106 10 116 62
! o 71

Abo och Björneborgs 415 32 447 108 6 114

Tavastehus 82 15 97 45 45

Wiborgs 158 2 160 51 — 51

S:t Michels 57 — 57 29 2 31

Kuopio 21 4 25 19 2 21

Wasa 315 12 327 121 4 125

UMborgs 65 3 68 13 2 15

Heia Fiulaud
|

1219 78 1297 448
I

25 473

eller i medeltal om äret:

ären 1820—1865. ären 1866—1883.

Nylands län 2.50 3.72

Abo o. Björneborgs „ 9.72 6.33

Tavastehus „ 2.09 2.50

Wiborgs „ 3.48 2.83

S:t Michels „ 1.24 1.72

Kuopio „ 0.54 1.17
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Wasa län 7.1t 6.94

Uleäborgs „ 1.48 0.83

Heia Finland 28 . 19 26.33

Da länen, säsom kändt är, iiro mycket olika i an-

seende tili sin folkmängd, samt medelfolkmängden nnder de

anförda perioderna likaledes i hvarje län är väsentligen en

anuan, lemna dessa siffror visserligen ingen rigtig föreställ-

ning oni den relativa freqvensen af dessa dödsfall i skilda

landsorter förr ocli nn. Sä mycket finner man dock genast

vid första ögonkastet att oliklieterna i detta afseende emel-

lan de skilda länen yoro nnder husbehofsbränningstiden vida

större än nnfürtiden. I Abo ocli Björneborgs samt Wasa

lau, der liusbeliofsbränningen allmännast idkades, voro döds-

fallen i följd af starka drycker ocksä proportionsvis mäng-

fallt flere än i Kuopio ocli S:t Michels län, hvarest sagde

husslöjd tili stör del var obekant. Numera, da den i nägon

man begränsade bränvinsfloden mera jemnt utbreder sig öf-

ver alla länen, äro sagde dödsfall ocksä jemnare fördelade,

ehuru oliklieterna dock änuu fortfarande äro stora. Med

liänsyn tili den relativa förekomsten af dödsfall i följd af

starka drycker är länens ordningsföljd för närvarande föl-

jande. De flesta dylika dödsfall räknar Nylands län, dernäst

Wasa, sä Abo ocli Björneborgs, Tavastehus, S:t Michels,

Wiborgs, Uleäborgs och Kuopio län. Mera detaljerade upp-

gifter ingä för öfrigt i en här vid slutet bilagd tabell.

För jemförelses skull införa vi ännu följande uppgifter

rörande relativa antalet dödsfall af starka drycker i nedan-

stäende länder. Af 1,000 dödsfall i allmänhet bade följande

antal sin orsak i missbruk af spirituosa:

Norge (1846—1855) O.io

Finland (1869—1882) O.so
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Sverige (1856—1860) 0.75

England (1853—1857) 1.90

Skottlaud (1855—1858) 2.40

Daumark, städerne (1876—1879) 12.80

I sammanhang mecl det ofvanstäende yilja vi egna en

blick ät sjelfmorden i Finland. Det har nemligen redan

länge kunnat konstateras att dryckenskapslasten spelar en

stör roll i afseende ä dessas förekomst. Th. Sselan har upp-

visat att ntaf de i följd at kända orsaker begängna sjelf-

morden i Finland under ärtiondet 1851— 1860 icke mindre

än 136, eller 25 procent, förorsakats af starka dryckers miss-

bruk *). Eär man antaga att detta förhällande kan tilläm-

pas pä sjelfmorden i allmänhet samt jemväl pä tiderna för-

ut och efterät, sä bli följande siffror äfvenledes tili en viss

grad exponenter för dryckenskapslastens tili- eller aftagande

i landet.
Heia anta-
let sjelf-

inord.

Sjelfraord i

medeltal om
aret.

Sjelfmord om
äret pä

100,000 inv.

1820- 1829 306 30.c 2.40

1 830

—

-1839 415 41.5 2.94

1840

—

1849 625 62.5 4.05

1850

—

1859 773 77.3 4.57

1860--1869 755 75.5 4.29

1870—•1879 587 58.7 3.06

1880—-1882 201 67.o 3.21

Man finner af dessa siffror att sjelfmorden i Finland

nnder förra hälften af innevarande sekel befunno sig i stark

tillväxt; men att de sedermera, efter är 1860, ater begynt

icke sä obetydligt nedgä. Hvilken andel bränvinet haft i

*) Om sjelfmordet i Finland i statistiskt och rättsmedicinskt af-

seende. Akad. afhandl. H:fors 1864, sid. 55.
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detta förliällande mä en noggrannare, pä kännedom af de

speciela fallen grundad undersökning utreda. Här kan det

vara 110g att päpeka hurusom de nu anförda data atmin-

stone icke motsätta sig antagandet af att ett samband exi-

sterar emellau vexlingarna i sjelfmordens antal ocli stegrin-

gen eller minskningen i bränvinskonsumtionen. Efterföljande

siffror rörande sjelfmordsfreiivensen i en mängd Europeiska

stater synas äfvenledes ge stöd för äsigten att en större

förbrukning af spirituosa lios ett folk i regeln föder ett

större antal sjelfmord *).

Antal sjelfmord pä
100,000 inv.

Irland 1876— 1879 1.8

Finland
11 11

3.3

Ungarn „ —1878 3.6

Italien „ —1879 4.o

Nederländerna
ii ii

4.8

Norge
ii ii

7.3**)

England
ii ii

7.4

Belgien
ii ii

9.o

Sverige 11 V 9.4

Österrike „ —1878 14.2

Frankrike
ii ii

16.3

Tyska riket „ —1879 19.3

Schweitz V 11
22.3

Danmark
11 11

27.o

*) Siffrorna äro hemtade ur W. Jochnick’s afhandling om sjelf-

mordet i andra hättet af Mensklighetens vigtigaste frägor. Stkhrn 188 t-

**) I Norge stego sjelfmorden i medlet pä 1840 och 1850 talet

tili 11 pä 100,000 invänare. Den sedermera inträdda minskningen

anses tili nägon del vara en följd af lagarna mot missbruk af starka

drycker.
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Vi se käraf att Danmark, som ibland Europas stater

intager främsta rammet med liänsyn tili spritförbrukningen,

ocksä bar i ofvanstäende förteckning det sorgliga försteget

att utgöra ett hem för de flesta sjelfmord. Genom de polis-

förhör, som der blifvit anställde, har det utredts att af 1 000

sjelfmördare ander ären 1871—1875 icke mindre än 362

voro begifne pä dryckenskap. Hvad Sckweitz beträffar ha

vi för tillfället inga noggranna uppgifter rörande konsum-

tionen af spritdrycker derstädes; men kändt är dock att

denna konsumtion är gauska stör. Eusamt i kantonen Bern

funnos är 1883 i gang 670 bränvinsdistillerier. Tyska riket,

der sjelfmords-intensiteten i enskilda landsdelar, t. ex. i ko-

nungariket Sachsen, är äunu högre än i Danmark, har äf-

venledes en icke ringa sprit-medelförbrukning per person,

isynnerhet da i betraktande tages hvilka ofantliga qvanti-

teter öl samtidigt förtäras af alla samhällsklasser.

