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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 1. 

Stockholm. 

En undersökning inom theorien för de elektriska 

ström marne. 

Af A. V. BÄCKLUND. 

(Meddeladt den 8 januari 1896.) 

I det jag härmed fortsätter de uppsatser, som jag förut pu- 

blicerat under ofvanstaende titel!), skall jag närmast angifva, 

huru efter min mening solvärme och solmagnetism höra till- 

samman. 

62. Af hvad jag nämnt i n:o 7 i min första uppsats öfver 

dessa ämnen i Öfvers. f. 1893, N. 1 är klart, att jag anser, att 

hvarje aggregat af punktkulor S erfar af en utanför belägen 

magnetisk kropp till en början endast uppvärmning, hvarvid 

aggregatets punktkulor komma i volum- och tyngdpunktsoscilla- 

tioner, och att i följd af de därmed förknippade attraktionerna 

desamma punktkulorna efterhand gruppera sig till partiklar?). 

Tydligt är, att, innan dylik gruppering blifvit fullständigt genom- 

förd, måste jemte de förhandenvarande partiklarne mera fria 

punkter S förefinnas, och särskildt måste hvarje partikel vara 

omgifven af en oändlighet punkter S, som tillsamman bilda ett 

hölje kring partikeln med utat aftagande täthet. Därigenom att 

detta hölje småningom förtätas och delvis sammansmälter med 

partikeln, växer denna ända till dess ett stationärt tillstånd 

1) I Öfvers. af K. Vet. Ak. Förh. 1893, N. 1 och 7 samt Bih. till K. Vet. Ak. 

Handl. B. 20, Afd. I, N. 2 och B. 21, Afd. I, N. 2. 

2) Se ock inledningen till afhandlingen i Bih. B. 21, Afd. I, N. 2. 
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inträdt. Beskaffenheten af detta tillstånd beror naturligvis vä- 

sendtligen på de utifrån kommande vågornas styrka. Af dessa 

vågor måste för öfrigt ätskillist ha uppsamlats inom partikeln 

och därinom cirkulera mellan dennas mera centrala kärna och 

hvad som en gång förut varit hölje därför, samt sålunda bilda 

en elektrisk ström, hvilken sedan, då partikelns form är cy- 

lindrisk, kommer att vid en följande anslutning af partikeln till 

en bredvidliggande likadan partikel omkastas på det sätt, som 

anmärktes 1 n:o 7!). Dessa slags strömmar ökas i mån som par- 

tiklarne växa. Af det ursprungliga punktaggregatet har blifvit en 

sammanhängande kropp med till slut konstant magnetisk karakter. 

63. Det är sjelfklart, att vi måste antaga såsom allmänna- 

ste fall, att värmerörelse existerar inom hvar och en af de två 

senast betraktade kropparne, ty oupphörligen utgå värmevagor 

från de elektriska strömmar, som kretsa omkring kropparnes 

partiklar och göra dem magnetiska, och af dessa värmevagor 

försättas i allmänhet kropparnes punktkulor S 1 värmeoscilla- 

tioner. Sålunda vore det väl ej orimligt att förutsätta för solen 

endast elektriska strömmar, som skulle på samma gång inducera 

magnetism hos jorden och vara enda orsak till värmet, men 

sannolikast är, efter hvad som nyss nämndes, att inom solen 

äfven värmevågor finnas och att värme kommer till jorden både 

från. solens elektriska strömmar och från värmerörelsen i solens 

inre. Genom studium af a ena sidan det oss dagligen tillsända 

solvärmet och a andra sidan den magnetism, som härrör från 

elektriska strömmar på solens yta och på därmed koncentriska 

sferer 1 solens inre, som föranleda, enligt den äsigt, jag utvecklat 

i min uppsats i Bih. B. 20, Afd. I, N. 2, den observerade dag- 

liga rörelsen hos magnetnälen?), — ha vi nyligen funnit om M”', 

som tillhör det nämnda värmet (se n:o 50 i Bih. B. 21, Afd. I, 

N. 2), och om M’, som på analogt vis tillhör de nämnda sol- 

strömmarne, att 

M" = MVI8. 

1) i Öfvers. f. 1893, N. 1, sidd. 14, 15. 
2) Om vigtiga, af-värmet beroende, tilläggstermer handlar dock närmastföljanden:o. 
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Men häraf kunna vi då vidare sluta angaende M, som till- 

hör solmagnetismen med axeln J sasom dess moment, och om 

M", som tillhör pa analogt vis det därmed i sammanhang stä- 

ende solvärmet (se n:o 44 och 45), att likaledes 

M" = Myi8. 

Vi antaga da endast, att med de båda slagen af elektriska 

strömmar äro förbundna värmerörelser i samma proportion, liksom 

om elektriska strömmar och värmevågor inom solen hade samma 

yttre orsak, — såsom fallet var för det i föregående n:o betrak- 

tade punktaggregat, somitill slut blef en magnetisk kropp. 

Märkas bör, att det värde, vi efter den senaste formeln!) 

skulle erhålla för log MM’, blefve 41,09 och stämmer utmärkt 

väl med det värde, som jag tidigare i n:o 33 genom helt andra 

betraktelser härledt för samma qvantitet och som är 41,07. 

64. Om den af en orts temperatur beroende ändringen af 

ortens magnetiska element. — Af den dagliga variationen af luft- 

temperaturen arfficieras ej jordmagnetismen med axeln J”, men 

ändock de magnetiska elementen D, H, Z. Beträffande frågan 

om huru dessa element bero af lufttemperaturen, må jag först an- 

märka, att en daglig variation af dem förorsakas enligt n:o 30,31 

af elektriska strömmar pa de två höljen af vattenangor och torr 

luft, som omsluta det fastare jordklotet och genomskära hvar- 

andra vid den magnetiska eqvatorn, och att enligt n:o 62 dessa 

strömmar beledsaga solvärmet samt fortplanta sig med detta. 

Och om fortplantningen af värmet öfver ett af höljena gäller, 

att, efterhand som värmet absorberas, förorsakar det en utbugt- 

ning af höljet, en våg pa höljets yta, hvilken har samma all- 

männa karakter, som den våg har, som solen genom sin attraktion 

frambringar i oceanen. Det är också endast därigenom, att hvar 

och en våg, som af värmet sålunda alstras på en öfre del af ett 

af höljena, efterhand utbreder sig sjelfständigt öfver höljets hela 

yta, som de elektriska strömmar af den förevarande arten fram- 

kommit, hvilka vi finna pa höljenas undre ytor såsom beledsagare 
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af det nämnda solvärmet. Häraf förstås hvarför, då fråga varit 

om beloppen vid en tid # af de magnetiska elementen för en 

gifven ort, jag räknat med de strömmar på de undre ytorna af 

höljena, som hänföra sig till tiden —© (n:o 30): jag anser näm- 

ligen, att den värmevåg, som vid en tidpunkt uppväckes på den 

öfre sidan af ett af höljena på en ort, som är diametralt mot- 

satt mot den gifna orten, behöfver tiden © för att fortplanta sig 

till denna senare eller vertikalt öfver den, så att nu vid tiden £ 

vi fa, tillsamman med värmevägen, sådana elektriska strömmar 

på den undre ytan af vattenångehöljet, om observationsorten 

ligger norr om den magnetiska eqvatorn, — eller på den undre 

ytan af höljet af torrare luft, om orten ligger söder om nämnda 

eqvator, — som vi skulle erhållit redan vid tiden —-6@, i fall 

hastigheten för värmets fortplantning öfver ifrågavarande ytor 

varit oändligt stor. 

Men angående värmevagen, d. v. s. den af värmet alstrade 

vågen i vattenangehöljet eller i det andra höljet, gäller, som 

sagdt, i hufvudsak detsamma som om en flodvag i oceanen, så- 

lunda särskildt detta, att, i följd af solens kontinuerliga verkan 

och i följd däraf att hvarje utbugtning af ett parti af höljena 

kretsformigt utbreder sig öfver höljenas ytor, vi måste betrakta 

den vid tiden 2 förhandenvarande utbugtningen af ett höljes yta 

såsom en akkumulation af vågor, härrörande från verkningar af 

solvärmet under flera föregående tider. Däraf är klart, att, 

hvarje gang hänsyn skall tagas till värmevägens höjd, vi komma 

närmare det verkliga förhållandet, om vi låta vattenangehöljets 

utbugtning vid tiden t hänföra sig till en verkan af solen vid 

tiden 2—v samt bestämma v ur något slag af observationer. Men 

Just till värmevågens höjd måste hänsyn tagas, då vi vilja be- 

stämma värmets inflytande på den dagliga variationen af de 

magnetiska elementen. Ty deras dagliga variation beror, förutom 

af de ofvan nämnda elektriska strömmarne, hvilkas verkan jag 

beräknat i n:o äl, af de särskilda rubbningar, som de andra 

elektriska strömmarne inom sjelfva athmosferen nödvändigt måste 

lida af de utbugtningar i höljena, hvilka hänföra sig till varia- 
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tionerna i lufttemperaturen. Detta skall ej sa förstås som om 

den med nämnda utbugtningar varierande höjden öfver observa- 

tionsorten af de förut nämnda strömmarne pa höljena härvid 

betydde någonting. Det gör den ej. Icke heller är det magne- 

tismen med axeln J”, som af den dagliga värmevågen afficieras, 

ty de magnetiska stafvar med axelriktningen J’, som bildas af 

luftpartiklarne (se inledningen till mina uppsatser i Öfvers. f. 

1893, N. 7 och Bih. B. 20, Afd. I, N. 2), kunna skjutas åt 

sidan af de uppstigande vattenangorna utan att brytas!). Men 

de andra elektriska ovalströmmarne i luften, de, hvilkas (mag- 

netiska) axlar böja sig omkring det fastare jordklotet och för 

öfrigt till största delen stå vinkelrätt mot 4, 4,, samt således 

vid jordens dagliga rotation oupphörligen ändra riktning inom 

athmosferen, de måste af vattenångorna, då dessa uppstiga, delvis 

skingras och i stället öfvergå till vattenångornas ytor samt där- 

öfver utbreda sig?). Det torde vara svårt att bilda sig en klar 

föreställning om dessa strömmars verkan. Man skulle dock må- 

hända kunna antaga, i enlighet med hvad i slutet af n:o 30 är 

utveckladt, att, då vattenångehöljet är i hvila, på dess öfre yta 

och på dennas fortsättning såsom undre yta för den södra hemi- 

sferens öfre hölje af torrare luft ett system af elektriska strömmar 

(eller ett magnetiskt lager) befinner sig, som har 

(1) — ar cos q cos d sing sin I — 5 — v) ” 

till potential för punkter (r) vid jordytan, och att samtidigt på 

vattenängehöljets undre yta och på dess fortsättning öfver den 

södra hemisferens torrare lufthölje ett strömsystem finnes med 

ut: T \ 
(2) + 09 cos q cos Ösin 5 sin(t— 35 — vi 

') när ej samtidigt, genom en rubbning af solens magnetism, strömmarne inom 

stafvarne plötsligt öppnas och slutas. Se n:o 71. 

?) Jag tänker närmast på förhållandena, då vattenängehöljet är det öfvereta af 

höljena. ; 

3) Faktorn till ar är 2 (eos rv 2" — cosn 2”,]. 
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till potential för samma punkter (r), — men att, när den öfre 

ytan af vattenangehöljet är i rörelse, potentialen af det dära 

befintliga strömsystemet i stället blir 

) ; u. ö 
(3) — ar cos cos Ö sin 3 sin | io ), — 

så att nu det sammanlagda värdet af (2) och (3) skall blifva 

(4) — (0 — e)r cos q cos Ösin 3 sin (Lära o) 

och skall vara att uppfatta som potential af de elektriska ström- 

mar, som, på sätt som ofvan nänındes, af vattenångornas rörelse 

frambragts pa höljena. Hvad «' — « beträffar, som ingår 1 (4), 

så skall denna qvantitet variera med vattenångehöljets utbugt- 

ning, men icke blott bero af utbugtningens storlek, utan äfven 

af dess afstånd från observationsorten, emedan vågorna från de 

strömmar, som stannat på utbugtningen, på sin väg till observa- 

tionsorten absorberas af vattenängehöljet till stor del, och så- 

lunda, af denna orsak, de ifrågavarande strömmarnes verkan för 

en gifven ort blir dess mindre, ju längre strömmarne befinna sig 

från orten. I enlighet härmed skrifver jag för en ort, för hvilken 

vattenangehöljet är det öfversta af höljena, då jag endast tänker 

på effekten af ändringar under dagens lopp af temperaturen: 

(5) a — a prop. mot den dagliga temperaturvariationen!). 

När det blir fråga om potential (4): s värde vid tiden t, är det 

dock ej temperaturen för denna tid man skall använda för er- 

hållande af värdet på @ — «, utan temperaturen för tiden t — v, 

då, efter hvad ofvan antogs, den verkan af solen, som iakttages 

vid tiden t, är den, som vid tiden t— v varit utförd. 

Med iakttagande af att sålunda enligt (5): 

al — a = k cos q cos d cos [t— 5 — v), 

!) Den ansenligaste termen i uttrycket för den dagliga temperaturvariationen är 

b cos 9 cos Ö cos 5) 3 Sesn:0)52. 
' 
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k positivt, finna vi för potential (4) värdet: 

2 247 

(6) — Ar cos ?p cos ?Ö sin 2 I SES — o) 

med 4 positivt norr om den magnetiska eqvatorn. Men söder 

om den magnetiska eqvatorn, där höljet af torrare luft ligger 

öfver det andra höljet, blifva de strömmar, till hvilka « hänför 

sig, de yttersta och @— «' får därför samma betydelse för de 

därstädes pa höljena uppsamlade athmosferiska strömmarne som 

a — «a har för samma slags strömmar i den norra hemisferen; 

d. v. s. för en ort, för hvilken höljet af torrare luft ligger ytterst: 

T . . . 2 

a — a’ = k cos q cos d cos I Tagen: o| , k positivt. Vi kunna sa- 

ledes äfven för dylika orter bruka potential (6), men vi skola 

då hafva A negativt. De värden på ON, dÖ,dZ, som vi häraf 

erhålla, äro de följande (rv = 4 40m): 

| ON = A sin 2 cos ?d sin 2 5 — o) Ä 

(7) JÖ = — 24 cos g cos ”) cos |: 5 — ov) \ 

| 0Z = A cos ’p cos ?d sin 2 I 5— 0). 

Den växling fram och tillbaka två ganger under 24 timmar, 

som dessa uttryck besitta, finna vi äfvenledes hos afvikelserna 

emellan observationerna öfver den dagliga gången af de magne- 

tiska elementen för en ort och den af mig förut gjorda beräk- 

ningen öfver samma elements variationer, såsom lätt kan ses af 

de figurer häröfver, hvilka jag bifogat till min uppsats 1 Bih. B. 

20. Därför förmodar jag, att de ifrågavarande afvikelserna till 

en del bero af den dagliga temperaturvariationen för observations- 

orten och hafva sin orsak i de nämnda därmed förbundna fluk- 

tuationerna af de höljen af vattenanga och torr luft, som omsluta 

det fastare jordklotet. Den nämnda dubbla perioden i afvikel- 

serna emellan observationerna och mina beräkningar i Bih. B. 20 

är i synnerhet påfallande för CAP's och SINGAPORE's magnetiska 
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element, förutom hvad angår OH för SINGAPORE. Men för SIN- 

GAPORE är q mycket litet (9 = + 1" 18',5) och temperaturkorrek- 

tionen för OH skulle da efter (7) blifva obetydlig. Grunden till 

den stora afvikelsen mellan det beräknade och det observerade 

OH, särskildt för halfaret April—Okt., söker jag också på annat 

håll. Det synes mig nämligen vara riktigast, såsom jag äfven 

låtit förstå förut i Bih. B. 20, Afd. I, N. 2, sidd. 14, 15, att 

beräkna de dagliga variationerna af H, D och Z för SINGAPORE 

såsom om under tiden från 21 Mars-—21 Sept. skärningen emellan 

de båda höljena af vattenångor och torr luft fölle söder om 

denna stad, och den då hade sommar så som eu nordlig ort, åter 

under tiden från 21 Sept. —21 Mars hade sommar så som en 

sydlig ort och skärningen emellan de båda höljena då fölle norr 

om staden. Vi få då nära på samma figur för 10° JH under 

båda perioderna April—Okt. och Okt.--April samt just den figur, 

hvilken a taflan 3 (Bih. B. 20, Afd. I, N. 2) finnes angifven för 

det senare tidsintervallet. Observationerna för 10° JH fram- 

ställas ganska väl genom denna figur. 

Af räsonnementen ofvan är åter klart, att vi äfven böra 

finna variationer af N, Ö, Z, som motsvara såväl temperaturens 

årliga variation som ärsmediet af temperaturen. Sålunda upp- 

komma jemte eqvv. (7) efterföljande: 

[SN —asingcosdsin[2 — v'|- 2ßcos2psin2dsinlt eu | N=0singcosdsinfi—3—v —26 cos 2q sin 20 sin a a 

(7') = — ucosdoos|t ‘| -28singsin 280 5") & 
NI S 

|9Z=acosqcosösin[e-5—v]+B sin 2psin2osinlt-,—v). 

a, p, v', v” konstanta. — Naturligtvis skall äfven här tecknet 

ändras för högra membra, när formlerna skola tillämpas på en 

ort, för hvilken det torrare lufthöljet befinner sig ofvanför det 

andra höljet. 

Om specielt arktiska och antarktiska trakter se n:o 69. 

65. Om en fortgående ändring af det jordmagnetiska mo- 

mentet. — Enligt hvad jag nämnde i slutet af n:o 62 kan par- 
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tikelbildningen inom jorden tilltaga och desslikes magnetismen med 

axeln J’" inom athmosferen och inom jordkärnan växa ända till 

dess ett stationärt tillstånd inträdt. Härvid är dock väl att 

märka, att, så länge i jorden finnes en omagnetisk jordskorpa, 

förutsätter ett magnetiskt jemvigtstillstånd elektriska strömmar 

pa jordskorpans yta, som skulle fortlöpa längs de isokliniska 

linierna och icke utöfva någon verkan på jordkärnan, men för 

athmosferen upphäfva all magnetisk verkan från jordens fastare 

delar. En magnetisk punkt (d. ä. magnetisk pol) i athmosferen 

skulle i hvarje fall icke lida nagon magnetisk inverkan alls fran 

jord och sol tillsamman. Det bör således, medan ett dylikt jem- 

vigtstillstånd närmar sig, förefalla som om intensiteten af den 

permanenta jordmagnetismen år för ar aftoge, och det i form- 

lerna i n:o 23 ingaende Zu skulle följaktligen vara negativt, — 

men jordens magnetiska verkan utanför athmosferen skall sam- 

tidigt växa liksom om tjockleken af jordskorpan minskades. 