Uppgifterna om sj elfmorden ha redan fort oss öfver

tili kriminalstatistikens omräde. För ingen är det obekant

att bränvinet hos oss spelat och allt fortfarande spelar en

mycket framstäende roll i flere slag af brottmäl, säsom dräp

i bräd skillnad, oenighet emellan makar o. s. v. Äfven i de

fall, der de brottsliga handlingarna icke statt ander ett

direkt inflytande af ruset, utgör likväl mängen gang miss-

brnket af bränvin fürsta anledningen tili det ekonomiska

obeständ och den sedliga förslappning, som efterhand brin-

gat den lastfnlle pä brottets bana. Att med tillhandsva-

rande fakta nöjaktigt belysa detta förhällande är emellertid,

ätminstone för närvarande, icke möjligt. Vi nöja oss der-

före med att här införa nägra uppgifter hemtade ur Pro-

kuratorns i Kejserliga Senaten underdäniga berättelse

om civila rättegängsärendeua och brottmälen i landet är

1880.
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Antalet personer, som vid laudets underrätter blefvo

sakfällde för dryckenskap, utgjorde

Ar I städerna. I landskom-
munerna.

I heia
landet.

1871 957 320 1277

1872 1140 382 1522

1873 1236 398 1634

1874 1346 456 1802

1875 1188 431 1619

1876 1181 454 1635

1S77 1201 552 1753

1878 1223 538 1761

1879 952 413 1365

1880 1117 483 1600*)

I det föregäende liar redan framliällits att förbruk-

ningen af spritdrycker tili största delen koncentrerats i stä-

derna allt sedan lmsbeliofsbräimingen upphörde. Fylleri-

*) I Frankrike, der genom lagen af den 23 Januari 1873 fyl-

leri blifvit belagdt med straff, sakfälldes vid polisdomstolarna följande

antal personer för dryckenskap:

är 1874 73,779

„ 1875 81,846

„ 1876 75,034

* 1877 70,062

„ 1878 59,779

Första resan fylleri belägges der med böter. För iteration iuom

12 mänader böjas böterna, men saken betraktas fortfarande säsom en

förseelse (contravention). Sker iteration andra gängen, bänskjutes sa-

ken säsom en förbrytelse (un delit) tili korrektionsdomstolen. Hai-

den anklagade blifvit tvä ganger fällt! af sistnämnda domstol, beröfvas

han sina medborgerliga ocb politiska rättigheter. Yvbrnes: Documents

statistiques relati/s a Vwfluence de Valcoolisme sur la criminalite. Jour-

nal de la Societe de statistique de Paris. 1881, s. 76.
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mälens antal bildar en illustration tili detta förhällaude.

För bättre jemförelses skull vilja vi införa likadana uppgif-

ter frän nägra är under lmsbehofsbränningens tider*).

Ar

Sakfällde för dryckenskap.

I stä- I landskom- I kela
derna. munerna. landet.

1842 477 1465 1942

1843 910 1472 2382

1844 861 1358 2219

1845 806 1388 2194

184G 664 1320 1984

1847 873 1150 2023

Under förutsättning att polisen liandhades med samma.

skärpa förr ocli nn, skulle följaktligeu antalet fyllerimäl i

heia landet i förhällaude tili folkmängden rainskats tili un-

gefär hälften af livad det var pä 1840-talet. I städer-

na har antalet af dessa mäl i förhällaude tili folkmäng-

den förblifvit nägorlunda oförändradt; men i landskommu-

nerna har det nedgätt tili miudre än en fjerdedel.

För förbrytelser mot bränvinsförfattningarna sakfälldes

Ar
I stä-

derna.

I landskom-
munerna.

I heia

landet.

1871 164 2824 2988

1872 149 2938 3087

1873 141 2290 2431

1874 199 2228 2427

1875 121 2304 2425

1876 222 2035 2257

1877 177 2268 2445

1878 168 2328 2496

*) S. I. Baranoffsxi: Broltmäls-statistik i Finland
,

Helsingfors

1850, ingär i Finl. Allm. Tidning för samma är.



1879

1880

205

241

2026

1963

2231

2204
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Att döma af dessa siffror synas förbrytelserna mot bräu-

viüsförfattningarna hälla pä att minskas i landskommunerna

men deremot tilltaga i städerua. Under liela decenniet kom

i medeltal om äret en sädan förbrytelse pä 767 invänare.

Under ären 1842— 1847 räknade man deremot endast en

sädan förbrytelse pä 2000 ä 3000 invänare. Den stora till-

växten af dessa förbrytelser sedan busbebofsbränningen upp-

börde är dock lätt förklarlig. Pä en tid dä bräuviusbrän-

ning ocb försäljning künde idkas i nästan bvarje gärd, voro

frestelserna tili lagbrott naturligtvis mindre. Oloflig ntpii-

nutering af bränvin künde dä knappast ifrägakomma, ocb

lönnkrögeriet erbjöd samtidigt äfven mindre vinst.

I den offlciela brottmälsstatistiken upptagas mord och

dräp linder samma rubrik. Det är emellertid endast i af-

seende ä de senare, som man kan säga, att rnset ofta är

den direkt verkaude orsaken. För mord ocb dräp sakfäll-

des vid landets nnderdomstolar följande antal personer

:

Är I stä-

derna.
I landskom-
munerna.

I heia
landet.

1871 6 60 66

1872 10 74 84

1873 7 63 70

1874 7 39 46

1875 3 42 45

1876 4 40 44

1877 — 34 34

1878 3 26 29

1879 3 34 37

1880 8 30 38
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Eil tidsperiod af tio är är naturligtvis alltför kort für

att man af förhällandena derunder skulle kunna sluta tili

ett fortfarande nedätgäende i dessa brotts antal. Vi vilja

derföre icke heller süka draga nägra slutsatser af den gan-

ska märkbara olikheten i antalen mord och dräp linder är-

tiondets förra och senare hälft. Hälla vi oss endast tili

tioärsperioden i sin helheten, finna vi att det ärliga medel-

antalet af nyssnämnda brott derunder steg tili 49.3. Under

ären 1842— 1847 steg detta medeltal tili 58.3; säledes abso-

lut taget tili vida liügre, oaktadt folkmängden i landet da

var betydligt mindre. I sin tili 1882 ärs landtdag afgifna

berättelse om lagskipniugen och lagarnas handhafvande i

landet framhüller ocksä prokuratorn den betydliga minsk-

ningen i dödsdomarnas antal, som varseblifves frän och med

är 1826. Pä nedaustäende antal invänare belöpte sig liem-

ligen i medeltal om äret en dödsdom:

ären 1810—1825 73,000

„ 1826-1840 46,000

„ 1841— 1850 49,000

„ 1851—1860 48,000

„ 1861—1870 50,000

„ 1871—1880 160,000

Denna minskning luintyder utan tvifvel ])ä en ungefär

likadan minskning i antalet begängna gröfre brott, sär-

skildt mord och dräp. Fär den i ögonen fallande stora skill-

naden emellan det sista decenniet i seriell ä ena sidan och

de föregäende ärtiondena, hvarunder husbehofsbrämiingen

ännu egde rum, ä andra sidan, ätminstone tili nägon del

tillskrifvas förändringarna i vär bränvinslagstiftning, sä före-

ligga här fakta, livilka mäkända vältaligare än alla andra

ädagalägga de välsignelsebringande följderna af en minskad

brauvinskonsumtion.
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I äberopade berättelse uppgifves att vid landets trenne

hofrätter sakfälldes under ären 1870—1880 inalles 252 per-

soner för dräp utan uppsät att döda, nemligen 96 i Äbo,

119 i Wasa och 37 i Wiborgs hofrätt. Stalles antalet säbe-

skaffade dräp i förhällande tili folkmängden och antages

medelfreqvensen för liela Finland vara 100, blifver densamma

för Wiborgs bofrättsdistrikt 42, för Abo 102 och för Wasa
172. Dräp i bräd skillnad förekomraa sälunda inom sist-

nämnda hofrättsdistrikt relativ! fyra ganger talrikare än

inom förstnämnda. Ingen, som känner tili nykterhetsför-

hällandena inom hvardera distrikten, lärer emellertid räka

i minsta vülrädighet rörande förklaringen tili denna stora

skiljaktighet. De flesta sä beskaifade dräp begäs, enligt

hvad erfarenheten ädagalagt, nnder inflytelsen af starka

drycker och ofta i rusigt tillständ.

Ett kapitel i sedlighets-statistiken, som ädragit sig ett

särskildt intresse tili följd af sitt samband med under se-

nare tider i nägra Kinder (t. ex. i Frankrike) lifligt debat-

terade lagfrägor af principiel betydelse, är äktmskap upp-

lösta grnom laga skillnad. För att belysa freqvensen af

sädana fall i Finland införa vi här efter nyaste uppgifter *)

följande jemförelse.

Antal äktenskaps skillsinessor
i förhällande tili 1000 ingängna

äktenskap.

Norge

England

Italien

Finland

Sverige

0.5t

1.30

3.oo

3.89

6.4t

7.58Frankrike

*) Uppgifterna hemtade ur Le Separazioni personali di coniugi e

Divorzi in ltalia et in alcuni altri paesi. Roma 1882, sidd. 62, 63.

12
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Ungarn 7 . 12

Sachsen (konungariket) 27.75

Danmark 38.ot

Schweitz 47.83

Att lagarna om äktenskapsskillnad i nämnda länder

icke äro enahanda, bidrager naturligtvis i icke sä ringa grad

att framkalla olikheter i afseende ä äktenskaps-skillnader-

nas freqvens. Dock torde det icke kunna bestridas att

denna freqvens oberoende häraf och under alla förhäUanden

utgör ett intyg pä den större eller mindre helgd, hvarmed

äktenskapsinstitutionen omfattas i olika länder. Ur denna

synpunkt äro förestäende siffror ganska belysande. I Dan-

mark uppgifves att af 3710 äkteuskap, som under ären 1871

—1880 af domstol upplöstes, 838 eller 22. c procent voro

sädana, der den ena eller begge makarnas fylleri anfordes

säsom orsak tili skillsmessan. Säkert är att ocksä i Fin-

land dryckenskapslasten undergräfver mänget äktenskaps

beständ, ehuru skillsmessor här lyckligtvis ännu äro temme-

ligen sällsynta och bränvinets synliga inflytande härutinnan

derföre knappast förnimbart.
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ZBÜtLSLlXg’.

Döde af starka drycker i Finland ären 1820—1883.

Ar
5'

2J

fT
p
c-
co

Abo

och

Björneborgs

län.

P Tavastehus P Wiborgs
P*
P

S:t

Michels

p«
p Kuopio

J
p»

Wasa P

3
p«
p'
o
CT3
03

Heia

Finland.

m. qv. m. (IV. m . <iv. m. <iv- m. qv- in. qv. m. qv. m. qv. m. qv. S:a.

1820 3 3 8 1 1 4 — 3 — — — 6 — 4 — 29 4 33

1821 3 — 8 — 3 — 5 — — — — i 2 — 1
— 22 1 23

1822 4 — 3 — — — 2 — 1 — — — 2 — — — 12 — 12

1823 2 — 4 — 1 1 1 — 3 — — i 1 — — — 12 2 14

1824 3 — 6 1 2 2 2 — 1 — — — 6 i
— — 20 4 24

1825 1
— 7 1

—
1 3 — — — — — 2 — — — 13 2 15

1826 1 1 14 — 3 — 4 1 1
— i — 5 — 1 — 30 2 32

1827 4 — 7 1 1 — 2 — 2 — — — 2 — 1 — 19 1 20

1828 — — 13 3 — — 9 — 2 — i — 5 — 1 — 31 3 34

1829 2 — 10 1 6 — 2 — 1
— i i 4 i 1 — 27 3 30

1830 2 — 8 1 2 — 7 — 2 — i — 8 — — — 30 1 31

1831 4 — 1 — 2 1 4 — 4 — — — 5 i 1 — 21 2 23

1832 3 — 8 1 — — 1 — 1 — — — 3 — 1 — 17 1 18

1833 3 — 6 3 — — 6 — 1 — — — 1 — 1 i 18 4 22

1834 1 — 5 1 1 1 1 — 2 — — — 5 — 2 — 17 2 19

1835 1 — 2 — - — 2 — — — i — 2 i — — 8 1 9

1836 1 — 9 1 1 — 2 — — — — — 3 — 1 — 17 1 18

1837 1 2 3 — — — 5 — — — i — 4 i 3 — 17 3 20

1838 3 — 16 1 — — 4 — 3 — — — 6 i — — 32 2 34

1839 3 — 7 1 2 — 2 — 1 — i — 10 — 1 i 27 2 29

1840 3 1 10 1 4 — 6 — 3 — — — 6 — — — 32 2 34

1841 2 — 6 1 — 1 2 — 2 — 2 — 2 — 4 — 20 2 22

1842 2 — 5 — —
1 1 — — — — — 8 — 3 — 19 1 20

1843 3 1 10 — 3 — 3 — — — 1 — 6 — 1 — 27 1 28

1844 2 — 8 1 — 1 2 — — — — — 9 — 1 — 22 2 24

1845 2 — 3 — 1 — 2 — 3 — — — 8 — — — 23 — 23

1846 — — 8 — — — 6 — — — — — 7 — 1 — 22 — 22

1847 3 — 19 1 — 1 3 — — — 2 — 4 — 1 — 32 2 34

1848 3 — 15 1 1 — 5 — 1 — 2 — 13 — 2 — 42 1 43

1849 3 — 22 — 2 — 5 — 2 — 1 — 16 2 6 i 57 3 60

1850 2 — 13 1 3 — 6 — — — i 16 1 3 — 43 3 46
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Ar
F
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Tavastehus p Wiborgs
8**

p

S:t

Michels

P«
P Kuopio

pät

P Wasa P

a
G>
fSo

oN
X)
Ui

Heia

Finland.

m. qv. in. qv. m.
;

qv- m. qv. m. qv. in.
|

qv. m. qv. in. qv. m. qv. S:a.