Dock må vi äfven lägga märke därtill, att för sjelfva luftpar- 

tiklarna växer kanske deras magnetism af skäl, som jag nu 

skall framställa. 

I början af n:o 63 anmärkte jag, att ingalunda det vore 

orimligt att antaga, att alla ethervågor från solen härrörde från 

däri befintliga elektriska strömmar, och 1 sammanhang härmed 

skulle man kunna antaga såsom ett sluttillstånd för jorden, att 

solvagorna frambragte för jordens athmosfer och för jordkärnan 

endast elektriska strömmar, men för jordskorpans partiklar endast 

värmeoscillationer!). Då skulle man åter skrifva M" i st. f. M 

och M" ist. f. M', d. v. s. man skulle gifva at M och M' de 

större talvärden, som vi funnit i den föregaende uppsatsen för 

M" och M”. Härmed blefve magnetismen för jordens athmo- 

1) Vi må erinra oss, hvad för skillnad i dessa afhandlingar gjorts emellan 

värmeoscillationer och sådana rörelser, hvari en elektrisk ström försätter 

punkterna S inne i strömmen. Värmerörelsen utgöres af kontinuerliga enkelt- 

harmoniska volum- och tyngdpunktsrörelser, däremot är rörelsen hos punk- 

terna inne i en elektrisk ström sammansatt af tvänne halfoscillationer af 

motsatt slag, skiljda åt genom ett jemförelsevis ofantligt långt tidsrum, 

hvarunder både volum- och tyngdpunktsrörelsen är likformig. 
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sferiska partiklar större än hvad vi förut kunnat anse den vara. 

Ändock kunde vi ha erhållit för den skenbart permanenta jord- 

.magnetismen det förra värdet u, men då skulle elektriska ström- 

mar af den nyss omtalta arten existera för jordskorpan. — Det 

är dock blott i förbigående jag nämner detta. 

De extra-ordinära magnetiska perturbationerna. 

66. De extra-ordinära magnetiska perturbationerna synas 

mig väsendtligen härröra därifran att solens elektriska strömmar 

ändra sig. I de föregående uppsatserna har jag betraktat dessa 

strömmar såsom konstanta och i dem sökt orsaken till jord- 

magnetismen samt dennas dagliga och sekulära ändringar samt 

därmed funnit för dessa fenomen lagar, som tillnärmelsevis åter- 

gifva de direkta observationsresultaten. Och att äfven en årlig 

variation af jordmagnetismen, ej olik den, som observationerna 

tyckas häntyda på, följer af de samma solströmmarne, skall jag 

visa kort härefter i n:o 72. Men att förklara, huru variationer 

i den elektriska strömningen inom solen te sig för jorden, skall 

blifva föremål för det närmast följande räsonnementet. 

En del af de elektriska strömmarne i solen antogos konsti- 

tuera solmagnetismen med axeln J och de öfriga antogos bilda 

sferiska magnetiska dubbellager, koncentriska med solen och med 

konstanta moment. Antag nu, att inom solen uppstår en elek- 

trisk strömning, som kan betraktas äquivalent med en magnet, 

som till axelriktning och till moment må vara utmärkt genom u. 

Denna ströms magnetiska poteutial i afseende på en punkt, som 

är belägen inom jordens athmosfer på afståndet A från solens 

centrum, blir 

u cos Ru 

R? 

eller 

ucosud ur. i ; 
(8) — HR 73 (3 cos r 4’ cos ud' — cos ru) + etc., 

i fall 7 är den antagna punktens radius vector från jordens 
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centrum samt 4 =4' är afståndet mellan solens och jordens 

centra och 4' räknas i anseende till riktningen från jorden till solen. 

Nu betraktar jag först det fall da axeln u är parallel med. 

J. Da är «f=90° och (8) antar därför formen: 

ur COS TU 
A? (9) 

Af denna potential bli athmosferen och jordkärnan likformigt 

magnetiserade, enligt u:o 14, och, da de magnetiska axellinierna 

böja sig omkring punkten (r), sa kommer denna att afficieras 

endast af potentialen 

as — a”'3cosrJ" 
(10) ee ee 

då vi bilägga a”, a”, J’ samma betydelse som i n:o 14. Här är 

dock u ej konstant utan funktion af R--as!), således approxi- 

mativt funktion af rcosr4’+as och således: 

du  10du say du 1 du du I du | N 

0x ads ös Eh 
de, == 

; ” dy ads 
Sole, 

du 

ds 
a jorden, är att räkna lika med förhållandet emellan du och 

Det värde på —, som vid tidpunkten s skall vara att observera 

ds, när du är den ändring, som « har erfarit inom solen 

under ett tidsförlopp ds, räknadt från en föregående tidpunkt 

A+rcosrd' 

a 
S 

I öfverensstämmelse härmed kommer den magnetiska kraft, 

Nr ö ER 5 du >; 
som härrör fran en ändring af u, lika med Ds ds, att för alla 

s 

punkter inom athmosferen vara parallel med 7, men uppgå till, 

ett med punktens läge varieraude belopp: 

1 du a? — a”? cos rt” 

ads 4 a”? 

1) Detta framgår af n:o I och 40 i min afhandling »Zur Wellentheorie gasar- 

tiger Mittel», Math. Ann. B. 34. — Med s utmärkes tiden vid Greenwichs 

meridian. 
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Alltså!), om N och Ö äro nordliga och östliga horizontalkompo- 

nenterna och Z är vertikalkomponenten af den ifrågavarande 

magnetiska kraften, så skola vi sätta: 

1 du a” 
NES= BE 
; a 08 4? 

„m 

ms 5\ 

(1 (5) | cos r.J" (sin d cos q — cos d sin pcos(s+A)), 
[4 

a Bay. m\g 

(1) 10-29 a1—1(5) | os» "cosdösin(s+A), 

lil) [220 3 

| = — a = | cos rJ” (sin d sin qå + cos I cos q cos (s+2)) > 

när det blir fråga om effekten af en i Greenwich vid tiden s 

iakttagen ändring af u och A är den östliga longituden från 

Greenwich för punkten (r). Men kraften (11) är egentligen ett 

resultat af tvänne krafter, af hvilka den ena kommer något före 

den andra. Vi erhålla nämligen först en kraft från det magne- 

tiska lager, som genom den af du åstadkomna polarisationen af 

athmosferen uppväckes på jordskorpans öfre yta med radien a”, 

hvilken kraft har en intensitet: 

1 du a” 2 
a 05 gå 008 rJ 

'och är riktad till solen, då detta uttryck är positivt, eljest riktad 

därifrån. Den andra kraften är motsatt denna, den härrör från 

den i jordkärnan uppväckta magnetismen och vi erhålla värdet 

för dess intensitet, blott vi i det föregående uttrycket ändra 
"3 

a [4 

a” till — Denna kraft kommer sa lång tid efter den före- 

saende som förflyter emellan athmosferens och jordkärnans mag- 

netiska polarisering. 

; Om detta slag af magnetisk störning gäller således, att den 

uppträder samtidigt öfver hela jordklotet, och om vi endast fästa 

oss vid den störning, som uppkommit i O och i magnetnålens 

deklination, så kunna vi säga, att för orter på en och samma 

!) Vi medtaga äfven det fall då den elektriska strömmen (ju) ändrar sitt läge, 

när vi låta derivatan af « i afseende på s vara den fullständiga derivatan 

af u i afseende på tiden. 
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meridian störningen är af motsatt riktning på ömse sidor om 

den magnetiska eqvatorn, åter för orter med samma breddgrad 

varierar den med longituden, så att störningarna äro motsatta 

hvarandra för tvänne orter med 180 graders longitudsskillnad och 

till numeriska värdet störst för A = 6° — s, 185 — s 1). Slut- 

ligen, ju närmare till någon af jordytans två magnetiska poler 

observationsorten ligger, dess ansenligare utfalla dessa slags stör- 

ningar. 

Jag far särskildt fästa uppmärksamhet på att observatio- 

nerna synas angifva just dessa karakterer såsom allmänt gällande 

för de extraordinära magnetiska perturbationerna. Se t. ex. 

JOH. MÜLLER’S Lehrbuch der kosmischen Physik, 4:de upplagan, 

1883, sidd. 815, 816. 