1851 4 14 4 5 1 8- 1 i — — 15 — 3 — 50 6 56

1852 1 — 6 — 2 1 3 — — — — — 10 — 1 — 23 1 24

1853 2 — 7 — 3 — 4 — i — i — 8 — 1 — 27 — 27

1854 3 — 13 — 4 — 4 — — — — — 14 — 4 — 42 — 42

1855 1 — 8 1 2 1 11 — i — i — 16 — 2 — 42 2 44

185(1 2 1 8 1 5 20 1 i
— 36 3 39

1857 i — 11 1 1
— 2 — i

— — — 4 — 2 — 22 1 23

1858 i — 7 1 3 — i — i — — — 4 — 1 — 18 1 19

1859 5 l 9 1 2 — 5 — — — — — 9 — 2 — 32 2 34

1860 i — 10 — i
— 2 — 4 — i — 12 1 1

— 32 1 33

1861 9 — 19 — 5 — 2 — 1
— — — 9 — 1 — 46 — 46

1862 1 — 7 —
i
— 3 — — — 3 — — — 15 — 15

1863 3 — 5 — 4 — 2 — 2 — 3 — 1
— 21 — 21

1864 2 — 16 1 2 — i — 1 — 2 8 1 3 — 35 2 37

1865 — — 7 1 3 — 1
— 5 — — — 3 — 1 — 20 1 21

1866 1 — 4 1 — — — 1 — — — 3 — — — 10 1 11

1867 4 — 3 10 — 10

1868 — — 1 _ — — i — 2 — 2 — — 2 — 8 — 8

1869 1 — 5 — 4 — 2 — — — 1 1 2 — — — 15 1 16

1870 2 1 5 — 2 — i — 1 — 1 9 — — — 21 1 22

1871 4 — 9 1 1
— i

— — — 1 — 6 1 — — 22 2 24

1872 6 1 4 — 5 — — — 3 — — — 11 — 3 — 32 1 33

1873 3 — 10 — i
— i — — — 1 — 6 — 2 — 24 — 24

1874 4 — 8 — 2 — 3 2 — 1 — 13 — — — 33 — 33

1875 1
— 8 1 3 — 3 — — 3 11 — — — 29 1 30

1876 4 — 4 1 2 — 2 — — — 13 — 1 1 26 2 28

1877 4 1 9 1 2 10 — 3 — 1
— 13 — — — 42 2 44

1878 6 — 10 3 7 — 4 — 1 7 — 1 — 39 — 39

1879 4 1 3 — — — 5 3 — 1 3 — 1 — 20 1 21

1880 7 1 5 1 7 — 4 — 1 — — 1 4 — — — 28 3 31

1881 4 1 2 — 3 3 _ 2 — — 4 1 2 1 20 3 23

1882 3 1 6 — 6 1
1

4 — 2 — 7 — 1 — 30 1 31

1883 4 2 12 — 4 4
1

3 2 3 .

— 9 2 — — 39 6 45



MATERIAUX

POUR SER VIR A LA CONNAISSANCE

CRANES DES P
r\ D TI]

1 UJJES n

—•ooo^ooo

HELSINGFORS,
IMPRIMERIE DK LA SoCI^TK I.ITTKRAIRE FlNI.ANDAtSR.





?.

Cränes lapons de la paroisse d’Utsjoki,

Gouvernement d’Uleäborg

par

K. Hallst 6n.

Par l’entremise de M. le docteur Jansson, müdecin du

district de Kittilä, la collection craniologique de l’Universite

s’est augmentee de quatre-vingt-quatorze cränes lapons

recueillis dans la paroisse d’Utsjoki, gouvernement d’Uleä-

borg. Ces cränes ont ete trouves dans un ancien ciraetiere
*

sur les bords de l’Utsjoki, affluent du fleuve Tana. Nous

n’avons pu jusqu’ ici obtenir des details precis sur ces lieux

de sepulture.

Le plupart de ces cränes ont pu etre mesures.



Registre deseriptif.

1. Femme; age adulte; cräne tres-lourd; ptdrion des

deux cötes en X; la suture sagittale en partie tres

compliquee, N:o 5 d’apres Broca; glabelle 0,

inion 0, epine nasale 2.

2. Femme; vieillesse; dans les deux branclies de la

suture lambdoide plusieurs os vormiens, moyens et

grands, en partie soudes; des alvüoles en partie

edentes avec atropbie des arcades alveolaires; gla-

belle 0, inion 1.

3. Komme; age mür; les dents tres-usees. R.o 3

d’apres Broca; glabelle 3, inion 2.

4. Komme; age mür; cräne defectueux; les dents

tres-usees, N;o 3 a 4 d apres Bioca, glabelle 3,

inion 2, epine nasale 3.

5. Femme; age adulte; la plupart des alveoles ano-

dontes
;
glabelle 0, inion 1.

6. Komme; age mür; dans l’angle entre la ptere, le

parietal et la porlion ecailleuse du temporal a

gauche un os wormien, moyen; glabelle 1, inion 1.

7. Sexe incertain; age mür; dans la suture paiieto-

ecailleuse, pres de la ptere ä gauche un os wor-

mien petit; la plupart des alveoles anodontes, les

dents tres-usees (N:o 3); glabelle 0, inion 0.

8. Homme; age mür; Pos interparietal; suture inter-

parietale complete, les deux branclies de la suture



3

lambdoule aboutissent a la suture interparietale, a

13 mm de distanee de 1’asteiion
;

glabelle 3, inion,

2, epine nasale 2.

N:o 9. Sexe incertain; äge mür; pteriou (suture ptero-

parietale) ä droite de 3 mm de longueur; dents

tres-usees (N:o 3); quelques alveoles a la mächoive

superieure et mandibule atropbies; glabelle 0,

inion Ü.

N:o 10. Sexe incertain; la suture basilaire soudee, mais

les dents de sagesse de la mächoire superieure

pas eruptees; eräne defectueux; glabelle 0, inion 0.

N:o 11. Homme; glabelle 1, inion 0.

N:o 12. Sexe incertain; vieillesse; la suture coronale tout-

a-fait et la partie anterieure de la suture sagit-

tale soudees, de maniere qu’on ne peut determiner

la Situation du bregma; dans la suture parieto-

ecailleuse, pres de la ptere, ä gauche un os wor-

mien, petit; les dents tres-us6es (N:o 3); les al-

veoles des trois dernieres molaires de la mächoire

superieure atropbies; glabelle ü, inion 0, epiue

nasale 2.

N:o 13. Homme; äge mür; quelques dents tres usees

(N:o 3); glabelle 3, inion 0.

N:o 14. Homme; äge adulte; dans les deux branches de la

suture lambdo'ide des os wormiens, moyens; gla-

belle 1, inion 0.

N:o 15. Sexe incertain; äge mür; les derniers alveoles mo-

laires de la mandibule edentes et atropbies; gla-

belle 1, inion 1, epine nasale 3.

N:o lti. Sexe incertain; vieillesse; les dents tres-usees (N:o 3

et 4); les arcades alveolaires molaires de la mandi-

bule atrophies; glabelle 1, inion 1, epine nasale 3.
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N.o 17. Komme; la suture basilaire soudee, mais seulement

une des dents de sagesse sortie de son alveolei

glabelle 1, inion 0.

N:o 18. Femme; vieillesse; cräne defectueux, tres-leger;

edentation presque complete avec atrophie des par-

ties postürieures des arcades alvüolaires; dans la

suture parieto-ecailleuse pres de la ptere des deux

cotes un os wormien petit; glabelle 0, inion 0.

N:o 19. Homme; äge adulte; un des alveoles des dents de

sagesse manque; la plupart des alveoles anodontes:

glabelle 2, inion 0.

N:o 20. Homme; äge adulte; dans la suture lambdoide.

pres de l’asterion, des deux cotes un os wormien

moyen; les alveoles presque tous anodontes; gla-

belle 1, inion 0.

N:o 21. Homme; äge mür; presque toutes les dents con-

servees, usure des dents 2 ä 3, glabelle 1, inion 0,

epine nasale 2.

N:o 22. Homme; äge mür, ou plutöt vieillesse; quelques

alveoles edentes avec atrophie des arcades alvüo-

laires; glabelle 1, inion 0.

N:o 23. Homme; cräne tres-lourd; la suture basilaire sou-

dee, mais les dents de sagesse de la mandibule

pas encore sorties des alveoles; au lambda et aux

deux branches de la suture lamdoide des os wor-

miens, petits et moyens; glabelle 1, inion 1, epine

nasale 2.

N:o 24. Sexe incertain; la suture basilaire et la suture sa-

gittale en partie soudees, mais Tun des alveoles

des dents de sagesse de la mandibule manque;

aucune usure des dents: „processus frontalis squamac

ossis temporis“ de Virchow ä gauche, qui touche
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a l’os frontal sur une longueur de 20 mm; la su-

ture ptero-pariütale ä droite de 7 mm de lon-

gueur; glabelle 0, inion 0.

N:o 25. Homme; äge adulte, l’un des alveoles des dents

de sagesse de la mandibule manque; voussure

saillante de l’ecaille occipitale; dans la suture

lambdoide plusieurs os wormiens, grands et moyens;

glabelle 2, inion 1.

N:o 26. Sexe incertain; la suture basilaire completement

refermee, mais l’une des deuts de sagesse de la

mandibule pas encore sortie de son alveole, et les

alveoles des dents de sagesse de la maxille supe-

rieure manquent; dans l’angle entre les sutures

ptero-frontale, ptero-parietale et la coronale ä droite

un os wormien moyen; glabelle 0, inion 0, epine

nasale 2.

N:o 27. Sexe incertain; äge mür; presque tous les alveoles

anodontes, quelqes uns ä la mächoire superieure

atrophies; glabelle 1, inion 0.

N:o 28. Homme; la suture basilaire ouverte, mais une des

dents de sagesse pas sortie de son alveole; gla-

belle 0, inion 0, epine nasale 2.

N:o 29. Sexe incertain; äge mür; dans la suture lambdoide
j

des deux cotes, des os wormiens, grands et moyens;

glabelle 1, inion 0.

N:o 30. Sexe incertain; vieillesse; cräne tres defectueux;

tous les alveoles anodontes
;

les arcades alveolaires

molaires atrophiees; glabelle 1, inion 1, epine

nasale 2.

N:o 31. Sexe incertaine; äge adulte; des alveoles de deuts

de sagesse manquent ä la mandibule; dans le pte-
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rion ä droite un os worinien de 26 et 12 min de

longueur et largeur; glabelle 0, inion 0.

N:o 32. Sexe incertain; äge adulte; cräne defectueux; dans

le pterion ä gauche un os worinien de 29 et 10 min

de longueur et largeur; les dents en partie usees

(N:o 2 et 3); glabelle 0, inion 0, epine nasale 2.

iSbo 33. Sexe incertain; äge adulte; cräne defectueux; dans

le pterion ä droite deux os wonniens, moyens, ä

gauche un os wormien grand; glabelle 0. inion 0,

epine nasale 3.

N:o 34. Sexe incertain; vieillesse; cräne tres-ddfectueux;

les dents tres usees (N:o 3 et 4); sur la face in-

terieure des arcades alveolaires de la mandibule et

dans toute leur etendue une saillie de meine qu’ä,

la partie posterieure de la face interieure des ar-

arcades alveolaires de la mächoire superieure;

sur la voüte palatine une saillie medio-palatine;

la suture coronale et sagittale tout-ä-fait, la suture

lambdoide presque soudee, pres du lambda ä gauche

un os wormien, de 30 ä 25 mm diametre; inion 0.

N:o 35. Sexe incertain; seconde enfance; cräne tres-defec-

tueux; glabelle 0, inion 0, epine nasale 2.

N:o 36. Sexe incertain; äge mür; toutes les dents con-

servees; usure 1; pterion ä gauche en X; ä droite

un „processus frontalis squanuc temporis“ de Vir-

chow, qui to liehe ä l’os frontal sur une etendue

de 11 mm; dans la branche droite de la suture

lambdoide un os wormien grand, en partie soude;

glabelle 0, inion 0, epine nasale 2,

N:o 37. Homme; äge adulte; dans les deux branches de

la suture lambdoide des os wormiens, moyens et

grands; glabelle 1, inion 0, epine nasale 2.
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N:o 38. Sexe incertain; vieillesse; cräne tres-lourd; atro-

phie presque generale des arcades alveolaires;

glabelle 1. inion 0.

N:o 39. Homme; äge mur; cräne tres-lourd; glabelle 3,

inion 0.

N:o 40. Sexe incertain; la suture basilaire soudöe, mais les

dents de sagesse pas sorties de leurs alveoles; la

suture lambdoide tres-compliquee (N:o 5) ;
scissure

interparietale; glabelle 0, inion 0.

N:o 41. Femme, vieillesse; cräne tres lourd; glabelle 0,

inion 1, epine nasale 2.