67. Genom u:s ändring induceras elektriska strömmar inom 

jorden och det är genom deras omkastning som jorden polari- 

serats till erhållande af potential (10), på det i n:o 7 beskrifna 

viset. Äfven i det allmännare fallet, da u ej är parallel med J, 

få vi magnetisk polarisation verkställd af ändringen du. Vi 

beräkna denna polarisation efter samma grunder, efter hvilka vi 

bestämt den föregående. Vi finna således först ett magnetiskt 

dubbellager på athmosferens yta, äquivalent med en oändlighet 

elektriska strömmar, hvarigenom den af den första termen i (8) 

utmärkta konstanten upphäfves, och vidare finna vi en ny, hela 

athmosferen genomträngande magnetisering, hvaraf en del får 

sägas hänföra sig till wu:s (rätvinkliga) komponent utåt J och 

den andra delen till u:s andra komponent, som står vinkelrätt 

mot J och hvilken jag för tillfället vill beteckna med w. I 

öfverensstämmelse med hvad jag förklarat i det sista stycket af 

n:o 30, kunde det synas som finge man antaga, att de magnetiska 

axlarne för den magnetism, som härrör från ändringen du, böja 

sig omkring partiklarna i de två höljen af vattenangor och torr 

luft, som omgifva det fastare jordklotet, samt att detta senare 

tangeras af axlarne för särskildt den magnetism, som af ändringen 

du' förorsakas, och då framkomme ingen magnetisk kraft på 

1) Detta sista gäller uteslutande störningen i Ö, när deklinationen är nära 90°. 
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någon punkt i athmosferen såsom följd af en ändring du'; men 

vi erhålla ej, såsom då vore att vänta, hela den störande kraften 

för en magnetpol uttryckt genom formler (11), när däri vi insätta 

för u dess rätvinkliga komponent utåt J, ty de två nyss nämnda 

höljen af vattenangor och torr luft, som omsluta det fastare 

jordklotet, måste i någon grad inverka störande på den ifråga- 

varande polarisationen af athmosferen, förnämligast genom den 

rörelse, hvari dessa höljen råka till följe af det värme, som 

beledsagar ändringen du och af höljena absorberas. 

68. Efter hvad i n:o 64 utvecklats, skulle vi anse, att de 

athmosferiska strömmar, som uppfangas på höljena och just 

föranleda den ifrågasatta magnetiska verkningen, skola för en 

punkt (r) vid jordytan bekomma en potential, lika med 

(12) (@ — a) r cos r A", 

hvarest &«' — &« skall bero af den a orten (r) observerade tem- 

peraturförhöjning, som beledsagar ändringen dp., och 

cos rd” = sin q sin d + cos q cos d cos (t — v),t=s+4. 

Om vi skrifva i enlighet med n:o 58 temperaturen lika med: 

a+bsin q sin d+ccosgp cos d cos (t — v) 

och sätta &«' —- « proportionelt mot denna qvantitet samt således 

erhålla potentialen i fråga under formen: 

(13) rx (sin q sin d + cos q cos d cos (s+A — v")) + 

+rA sin q sin d (sin q sin d + cos & cos d cos (s+ 4 — v”)) + 

+ ru cos q cos dcos(s+4— v) (sin qsin d + cos q cos d cos (s+A—v)), 

så skola vi vidare sluta i analogi med räsonnementen i n:o 66, 

att den i slutet af föregaende n:o anmärkta störningen blir ut- 

tryckt genom en kraft af storleken 

(14) 5 "0 (sin q sin d + cos q cos d cos (s+2 — v')) + 

ON N a N 
+77, lu gsin d (sin sin d + cos q cos d cos (s+24 — v”)) + 

+ ur eosgpeosdeos(s+ Av) (sin psind+cospcosdcos(s+A—v)), 
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som är riktad till solen, när detta uttryck är positivt, men rik- 

tad från solen, när det är negativt. Detta gäller dock ej söder 

om den magnetiska eqvatorn. Där blir förhållandet motsatt, ty 

strömmarne («) komma där ytterst (pa det torra lufthöljets öfre 

yta)!) och i sammanhang härmed blir för den södra hemisferen 

a— a = k(a+bsin psind+ccosg cos d cos (t — v)), k positivt. 

69. Mugnetiska störningar i polartrakterna. — För en viss 

arktisk trakt och den diametralt motstående antarktiska lider 

föregående sats undantag. Då nämligen, efter hvad jag utvecklat 

i n:o 53, i norra hemisferen finnes en hel rad af orter, hvardera 

‚med ett minimum af ärstemperatur relativt alla andra orter på 

samma meridian, och dessa orter äro belägna på en nära cirkel- 

rund kurva, som går genom den geografiska polen och ganska 

nära den magnetiska, hvilken den omsluter och af hvars meri- 

dian den delas i tvänne kongruenta hälfter?), så är klart, att 

vattenangehöljet far ett minimum af mäktighet längs en sluten 

kurva, nämligen just öfver den nämnda nära cirkulära, och att 

därför utmed denna kurva ett genombrott af det underliggande 

torrare lufthöljet må anses möjligt. Jag antar, att dylikt genom- 

brott verkligen alltid äger rum. Då förefinnes öfver den arktiska 

trakt, som ligger innanför den anmärkta cirkulära kurvan, samma 

arrangement mellan höljena (af vattenangor och torr luft) som 

söder om den magnetiska eqvatorn (med undantag för den mot- 

stående antarktiska trakten). Och så som, enligt n:o 30 och 64, 

athmosferiska strömmar uppsamlas på och utbreda sig öfver dessa 

höljen, är det tydligt, att för nämnda arktiska trakt den dagliga 

variation af de magnetiska elementen, som vi erhålia ur de i 

Bih. B. 20, Afd. I, N. 2, sidd. 11, 12 angifna formlerna, skall 

ändras till tecknet. Likasa mäste gälla för de andra ordinära 

dagliga variationer, som bero af värmet frän solen och som äro 

framställda i n:o 64, att de för den nämnda arktiska trakten 

skola beräknas ur eqvv. (7) och (7) med ändradt tecken för 

högra membra. Jag far härför blott hänvisa till hvad som sagts 

1) Jfr med hvad som yttrats i n:o 64 strax före formlerna (7). 

2) Bih. B. 21, Afd. I, N. 2, sidd. 26, 27. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 1. 2 
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omedelbart efter nämnda eqvationer. Äfvenledes måste de mag- 

netiska störningar, som i föregående n:o omtalats, för den ifråga- 

ställda arktiska trakten härledas från en potential (13) med 

ändrade tecken för z, A, u. Alltså skola såväl de ordinära 

dagliga som de extra ordinära, af värmeströmningar i solen fram- 

kallade, magnetiska variationerna, — men ej störningarna af 

slaget (11), — för de inom zonen för minimaltemperaturen 

belägna arktiska trakterna blifva motsatta mot de variationer af 

samma slag, som de magnetiska elementen erfara å orter i den 

norra hemisferen på andra sidan om den samma zonen!). Att 

de magnetiska störningarna, såväl de ordinära som de andra, 

visa motsatta karakterer ä orter innanom och utanför norrskens- 

bältet, det har tydligt ådagalagts af observationerna, hvilket långt 

förut : blifvit anmärkt af professor AUG. WIJKANDER 1 hans verk: 

Observations magnetiques faites pendant Vexpédition arctique 

suédoise en 1872—1873, K. Sv. Vet.-Ak. Handl. B. 13, N. 15, 

Stockholm 1876, och äfven senare af honom uttryckligen fram- 

hållits vid de Skandinaviska Naturforskarnes möte i Stockholm 

7—14 Juli 1880. Se detta mötes Förhandlingar sidd. 135—147 

eller afhandlingen i Meteorologische Zeitschrift 1880: Von den 

magnetischen Verhältnissen in den arktischen Gegenden von Dr 

Aus. WIJKANDER in Lund. (Se ock S. LEMSTRÖM: Om polar- 

ljuset, Stockholm 1886, sidd. 22--33). Och att jag anser, att 

ett nära sammanhang råder emellan norrskensbältet och den ofvan 

omtalta zonen för minimaltemperaturen, och skälet för denna ' 

min äsigt, det skall framgå af efterföljande n:o 71. 

70. Extra ordinära störningar hos jordens magnetiska 

poler. -- Jag har redan nämnt, att jordens athmosfer polariseras 

af den i n:o 66 och 67 antagna ändringen du. Angående denna 

polarisation må man emellertid framförallt lägga märke till följande. 

— De magnetiska axlarne för luftpartiklarne ändra riktning från 

J, som skall vara axelriktning för luftpartiklarne vid athmo- 

1) För den motstående antarktiska trakten gäller naturligtvis, enligt det före- 

gående, ett liknande undantagsförhållande. 
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sferens yttersta gräns, och J vinkelrät mot ekliptikan, till J”, 

som skall vara axelriktning för luftpartiklarne invid den fastare 

jordytan, och J” nära på fast förbunden med jordskorpan. I 

följd af denna olikhet i riktning mellan de magnetiska axlarne 

för de olika luftlagren måste, företrädesvis i de öfre lagren, den 

magnetiska kontakten emellan luftpartiklarne oupphörligen växla, 

så nämligen att samma luftpartikel efterhand ingår kontakt med 

olika andra luftpartiklar. Närmast jordytan är dock i regeln 

denna rörelse obetydlig; den blir beaktansvärd först vid en sådan 

hastig ändring af athmosferens magnetiska tillstånd, som fram- 

kallas af en elektrisk strömning du i solen. Ty vid den däraf 

följande magnetiska rubbningen af jordathmosferen kunna ej ens 

luftpartiklarne invid jordskorpan förhålla sig som fast förbundna 

därmed och med jordkärnan, utan, då vi vilja tillämpa på luften 

räsonnementen i n:o 18—20 i Öfvers. f. 1893, N. 7, mäste vi 

skrifva a < 1. Att för athmosferens yttre lager alltid x måste 

tagas mindre än 1, har jag anmärkt förut i början af min upp- 

sats i Bih. B. 20, Afd. I, N. 2. (Se ock noten på sid. 24 i 

min uppsats i Bih. B. 21, Afd. I, N. 2). Men då erhålla vi af 

eqvv. (8) i n:o 20 i Öfvers. f. 1893, sid. 429, eftersom x <1, 

en helt annan rörelse för den till athmosferen hörande magneti- 

ska nord- (och syd-) polen pa jordytan, än för motsvarande pol 

pa andra sidan om jordskorpan. Ty den senare polen hänför sig 

till jordkärnan och för denna behåller x värdet ett, eller där har z 

ett värde närmare ett, än z har för luftens närmaste lager. 