N:o 42. Homme; äge adulte; les dents pas usees, mais les

sutures coronale et sagittale presque soudees; au

froutal et aux deux parietaux plusieurs enfonce-

ments ronds et des cicatrices provenant de quel-

que cause pathologique, probablement la syphilis;

glabelle 1, inion 1, epine nasale 2.

N:o 43. Sexe incertain; äge mür; des alveoles pour les

dents de sagesse manquent; sur la ligue mediane

de la voüte palatine une voussure ou saillie me-

dio-palatine de 5 ä 6 mm de longueur et de 2 ä

3 mm de hauteur; glabelle 0, inion 0.

N:o 44. Sexe incertain; äge adulte; le pterion ä droite

court, de 5 mm de longueur; glabelle 0, inion 0,

epine nasale 2.

N:o 45. Homme; äge adulte; pres du lambcla des os wor-

miens, moyens et grands; glabelle 2, inion 0.

N:o 4fi. Sexe incertain; age mür; la suture entre la ptere

et le parietal tres-courte de chaque cotä; gla-

belle 0, inion 0.

N:o 47. Sexe incertain; vieillesse; cräne leger et det'ec-
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tueux; les clents tres-usees (N:o 3); les alveoles

de toutes les dents de sagesse manquent.

N:o 48. Sexe incertain; äge adulte; la suture coronale tres

simple (N:o 2); la suture sagittale presque soudee;

presque toutes les dents conservües; glabelle 1,

inion 0.

N:o 49. Homme; les sutures ouvertes, mais les dents tres-

usees (N:o 3 et 4); dans la suture pariüto-ecail-

leuse ä gauche un os wormien de 53 mm de lon-

gueur et de 11 mm. dans sa plus grande largeur;

la suture ptero-parietale ä gauche courte de 5 mm

de longueur; la pluparts des alveoles anodontes;

glabelle 1, inion 1, epine nasale 2.

N:o 50. Femme; vieillesse; les dents tres-usees (N:o 3 et

4); ä la mandibule les alveoles molaires, presque

tous, edentes et atrophies
;

glabelle 0, inion 0,

epine nasale 0.

N:o 51. Homme; äge mür; glabelle 2, inion 1, epine na

sale 2.

N:o 52. Homme; äge adulte; la suture basilaire soudee

mais un des alveoles des dents de sagesse manque

ä la mächoire superieure et ä la mandibule; dans

l’asterion des deux cötes des os wormiens; gla-

belle 2, inion 1, epine nasale 2.

N:o 53. Homme; äge adulte; cräne lourd; glabelle 2, inion 1.

N:o 54. Sexe incertain, äge mür; glabelle 1, inion 0, epine

nasale 2.

N:o 55. Sexe incertain; äge adulte; presque toutes les

dents conservees, un peu usees (N:o 2); glabelle 0,

inion 0, epine nasale 2.

N:o 56. Femme; vieillesse; atrophie des arcades alveolaires

molaires ä la mandibule; dans les deux branches



de la suture lambdoide beaucoup d os worniiens,

en partie soudes; glabelle 1, inion 1.

N:o 57. Homme ;
age adulte; l’ecaille occipitale pres de

1’inion inflechi le long des ligues occipitales; gla-

belle 3, inion 2.

N:o 58. Femme; age adulte; la suture basilaire soudee,

mais l’un des alveoles des dents de sagesse a la

mandibule et a la mächoire superieure manque;

glabelle 0, inion 0, epine nasale 2.

N:o 59. Femme; jeunesse; cräne defectueux; glabelle 0.

inion 0.

N:o 60. Femme; age mür; les bosses frontales proümiuen-

tes; glabelle 0, inion 0, epine nasale 2.

N:o Gl. Femme; age adulte; la suture basilaire soudee,

mais les dents de sagesse manquent; saillie medio-

palatine, et sur la face interieure de l’arcade al-

veolaire de la mandibule des saillies osseuses, gla-

belle 1, inion 0.

N:o 62. Homme; age mür; des alveoles des dents de sa-

gesse de la mandibule manquent; dans le pterion

ä droite un os wormien de 31 mm de longueur et

de 6 mm de largeur; l’ecaille occipitale iniiecbi

en angle le long des lignes occipitales; dans la

suture lambdoide un os wormien grand de 60 mm
dans la plus grande longueur et de 40 mm dans la

plus grande largeur; glabelle 2, inion 3, epine

nasale 3.

N:o 63. Sexe incertain; age adulte; glabelle 2, inion 1,

epine nasale 2.

N:o 64. Sexe incertain; age mür; dans l’asterion un os

wormien, graud a gauche, moyen ä droite; sur la
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face interieure des arcades alveolaires de la man-

dibule des saillies osseuses; glabelle 1, inion 0.

N:o 65. Sexe incertain; äge adulte: glabelle 0, inion 1.

N:o 66. Ilonnne; age mür; les dents tres-usees (N:o 3 a

4); sur la face intürieure des arcades alvüolaires

de la raandibide des saillies osseuses; la suture

coronale tres simple (N:o 2); dans la branche

dvoite de la suture lambdoide un os wormien de

57 et 34 mm dans ses plus grandes longueur et

largeur; glabelle 1, inion 2, epine nasale 2.

N:o 67. Homme; age mür; toutes les dents eonservees,

usure des dents 2; glabelle 2, inion 1, epine na-

sale 2.

N;o 6b. Homme; age adulte; cräne lourd; dans le pterion

un os wormien, a droite de 30 et 9 mm dans ses

plus grandes longueur et largeur, a gaucbe de 22

et 5 mm dans ses plus grandes longueur et lar-

geur
;

glabelle 2, inion 2.

N:o 69. Femme; vieillesse; les arcades alveolaires en Par-

tie atrophieeg; glabelle 0, inion 0.

N:o 70. Femme; age adulte; dans le pterion a droite un

os wormien de 33 et 25 mm dans ses plus grandes

dimensions ;
dans la branche gauclie de la sutuie

lambdoide un os wormien grand, de 90 et 33 mm

dans ses plus grandes dimensions; cet os wormien

s’etend du lambda presque jusqu’ ä l’asterion; dans

l’asterion un os wormien, moyen a gauclie, grand

a droite; glabelle 0, inion 0.

N’:o 71. Sexe incertain; seconde enfance; cräne defectueux,

glabelle 0, inion 0.

N:o 72. Homme; age mür; glabelle 2, inion 0, epine na-

sale 2.
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N:o 73. Femme; la suture basilaire soudüe, mais (rois des

alvüoles des dents de. sagesse manquent; le pterion

court, de 5 mm de longueur. des deux eötes; dans

le lambda un os wormien, grand, et dans les deux

branches de la suture lambdoide beaucoup d os

wormiens, grands et moyens; glabelle 1, inion 1.

N:o 74. Femme; äge mür; les alveoles molaires, presque

tous, edentes avec atrophie des arcades alveolaires;

dans les deux branches de la suture lambdoide

beaucoup d’os wormiens, presque soudüs; gla-

belle 0, inion 0.

N;o 75. Femme; äge adulte; cräne defectueux; glabelle 0,

inion 1.

N:o 76. Homme; äge mür; cräne düfectueux; glabelle 2.

inion 2.

N:o 77. Femme; äge adulte; cräne defectueux; l'atlas soudü

avec les condyles occipitaux, ä droite imparfaite-

ment developpe; glabelle 0, inion 0.

N:o 78. Femme; äge adulte: cräne defectueux; glabelle 1,

inion 0.

N:o 70. Sexe incertain; la suture basilaire soudee, mais

une des dents de sagesse pas encore sortie de son

alveole; dans la suture lambdoide quelques os wor-

miens, grands et moyens; glabelle 0, inion 0.

N:o 80. Sexe incertain; seconde enfance; cräne defectueux;

pres du lambda et aussi pres de l’astürion un os

wormien, moyen: glabelle 0, inion 0, epine nasale 2.

N:o 81. Sexe incertain; äge mür; cräne tres-düfectueux;

glabelle 0, inion 0.

N:o 82. Femme; äge mur; prognatisme prononce; les dents

conservües; usües (N:o 3); glabelle 0, inion 0, üpine

nasale 2.



*
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Cränes Ersa-morduins du gouvernement de

Tambow en Russie.

par

K. Hällstön.

Les cränes ci dessous decrits out ete recueillis par M.

A. 0. Heikel pendant un voyage d’explorations ethnograplii-

ques entrepris par lui en 1883 dans la Russie orientale.

Ces cränes ont ete trouves dans le cimetiere, employe on

ne sait depuis quelle epoque, de Drakino, village morduin

ä 14 verstes de la ville de Spask, gouvernement de Tambow.

Lors de la visite de M. Heikel, ces cränes verraient d’etre

mis ä decouvert par des fouilles executees pour la construc-

tion d’uue nouvelle eglise.

Les cränes sont bien conserves, et — ä en juger par

des monnaies et des ornements trouves dans les memes se-

pultures — datent du siede dernier. D’apres les renseigne-

ments fournis par M. Heikel, l’endroit est liabite depuis tres

longtemps par la tribu morduine connue sous le nom d’Ersa-

Mordnins; et comme actuellement encore on n’y compte que

cinquante Russes sur une population de 1100 ämes, il y a

tont lieu d'admettre que ces cränes ont apparteun ä des

Ersa-Morduins.

De ces 13 cränes, 10 ont pu etre mesures; malheu-

reusement la mächoire inferieure manque ä tous.



’ Registre deseriptif.

N:o 1. Homme; äge mür on plutöt vieillesse; cräne defec-

tueux aux environs du grand trou occipital; ä la

boue nasale, de l’os frontal (glabelle) la suture

metopique indiquee; dans la suture lambdoide des

deux cotes des os wormiens, moyens; glabelle 2,

inion 0, epine nasale 1 ä 2.

N:o 2. Homme; äge adulte; au pterion des deux cotes un

os wormien, moyen (N:o 2 d’apres Broca); glabelle

3, inion 1, epine nasale 2.

N:o 3. Sexe incertain; vieillesse; cräne defectueux au ma-

xille superieure; au lambda un os wormien, moyen

3; glabelle 0, inion 0.

N:o 4. Homme; äge mür; au pterion des deux cotes un

os wormien, grand (N:o 4); au stephanion ä droite

un os vormien, grand (N:o 4); dans toute la suture

lambdoide des deux cotes beaucoup d’os wormiens,

grands, moyens, petits
;
glabelle 2, inion 1.

N:o 5. Homme; äge mür; cräne lourd; au lambda deux os

wormiens, moyen, petit; glabelle 1, inion 1, epine

nasale 2.

N:o 6. Homme; vieillesse; la suture parietale dans sa partie

mediane, et la suture lambdoide des deux cotes

tres-compliquees, N:o 5; glabelle 2, inion 0, epine

nasale 3.

N:o 7. Homme; äge adulte, mais les dents usees, N:o 1 et

2 d’apres Broca; cräne lourd; les os de la face un
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peu defectueux; au pterion des deux cotes des os

ivormiens, ä gauclie un moyen (N:o 2), ä droite

deux moyens (N:o 2 et 3); les sutures lambdo’ides

tres-dentelees (N:o 5), avec des os wormiens; gla-

belle 1, inion 0, epine nasale 2.

N:o 8. Homme; äge adulte, mais quelques dents tres-usäes;

N:o 3 d’apres Broca; la suture metopique, dans sa

partie anterieure ä la bosse nasale, indiquee; gla-

belle 2, inion 1, epine nasale 2.

N:o 9. Homme; äge adulte; au pterion ä droite un os

wormien, petit, entre la ptere et Tos parietal; au

lambda un os wormien, grand N:o 4; dans les su-

tures lambdo'ides des deux cotes quelques os wor-

miens; glabelle 2, inion 1, epine nasale 1 ou 2.

N:o 10. Sexe incertain; vieillesse; glabelle 1, inion 1, epine

nasale 2.

N:o 11. Sexe incertain; äge adulte; la suture parietale, et

lambdoide des deux cotes ouvertes; dans la suture

lambdoide, des deux cotes, des os wormiens, moyens

et petits; glabelle 2, inion 0, epine nasale 2.

N:o 12, 13 et 14. Cränes defectueux, pas mesurables, saus

interet special.
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Cränes trouves en Savolaks dans la paroisse de

Leppävirta, gouvernement de Kuopio.

par

K. Hällsten.

Les cränes ci-dessous decrits sont les seuls venant du

Savolaks qui aient pu encore etre acquis aux collections de

l’imiversite; et comme, d’apres ce que nous savons, d’autres

cränes de la meine provenance n’ont ete mesures et dec-

rits, ceux-ci, bien qu’au nombre de 14 seulement, oftriront

certainement de l’interet.

Hs ont ete pris en 1883 par M. J. E. Rahm dans deux

cimetieres de la paroisse de Leppävirta, les N:os 3, 4 et 9

dans un ancien cimetiere, employe de 1S10 ä 1840, les au-

tres du cimetiere actuel.

Ces cränes sont assez bien conserves; malheureusement

ui les uns ni les autres n’ont leur mächoire inferieure.
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Registre descriptif.

N:o 1. Hemme : äge adulte; dans les deux sutures lamb-

doides plusieurs os wormiens, grands et moyeus;

glabelle 2, iuion 0. epine nasale 2.

N:o 2. Homme; äge adulte; au pterion ä gaucke im „pro-

cessus frontalis squamse ossis temporis“ de 14 milli-

metres de longueur le long de l’os frontal; le pte-

rion ä droite tres-court, la portion ecailleuse et l’os

frontal presque contigus sur une longveur de 7

millimetres
;
glabelle 2, inion 1, epine nasale 2.