Enligt de nämnda eqvv. (3) och den föregående eqv. (2) få vi 

anse variationen af vinkelafständet (4) mellan den geografiska 

polen och den förstnämnda, till athmosferen hörande, magnetiska 

polen mindre ansenlig, än variationen af den senare polens azimuth 

(w). Vi kunna således såsom en första tillnärmelse taga d4=0, 

Oy = —(1—x)vdt, da vi med » beteckna jordens rotations- 

hastighet kring dess axel. Och vi erhålla därmed beloppen af 

de nya störningar i N, Ö och Z, som härflyta från den anmärkta 

rörelsen af jordens magnetiska poler, genom differentiation af 

formlerna för N, Ö och Z i n:o 22 i Öfvers. f. 1893, sid. 431, 
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under följande form, där med u, förstås det observerade mag- 

netiska momentet af jorden (= 10%°»?1): 

[ U, 
Ka es - a — 7) v sin 6 sin q sin (y — A) öt, 

.. Io 

(15) I 0 = ne = A — 2) v sin 4 cos (w — A) dt , 

1% = zu a — x) v sin 6 cos @ sin (V \ Tee P 

Beskaffenheten af denna störning beror alltsa väsendtligen af 

observationsortens longitudsskillnad från den magnetiska polen. 

JÖ blir störst för orter på meridianen genom denna pol. Form- 

lerna (15) gälla alla orter på jordklotet utan undantag. 

71. Om norrskensbältet. — De magnetiska stafvar, som 

luftpartiklarne bilda, rubbas måhända mest af det värme, som, 

enligt det föregående, måste beledsaga hvarje ändring de, ty 

detta värme uppväcker vågor på vattenangehöljet och det andra 

höljet, och dessa vågor åstadkomma ej endast sidoförskjutningar 

af de nämnda magnetiska stafvarna, utan, då, såsom nu, till 

följe af ett du, vågor plötsligt uppstå, astadkomma de bestämda 

rubbningar af kontakterna mellan stafvarna inbördes. Hvarje 

dylik rubbning kommer ock att gälla de elektriska strömmar, 

som omkretsa partiklarne i stafvarna och göra dem magnetiska. 

och då hvarje afbrott af en dylik ström måste vara beledsagad 

af ljusfenomen, synes det mig sannolikt, att norrskenen äro just 

dessa ljusfenomen. Vi förstå då lätt, hvarför strålarna i norr- 

skenet gå parallela med inklinationsnålen: de skola nämligen följa 

de magnetiska stafvarna, alltså ha samma riktning som jordens 

magnetiska axel J” har, och detta är ju för den magnetiska polens 

omgifning nära på inklinationsnålens riktning.) 

Det är klart, att de magnetiska rubbningar af denna art, 

som inom athmosferen kunna förekomma, måste visa sig särskildt 

betydande vid den i n:o 69 omtalta zon på den norra hemisferen 

!) JoH. MöÖLLER, Lehrbuch der kosmischen Physik, Braunschweig 1883, ss. 

834, 835. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 1. 21 

(och den motstående på den södra), hvarest höljet af torrare luft 

bryter genom vattenangehöljet. Ty vågrörelsen hos höljena måste 

blifva våldsammast. vid deras genombrytningsställen och vid de 

här ifrågavarande zonerna är ej fallet såsom vid den magnetiska 

eqvatorn, att de af luftpartiklarne bildade magnetiska stafvarna, 

eftersom de vid eqvatorn tangera den fastare jordytan, med lätt- 

het kunna skjutas åt sidan, utan att deras sammanhang i mera 

betydlig grad behöfver lossas. Härför är det som, efter min 

mening, de athmosferiska elementarströmmarna skola vid zonen 

för minimaltemperaturen undergå de största rubbningarna och 

härför som norrskenen på dessa ställen skola visa sig starkast 

och talrikast. — Obs. anm. i slutet af föreliggande uppsats. 

12. Om den årliga variationen af de magnetiska elementen 

kan jag blott nämna, att till ansenlig del torde denna bero på 

den ännu ej använda andra termen af potentialen i n:o 15.0) Dock 

gällde denna term, sådan den upptecknats i sagda n:o, endast det 

fall då J, J', ./’ ha samma riktning. I närvarande fall skulle vi i 

stället bekomma såsom potential det efterföljande uttrycket: 

SM als — as 

A? y3 

1 
COS rJ" cosr Ad — = cos J'A 

3 

med värdena: 

log M = 40,46, a" — a" —=0,012 a”. 

Och alltså, när vi för cos rd, cos J’J insätta deras uttryck i 

d (solens deklination) och s (soltiden i Greenwich): 

cos rA = sin q sin d + cos q cos d cos (s +), 

cos J”A = cos 9 sin d + sin 9 cos d cos (s+A), 

(9 = geografiska polens vinkelafstånd från jordens magnetiska pol 

och w den senare polens longitud, räknad från Greenwich åt 

öster), — så finna vi, att till de förut betraktade magnetiska 

potentialerna kommer ännu en, nämligen potentialen: 

Malie ns all 
4? Ti 

ij \ 1 ER 
coS rJ” sin q — 3 cos 9] sind, (16) - 

1) Öfvers. f. 1893, N. 1, sid. 21. 
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och sluta häraf till en årlig variation af de magnetiska elementen, 

proportionel mot sin J. Erinra vi oss då vidare, att: 

cos rJ” = cos 9 sin q + sin 6 cos q cos (Ww — A), 

så erhålla vi slutligen af (16) efterföljande uttryck för den årliga 

variationen af jordmagnetismens komponenter N, Ö, Z: 

Om ae Bun ”(cososin 2p +singcos2gq cos(wWw—2))sind, 

am! JÖ= See ar 2" inssinpsin(w— A)sind, 

ze a Cr [e0so[sing sl > sinosin29cos(w — A)]sin d, 
( A! a” 

eller, om vi heldre önska uttryck för den årliga variationen af 

horizontalkomponenten H af jordmagnetismen, den östliga de- 

klinationen D och den nordliga inklinationen z, skola vi till- 

lägga formlerna: 

OH = cos DIN + sin DIÖ, 

HöD = cos DSÖ — sin DIN, 
(18) | | 

oH 0Z 
Isec 00 HH rang HH” 

Vi härleda häraf efterföljande formler för KEw för ar 1860 

(qg= +51°28', A—=359°41',3, H = 0,1329, D=338"21', 1= + 68"20', 

w = 296°29 — 0°24' (1860 — 1832), o=12"): 

105547 = + 6,34 sin d, 6D = +0 4 sin d, di = — 0/4 sin d. 

SABINE har åter härledt af observationerna för åren 1858 — 

1862): 

1050 H = + 10,0 sin d, 6 D = +1',2 sin d, dr = — 1',6 sin d. 

För HoBARTTOWN för år 1846 (q = — 42"30', A—= 147°, H= 0,1572, 

D = 956, i = — 7037") erhålla vi af (17) och (18): 

1055H = — 6,5 sin d, OD = +01 sin d,di = — 0',3 sin d, 

') Results of the magnetic observations at the Kew Observatory from 1857 

and 1858 to 1862 inclusive. N. I and II. Sections 1 to 8. By Major- 

General EDWARD SABINE, R. A. Phil. Transactions, Part I, 1865, London 

1863. 
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medan enligt SABINE observationerna för aren 1844—18481) synas 

föra till värdena: 

10554 = 5 sin d, 6D =+0',8 sin d, de = + 1',4 sin d. 

Med anledning af de här framträdande afvikelserna mellan 

resultaten af observationerna och resultaten af formlerna (17), 

får jag blott erinra om, dels att i allmänhet observationerna för 

olika år lemna ganska olika uttryck för variationerna i fråga, 

dels att den föregående theorien så mycket mindre kan göra 

anspråk på att gifva något mer än de allmänna grunddragen af 

de magnetiska fenomenen, som den ju antagit både a” och a” 

konstanta och således antagit jordskorpan lika tjock öfverallt, 

— ett antagande, som ej kan öfverensstämma med verkligheten 

och som bör korrigeras genom en kalkyl, liknande den, som 

Gauss användt 1 sin Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus af 

ar 1838 för att af de kända observationerna närma sig till det 

sanna uttrycket för potentialen af jordens s. k. permanenta mag- 

netism. 

Af formen för potentialerna (10) och (15) är för öfrigt tyd- 

ligt, att magnetiska störningar, som ej kompenserats af andra i 

motsatt riktning, lemna efter sig kontinuerligt försiggaende Ändrin- 

gar af de magnetiska elementen för er ort, däribland äfven årliga 

ändringar af dessa element. 

Anm. till n:o 69, 71. I enlighet med hvad i nämnda n:o 

utvecklades, skola afvikelserna mellan beräkningen af och observa- 

tionerna öfver den dagliga gången af de magnetiska elementen 

för Fort Rae (se tafl. I i Bih. B. 20, Afd. I, N. 2) bero därpå, 

att Fort Rae ligger så i gränsen af norrskensbältet, att detta 

den större delen af dagen faller norr om fortet, åter om natten 

faller söder därom. Det tyckes ock, af afvikelserna i dZ, som 

om på natten vattenångehöljet saknades, eller också ginge helt 

och hållet nedanför observatoriet. — Obs. det som yttrats om 

dylika fall på sid. 10 i Bih. B. 20, Afd. I, N. 2. 

1) Ofvan citerade afhandling. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 1. 
Stockholm. 

Über den Einfluss des Druckes auf die Reactions- 

geschwindigkeit. 

Von VICTOR RoTHMUND. 

(Mitgeteilt den 8 Januar 1896 durch L. F. NILSON.) 

Während die Abhängigkeit des chemischen Gleichgewichtes 

vom Druck schon wiederholt Gegenstand der Untersuchung ge- 

wesen ist, besitzen wir nur sehr dürftige Erfahrungen darüber, 

in welcher Weise der Druck die Reactionsgeschwindigkeit beein- 

flusst. Dass bei Gasen dieser Einfluss sehr bedeutend sein kann, 

hat eine Untersuchung von BODENSTEIN!) gezeigt; dagegen müssen 

wir bei Lösungen von vornherein erwarten, dass wir recht be- 

deutende Drucke anzuwenden haben, wenn wir eine Einwirkung 

finden wollen, da ja die Flüssigkeiten in allen ihren Eigen- 

schaften gegen Druck viel weniger empfindlich sind als die Gase. 

Darauf ist es auch zurückzuführen, dass von den hisher auf 

diesen Punkt gerichteten Untersuchungen erst eine einzige zu 

einem positiven Ergebius geführt hat. 

Schon BERTHELOT und PEAN DE SAINT GILLES?) haben die 

Frage studiert, ob die Esterbildung unter dem Einfluss höheren 

Druckes mit veränderter. Geschwindigkeit vor sich geht. Sie 

wollten namentlich feststellen, ob die grosse Schnelligkeit, mit 

welcher so viele Reactionen in zugeschmolzenen Röhren vor sich 

') Zeitschr. phys. Chem. 13, 116. 1894. 

?2) Annales de chimie et physique (3) 66, 40. 1862. 
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gehen, einem spezifischen Einfluss des hohen Druckes zuzuschreiben 

oder ob sie blos auf Rechnung der hohen Temperatur zu setzen 

sei, welche diese Versuchsanordnung zu erreichen gestattet. Die 

Versuche entschieden in letzterem Sinne: bei Anwendung eines 

Druckes von 50—100 Atmosphären war kein erheblicher Ein- 

fluss auf die Geschwindigkeit der Reaction zu beobachten. Auch 

VAN'T Horr!) hat die Frage untersucht. Er fand dass durch 

einen Druck von 6 Atmosphären die Zersetzungsgeschwindigkeit 

der Dibrombernsteinsäure durch Wasser keine merkliche Ände- 

rung erleidet. Dass aber eine Einwirkung des Druckes vor- 

handen ist, wenn sie auch im” gegebenen Fall sich der Beob- 

achtung entzieht, hat VAN'T HOFF bereits ausgesprochen. 

Durch Anwendung bedeutend höherer Drucke ist es RÖNT- 

GEN?) gelungen einen Einfluss des Druckes auf die Geschwindig- 

keit, mit welcher Rohrzucker durch Salzsäure invertiert wird, 

nachzuweisen. Es ergab sich das merkwürdige Resultat, dass 

diese Reaction unter einem Druck von 500 Atmosphären merk- 

lich langsamer vor sich geht als unter dem Druck von 1 Atmo- 

sphäre. RÖNTGEN deutet die Erscheinung dahin, dass durch den 

erhöhten Druck die electrolytische Dissociation der Säure ver- 

kleinert wird, und infolge dessen die Geschwindigkeit der Reac- 

tion, die bekanntlich der Concentration der Wasserstoffionen an- 

nähernd proportional ist, abnimmt. Diese Annahme widerspricht 

indes andern Erscheinungen. Aus einer von PLANCK®) abge- 

leiteten Formel ersieht man, dass die Dissociationskonstante durch 

Erhöhung des Druckes zunimmt, wenn der Vorgang der Disso- 

ciation mit einer Volumenverminderung verbunden ist; letzteres 

ist allgemein der Fall.*) Zu dem gleichen Resultat führte eine 

von FANJUNG?) ausgeführte Messung von Leitfähigkeiten unter 

verschiedenen Drucken. Bei einer stark dissociierten Säure ist 

freilich die Änderung der Anzahl der Wasserstoffionen durch 

!) Etudes de dynamique chimique, 42. 

2) Wied. Ann. 45, 98. 1892. 

3) Wied. Ann. 32, 495. 1887. 

*) DrupE und NERUST, Zeitschr. phys. Chem. 15, 82. 1894. 

3) Zeitschr. phys. Chem. 14, 673. 189. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 1. 27 

erhöhten Druck recht gering.!) Trotzdem sollte man eher eine 

Beschleunigung als eine Verzögerung der Reaction erwarten, da 

abgesehen von einer Änderung des Dissociationszustandes jeden- 

falls die Concentration der Säure durch die Compression zu- 

nimmt. 

Eine etwas eingehendere Untersuchung der Einwirkung des 

Druckes auf die Reactionsgeschwindigkeit schien um so mehr 

von Interesse zu sein, als CHROUSTCHOFF?) auf Grund der Resul- 

tate RÖNTGENS Einwände gegen die Dissociationstheorie erhob, 

während andererseits TAMMANN?) die Richtigkeit der Versuche 

bezweifelte und die Vermutung aussprach, die Unterschiede der 

Reactionsgeschwindigkeiten seien durch Temperaturschwankungen 

bedingt. 

Zur Aufklärung über diese Punkte einiges beizutragen war 

der erste Zweck der vorliegenden Untersuchung; es mussten zu- 

nächst die Versuche über die Zuckerinversion so weit geführt 

werden, dass sich die Geschwindigkeitskonstante und die etwaige 

Beeinflussung derselben durch den Druck berechnen liess; dann 

schien es wünschenswert auch eine andere Reaction in dieser 

Richtung zu studieren; ich wählte dazu die Katalyse eines Esters. 

Die Versuche wurden während des Sommers 1895 im physi- 

kalischen Institut der Stockholmer Hochschule angestellt; dem 

Chef desselben, Herrn Professor Sv. ARRHENIUS spreche ich hie- 

mit für seine liebenswürdige Unterstützung und viele wertvolle 

Ratschläge meinen herzlichsten Dank aus. 

Versuche. 

Bei den Versuchen über die Inversion des Zuckers liess ich 

die Reaction in weiten Glasröhren von etwa 100 cc vor sich 

gehen, die an beiden Enden ausgezogen waren; das obere Ende 

war mit einem Stück Gummischlauch und einem Glasstab ver- 

!) Tammann, Zeitschr. phys. Chem. 17, 727. 189. 

?) CHROUSTCHOFF: Introduction å l’&tude des &quilibres chimiques, 249. Paris 

1894. 
3) Zeitschr. phys. Chem. 14, 443. 1894. 



28 ROTHMUND, REACTIONSGESCHWINDIGKEIT UNTER DRUCK. 

schlossen, der untere umgebogene Teil war offen und mündete 

unter Quecksilber. Wenn zum Zweck der Messung Lösung 

herausgenommen werden sollte, wurde zunächst zwischen das 

obere Ende und den Glasstab ein Quetschhahn gebracht, hierauf 

an Stelle des Glasstabs die Spitze einer 10 cc Pipette eingesetzt 

und dieselbe durch Saugen gefüllt. Für die herausgenommene 

Flüssigkeit trat Quecksilber ein, ohne dass je Luft in das Ge- 

fäss gelangte. Eine derartige Versuchsanordnung dürfte sich 

vielleicht auch in manchen andern Fällen empfehlen, namentlich 

bei flüchtigen Stoffen. 

Die Versuchsgefässe standen in einem mit Wasser gefüllten 

eisernen Cylinder von ca 11 cm Wandstärke, der durch ein 

enges Messingrohr mit der Druckpumpe in Verbindung stand. 

Der Verschluss des Cylinders geschah mittelst eines starken ein- 

geschraubten Deckels, in dem sich ein Messingventil befand um 

der Luft den Austritt zu gestatten. Es ist von Wichtigkeit, 

dass keine Luft im Apparat zurückbleibt, nicht nur weil da- 

durch die Arbeit des Pumpens erleichtert wird, sondern haupt- 

sächlich weil durch die Compression der Luft eine bedeutende 

Temperaturerhöhung eintreten kann. — Der Druck wurde erzeugt 

durch eine CAILLETET’sche Pumpe von DUCRETET ET Co. in Paris; 

das Manometer war von SCHAEFFER und BUDENBERG in Stock- 

holm geliefert und mit einem Normalmanometer verglichen 

worden. Der Apparat schloss nicht vollkommen dicht, so dass 

der Druck während einer Versuchsreihe langsam abnahm, doch 

konnte derselbe durch Nachschrauben auf etwa 20 Atmosphären 

konstant erhalten werden, was für meine Zwecke genügend war. 