N:o 3. Homme; äge adulte; eräne tres-lourd; dans la su-

ture lambdoide des deux cötes quelques os wormiens,

moyeus
;
glabelle 2, inion 2, epine nasale 1.

N:o 4. Femme; äge mur; au pterion ä droite uu os wor-

mien, moyen; glabelle 1, iuion 0.

N:o 5. Sexe incertain; vieillesse, glabelle 0, inion 0.

N:o 6. Fennne; äge adulte; les sutures lambdoides des

deux cötes tres-compliquees (N:o 5 d’apres Broca);

glabelle 1, inion 1, epine nasale 2.

N:o 7. Sexe incertain, äge adulte; eräne lourd, däfectueux

;

glabelle 1, inion 1.

N:o 8. Femme; vieillesse; pres de l’asterion ä droite un

os wormien, grand; glabelle 0, iuion 0, epine na-

sale 2.

N:o 9. Homme; äge adulte; eräne lourd, defectueux; au

pterion des deux cötes un os wormien, moyen, N:o



20

2 a clroite, N:o 3 ä gauclie; glabelle 1, inion 0,

epine nasale 2.

N:o 10. Femme; vieillesse; cräne defectueux.

N:o 11. Sexe incertain; seconde enfance; an pterion des

denx cötes et au lambda des os wormiens, grands

N:o 4; glabelle 0, inion 0, epine nasale 1.

N:o 12. Sexe incertain; vieillesse; equilibre posterieur raas-

toidien; glabelle 2, inion 0.

N:o 13. Sexe incertain; seconde enfance;

N:o 14. Sexe incertain; jeunesse; cräne defectueux
;
glabelle

1, inion 0, epine uasale 1.
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— 113 99 29,5 21,5 72,93 23 120 133 108 60 440 303 498 235 95 96

129 98 28,5 20 70,n 19 126 122 127 81 407 300 510 230 93 100 75 — 3

130 93 28 22 78,57 15 123 — — — 44 — 367 — 417 300 517 235 — 94 99 — 71 — 3

28 — — 16 136 137 104 63

AAri 100 22 22 100,oo 16 142 130 118 67 — — — — 465 332 532 263 — — 100 — — ^ ,

—

114 99 27 21 77,77 24 138 116 106 62 — — — — 460 322 513 259 — 96 95 — 72 + 3

105 99 28 23 82,14 17 125 125 115 74 — — — — 434 315 507 238 — 98 99 — 69 + 7

114 102 24,5 20 81,63 21 132 122 103 55 — — — — 444 312 507 252 — — 90 — — + 12

— 24 18 75,00 22 132 130 97 60 90 103 — — —
— — — — 21 121 141 110 70

_ . 26 20 76,92 14 119 141 108 65
—

102 90 23 17 73,91 17 109 116 99 54 — — — — 387 282 450 218 — 87 77 — 72 —

105 28 21 83,14 25 123 120 119 70 — — — — 437 306 509 251 — — — — —
— 24,5 20 81,63 20 128 122 122 78 — — — — 446 322 517 249 — — — — — —

- 30 26 86,60 — — — — —
— 111 — 26 21 80,76 20 108 122 103 62 — — — — 404 290 478 223 — — — — — —
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Cränes Ersa-IKIordvins,

Cränes Ersa-Mordvins.

Hommes. du gouvernement de Tambow eu ßussie. Region faciale.

Numeros.

L irge u r.

Indice

facial.

H a u t e u r. 0 r b i t e s.

Indice

orbitaire.

Region nasale.

Indice

nasal.

Region
auricu-

laire.

Region palatine.
M a n d i b u 1 e
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o
a
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ß
ß

t-*

pH
99
©
ß

1
>1

P .c S
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? 2.
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S
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Q
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*-s a
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Condylo-coronoid.

f
o
B

1
ß
J*

p
c2
©
p

K— pP B
=?'2i
® 5*
ß

CO

P 5*
-J

A B 0 D E
E

100 p
F 0 H I J K

K
100 j

L M N 0
0

1°° N
P Q R s T U V X h Z a v € t V

l 10G 98 111 116 90 24 24 19 41 34,5 84,2 24,g 17 47 21 44,7 70 53 42

2 99 88 103 109 124 67,7 84 21 20 20,o 34 30,5 89,7 27 16 47 21 44,7 25 67 51 37 42

~~~

4 100 93 108 110 128 70,3 90 19 22 20 37 32 86.5 23 17 50 22 44,0 33 66 45 38 45

5 105 9G 112 107 135 65,2 88 20 27 23 37,5 33 88,o — — 52 24 46,2 35 65 47 37 39 — — — —
6 107 99 115 119 133 65,4 87 21 26 19,5 40 29,5 73,3 24 18,5 48 24,5 51,o 29 71 49 49

7 105 98 115 119 134 54,o 73 22 26 — — — — 22 — 49 — — 36 72 55 40 45

8 114 106 112 120 129 64.3 83 19 24 27 39 31,5 80,3 25 18 47 24,5 52,, 29 65 54 39 40 — — — — — — ___ _
9 102 95 107 110 126 73,o 92 22 18 20 38 31 81,

c

22 18 47 22 46,3 36 62 46 37 43

Sexe incertain.

3 94 88 103 105 121 — — _ 19 19,5 34,5 33 95,7 — — 24 30 65 _ _ _
10 104 97 106 110 122 70,7 86 19 22 23 37 31 83,3 25 18 47 23 48,9 33 66 49 39 41

ii 96 88 104 «0 118 65,3 77 18 16 20 37 30 81,i 20,5 18 42 21 50,o 30 61 45 42 42 — — — — — — — — — —





Hommes.

L argeur. H a u t e u r. O r b i t e s.
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100 p
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ioe 98 112 113 131 64,9 85 16 24 22

1

38,5 34 89.6
104 96 112 116 130 70,o 91 19 21 20,5 39,5 32 8I.o
108 98

l

112 119 133 63,2 84 15 26 22 41,5 31,5 75,9 I— — — 85 17 23 20,3 40 30,3 76,3

Femmes.

105
|

98 105 112 124 66,, 82 15 23 23 37,5 34 90,7

08 91 101 107 122 62,3 76 16 21 20 36 30,5 84,7

95 88 102 105 119 60,3 72 13 18 21,3 35,5 32 90,i 2

103
1

96 106 — — — 89 15 23 20 36 30,5 84,7 1

e incertain.

100
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|

100 119
1

120 67,5 8l 13 20 20 37 32 86,5 1 -
— — — — — —

i

22 24 38 32 84,3 -
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!

90 89 97 — — 66 12 18 — 37 32 86,5 -
103 , 98 — — — — — — 20 40 35,5 38,9 -

— — — 70 19 23 — — I
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|
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1
— — 77 1 13 23 | 22

| 37
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Cränes trouves en Savolaks,

«1«»» la parata. de leppärirt.,
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