Auf Constanz der Temperatur musste natürlich grosse Sorg- 

falt verwendet werden. Alle Versuche wurden bei Zimmertempe- 

ratur ausgeführt, damit das aus der Pumpe eintretende Wasser 

keine Temperaturänderungen verursachte. Der Cylinder befand 

sich in einem grossen Wasserbad, das durch zwei WırT’sche 

Rührer umgerührt wurde. Die Temperatur war auf + 0,1° 

konstant. Die Temperaturerhöhung infolge der Compression, 

braucht nicht berücksichtigt zu werden, denn dieselbe beträgt bei 
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Zimmertemperatur für einen Druck von 500 Atm. nur etwa 0,5” 

und diese Temperaturdifferenz ist nach etwa 10 Minuten aus- 

geglichen; es kommt natürlich nur die Temperaturerhöhung bei 

der ersten Compression in Betracht. 

Die Menge des invertierten Zuckers wurde in bekannter 

Weise mittelst eines LAURENT'schen Halbschattenapparates ge- 

messen. Um die Reaction momentan zu unterbrechen, brachte 

ich die mit der Pipette herausgenommenen 10 cc der Lösung in 

ein fast zur Hälfte mit Natriumacetatlösung gefülltes Kölbchen 

von 20 ce und füllte dann mit Acetatlösung bis zur Marke an. 

Dadurch wird die Säure so geschwächt, dass die Reaction, wie 

ich mich überzeugt habe, während 4 Stunde gar nicht mehr fort- 

schreitet; es konnte also der Cylinder geschlossen, der Druck 

wieder hergestellt und dann erst polarisiert werden. 

Die Zeit, während welcher der Cylinder offen stand, betrug 

jedesmal etwa 10 Minuten. Bei der Zuckerinversion ist, wie 

sich zeigen wird, der Einfluss des Druckes so gering, dass für 

diese Zeit keine Korrection angebracht zu werden braucht. Wohl 

aber muss berücksichtigt werden, dass durch die Compression 

die Concentration der Säure vermehrt wird; da diese Correction 

nicht viel mehr als 2 % beträgt, können wir statt des Compres- 

sionscoefficienten der Lösung, der nicht genau bekannt ist, den- 

jenigen des Wassers (0,000646 pro Atmosphäre) einführen, um 

die Konstante auf normale Säure zu reduzieren. 

Um möglichst vergleichbare Zahlen zu erhalten, namentlich 

um den Einfluss kleiner Temperaturschwankungen zu eliminieren, 

habe ich jedesmal einen Parallelversuch ohne Anwendung von 

Druck ausgeführt; indem in das Wasserbad neben den Cylinder 

auch eine Versuchsröhre gebracht und die Reactionsgeschwindig- 

keit in derselben gemessen wurde. 

Als Anfangspunkt der Reaction wurde der Zeitpunkt ge- 

rechnet, in welchem die 40 % Zuckerlösung mit der doppelt- 

normalen Säure vermischt wurde. Die Drehung des nicht in- 

vertierten Zuckers wurde durch einen eigenen Versuch bestimmt. 

Die Drehung nach vollendeter Inversion wurde nach mindestens 
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4-tägigem Stehen gemessen und zwar sowohl von der Lösung, 

die unter Druck gestanden hatte als auch von derjenigen des 

Parallelversuchs; aus beiden Zahlen, die stets nur, sehr wenig 

differierten, wurde das Mittel genommen. Es wurde also stets 

für die erste und die letzte Messung bei dem Versuch unter 

Druck der gleiche Wert wie bei dem Vergleichsversuch benutzt. 

In den folgenden Tabellen ist oben der Druck p und die 

Versuchstemperatur ? angegeben. In der ersten Spalte steht die 

Zeit in Minuten, in der zweiten die beobachtete Drehung, in der 

dritten die nach der WILHELMY’schen Formel mit Anwendung 

dekadischer Logarithmen berechnete Konstante multipliciert mit 

106. Rechts davon steht der ohne Anwendung von Druck, sonst 

aber unter ganz gleichen Bedingungen ausgeführte Parallel- 

versuch. Aus den Konstanten wurde das Mittel genommen und 

an demselben die oben erwähnte Correction angebracht. Die 

Konstante der Reihe unter Druck wurde durch die Konstante 

des Vergleichsversuches dividiert. Dieser Quotient A ist von 

allen Nebeneinflüssen wie Temperaturschwankungen u. s. w. un- 

abhängig und wird daher den folgenden Betrachtungen zu Grunde 

gelegt werden. 

20 % Rohrzucker, normal HC]. 

Tab. 1. p = 250 5116 pe 

$ 1 1%. 108 3 > | 1.108 

0 13° 26’ 0 13° 26’ 

118 6° 50’ 1696 156 5 för 1713 

193 354 1714 210 — dv 1693 

383 — (1° 22' 1675 396 — (°41’ 1708 

483 — 1° 36. 1652 492 — 1°50' 1694 

co = co —£27 

Mittel 1684 1702 

corr. 1664 

— 0,978 
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Tab. 2. << p— 500 a) PM 

$ & r 108 LYS % 7.10% 

0 Hör 0 er al — 

sg Oel 1366 113 7 55 1415 

166 & Y 1373 202 4° 45! 1425 

254 340 1348 262 > 1415 

co — 4°. 30 | co 430, 

Mittel 1362 1418 

corr. 1331 

h = 0,938 

Tab. 3. p= 500 = will 

0 1827 | — | 0 13° 27 

76 9237 1375 88 One 1397 

175 > 50 1372 151 6 20 1426 

oo — 2° 30' — 202 2° 46 1420 

Mittel 1373 oo — 4£ 30 — 

corr. 1342 Mittel 1414 
h = 0,949 

Man sieht aus diesen Versuchen deutlich, dass die Reactions- 

geschwindigkeit durch Erhöhung des Druckes vermindert wird, 

Dies Resultat 

steht in voller Übereinstimmung mit den Beobachtungen RÖNTGENS. 

und zwar um etwa 1 % für 100 Atmosphären. 

Wenn diese Verlangsamung einer Verminderung der Stärke der 

Säure durch den Druck zuzuschreiben war, so musste sich die gleiche 

Erscheinung bei allen Reactionen zeigen, welche durch Säuren 

Ich hoffte also durch die Unter- 

suchung einer andern derartigen Reaction hierüber Aufklärung 

katalytisch beschleunigt werden. 

zu erhalten und wählte zu diesem Zweck die Katalyse von Estern. 

Die Versuchsanordnung war die gleiche wie oben, nur die Dimen- 

sionen der Versuchsgefässe waren kleiner: die Röhren fassten 

30 cc, die Pipette 3,40 cc. 

wurde durch Titration mit 0,1121-normalem Barytwasser ge- 

Die Menge des zersetzten Esters 

messen. Durch Einfliessenlassen des Inhalts der Pipette in eine 

Schale mit kaltem Wasser wurde die Reaction gehemmt und 

bierauf sofort die Titration vorgenommen. Der Anfangstiter 
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wurde sogleich nach dem Vermischen der Flässigkeiten bestimmt. 

Ich untersuchte eine 5 % Lösung von Methylacetat in normaler 

Salzsäure unter einem Druck von 500 Atmosphären und eine 

ebenso starke Lösung von Aethylacetat unter verschiedenen 

Drucken, alles bei einer Temperatur von 14°. In den folgenden 

Tabellen steht in der zweiten Spalte die Menge « des verbrauchten 

Barytwassers, sonst ist die Anordnung und Bezeichnung die 

gleiche wie oben; rechts steht wieder der ohne Anwendung von 

Druck ausgeführte Parallelversuch. — An den Konstanten müss- 

ten eigentlich 2 Korreetionen angebracht werden: eine, wie oben, 

wegen der Compression der Lösungen und eine zweite, die wir 

bei den obigen Versuchen vernachlässigen konnten, wegen der 

Zeit während welcher der Cylinder zum Zweck der Messung ge- 

öffnet war. Ich habe mich jedoch überzeugt, dass sich die beiden 

Korrectionen bis auf wenige Einheiten der vierten Decimale 

aufheben und es deshalb unterlassen sie anzubringen. 

5 % Methylacetat, normale Salzsäure. 

Tab. 4 p = 500 t— 14 jo=1 

I a k . 108 I GET 

0 30,93 0 30,93 | 
75 34,20 1293 97 34,30 1031 

105 35,34 1300 122 35,09 1044 
253 39,49 1271 265 38,70 1057 
342 41,52 1323 335 40,03 1054 
oo 47,29 oo 47,29 

Mittel 1297 1046 
h = 1,240 

5 % Åetylacetat, normale Salzsäure. 

Tab. 5. p=100 t — 14 jo = i 

I a rk. 105 u a k . 10? 

0 30,32 | 0 30,32 
145 35,01 1132 155 35,11 1086 
204 36,39 1112 213 36,40 1069 
344 38,98 1097 359 39,12 1078 
419 40.06 1097 430 40.12 1080 
505 41,11 1105 510 41,05 1081 
co 45,24 (eo) 45,24 

Mittel 1109 1079 

h— 14028 
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Tab. 6. p= 200 = INA il 

IT a is. NO I ad k. 106 

0 30,40 0 30,40 

167 35,64 1131 179 35,70 1071 

222 37,05 1162 236 36,97 1074 

265 37,85 1142 2a N az, 1075 

418 40,31 1144 429 40,01 1055 

508 41,34 1141 517 41,06 1063 

oo 45,25 co 45,25 

Mittel 1144 1068 

RR Ro 

Tab. 7. pı— 900 t— 14 Br 

0 30,35 0 30,35 

148 35,36 1201 158 35,20 1084 

227 37,28 1196 239 37,08 1092 

385 40,16 1210 395 39,63 1071 

443 40,85 1195 454 40,36 1065 

508 41,52 1183 515 41,14 1085 

co 45,26 co 45,26 

Mittel 1197 1079 

= al 

Tab. & p=400 ll Del 

0 30,45 0 30,45 

i 137 30,34 1271 146 34,96 1080 

200 36,97 1260 210 36,51 1088 

254 38,18 1261 266 37,66 1089 

405 40,63 1247 418 39,97 1069 

481 41,59 | 1260 487 40,91 1093 

co 45,26 | co 45,26 

Mittel 1260 1084 

0 = 103 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 1. 3 
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Tab. 9. 000 t— 14 0 I 

E) R k . 105 9 a k 108 

0 30,34 a ne. 
105 34,27 1270 96 3354 | 1096 
140 35,42 1291 151 34,92 | 1059 
294 39,09 1310 306 38,28 1082 
372 40,27 | 1285 377 39,39 1079 

| co 45,22 co PA 

Mittel 1289 1079 

= 11,195 

Die Versuche ergeben das überraschende Resultat, dass in 

dem vorliegenden Fall die Reactionsgeschwindigkeit durch den 

Druck sehr bedeutend erhöht wird. Die Konstanten wachsen: 

annähernd linear mit dem Druck, indes schliesst sich eine Expo-- 

In der fol- 

genden Tabelle stehen in der ersten Spalte die Drucke, in der 

nentialformel den Beobachtungen etwas besser an. 

zweiten die beobachteten h, unter ber, die nach der linearen For- 

mel A=1 + b,p, unter ber, die nach der Formel log h = b,p: 

berechneten Werte von Ah. In beiden Fällen ist die Konstante 

aus dem Wert für 300 Atmosphären bestimmt. Es ist dann 

by, = 0,000368, by; = 0000151. 

Tab. 10. 

p h beob. h ber, Diff h ber, Dff 

100 1,028 1,037 — 9 1,035 — 7 

200 1,071 1,074 — 3 1,072 — 1 

300 1,110 (1,110) I (deko) 

| 400 1,163 1,147 + 16 1,149 + 14 

| 500 1,195 1,184 +11 1,187 8 

Wie man sieht, stimmen die nach der zweiten Formel be- 

rechneten A etwas besser mit den beobachteten überein, jedoch 

kann man natürlich bei dem verhältnismässig geringen Umfang. 

des durchmessenen Intervalls keine sichere Entscheidung zwischen. 

den beiden Formeln treffen. 
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Es ist eine namentlich von ARRHENIUS!) näher studierte, 

in ihren Ursachen noch sehr rätselhafte Erscheinung, dass Zu- 

satz von Neutralsalzen die Reactionsgeschwindigkeit erhöht; eben- 

so verhalten sich Säuren abgesehen von dem katalytischen Ein- 

fluss der Wasstoffionen. Es wäre nun denkbar, dass der Einfluss 

des Druckes sich gerade auf diese Wirkung erstreckt. Um diese 

Vermutung zu prüfen, untersuchte ich die Zuckerinversion und 

die Katalyse des Aethylacetats unter Zusatz von 1 Mol. Chlor- 

kalium auf 1 Liter, sonst unter genau den gleichen Bedingungen 

wie oben; das Barytwasser war, wie bei allen folgenden Versuchs- 

reihen 0,1025-normal. 

Es ergab sich: 

20 % Rohrzuckerlösung, normale Salzsäure. 
, 

I a k . 108 I a k . 10% od 

0 13” 22 0 13:22 | 
106 63% 1885 88 724 1959 

179 3 42 1836 160 4£ 8 1908 

237 1° 50’ 1834 215 & al 1950 

400 — 1°31' 1834 394 — 1°52° 1986 

co — 4°53/ co — 253 

Mittel 1847 1951 

h = 0,946 

9 % Aethylacetat, normale Salzsäure. 
Tab. 12. p = 500 = 10 vll 

I a k . 108 I a k . 108 

0 32,30 0 32,70 

153 39,40 1534 164 38,98 1313 

191 40,59 1538 202 39,89 127% 

342 43,87 1512 352 42,99 1265 

407 44,90 1524 412 43,92 1266 

co 48,75 co 48,75 

Mittel 1527 1281 

Ah = 1,192 

1) Zeitschr. phys. Chem. 4, 237. 1889. 
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Man sieht, dass die relative Steigerung A durch den Druck von 

der oben (Tab. 2, 3 und 9) gefundenen nicht abweicht, dass also 

die oben ausgesprochene Vermutung über die Salzwirkung sich 

nicht bestätigt. 

Ich untersuchte ferner, ob bei Änderung der Concentration 

der Säure und des Esters die Wirkung des Druckes die gleiche 

bleibt. Es ergaben sich folgende Resultate: 

3 % Aethylacetat, normale Salzsäure. 

Mittel 2041 

Tab. 13. p = 500 Dell mel 

0 2 k . 108 3 a %.105 

0 82,87 0 82,87 

174 43,01 1302 189 42,28 1088 

243 45,69 1290 258 44,80 1094 

297 47,51 1291 314 46,45 1086 

479 51,82 1291 503 50,82 1096 
542 52,80 1284 DM 51,63 1086 

> 57,83 oo 57,83 | 

Mittel 1292 

= 1188 

5 % Aethylacetat, 1,5-normale Salzsäure. 

Tab. 14. p = 500 = 14 oo p=1 

I a k . 106 I a k . 108 

0 49,40 0 49,40 

91 54,73 1998 107 54,89 1763 

152 57,46 2078 170 57,38 1831 

223 59,59 2063 247 59,32 1776 

386 62,46 2043 405 61,85 1716 

| 453 63,11 2024 460 62,39 1689 

| oo 65,00 oo 65,00 | 
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Die hier gefundenen Werte für 4 (1,186 und 1,195) stimmen mit 

dem Wert 1,196 der Tab. 9 nahe überein; es zeigt sich also 

dass die Einwirkung des Druckes mit der Concentration sowohl 

der Säure als des Esters sich nicht merklich ändert. 

Endlich führte ich noch eine Versuchsreihe mit Salpeter- 

säure aus; es ergab sich: 

5 % Aethylacetat, normale Salpetersäure. 

Tab. 15. p = 900 = 14 nl 

I a k . 108 JT a k . 106 

0 32,71 0 32,71 

100 36,38 1157 113 36,19 964 

169 35,34 1143 177 37,74 948 

242 40,06 1134 253 39,49 371 

403 42,93 1135 411 42,17 976 

480 43,91 1132 487 43,05 959 

oo 48,40 oo 48,40 

Mittel 1140 964 

ENTRE 

Auch dieser Wert von A weicht wenig von den oben er- 

haltenen ab, und so zeigt dieser Versuch, dass die starke Beein- 

flussung der Reactionsgeschwindigkeit durch den Druck sich nicht 

bloss bei Anwendung von Salzsäure geltend macht. 

Discussion der Resultate. 

Die mitgeteilten Versuche haben ergeben, dass die Ein- 

wirkung des Druckes auf die Geschwindigkeit von Reactionen, 

die unter dem katalytischen Einfluss von Säuren vor sich gehen, 

sogar. dem Sinne nach verschieden sein kann; daraus folgt, dass 

die Änderung der Reactionsgeschwindigkeit durch den Druck 

nicht oder wenigstens nicht allein auf der Änderung beruht, 

welche der Dissociationsgrad der Säure erfährt; dass letzteres der 
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Fall sei, ist bisher woll ziemlich allgemein angenommen worden: 

RÖNTGEN,!) TAMMANN?) und ÜHROUSTCHOFF?) sind von dieser 

Annahme ausgegangen. Wenn letzterer Forscher auf Grund 

dieser Voraussetzung die Dissociationstheorie angegriffen hat, so 

dürften seine Einwände jetzt auch ihre Berechtigung verloren 

haben. 

Es frägt sich nun, ob wir zur Erklärung der Beobachtungen 

dem Druck eine direete Einwirkung auf die Reactionsgeschwindig- 

keit zuzuschreiben genötigt sind. Nach unsern jetzigen An- 

schauungen kann man sich nicht leicht eine Vorstellung von einer 

derartigen Einwirkung machen. Wohl aber ist es bekannt, dass 

der Druck ein Gleichgewicht zu verschieben im stande ist. Und 

somit erscheint es wahrscheinlicher, dass der Einfluss des Druckes 

sich zunächst auf ein Gleichgewicht erstreckt und dadurch mittel- 

bar auf die Geschwindigkeit einwirkt. Dass es nicht das Gleich- 

gewicht zwischen der nicht dissociierten Säure und ihren Ionen 

ist, das dem Einfluss des Druckes unterliegt, haben die Versuche 

gezeigt. Wir werden also zu der Vermutung geführt, dass das 

sich ändernde Gleichgewicht die sich umwandelnden Stoffe, also 

den Rohrzucker und den Ester betrifft. Es steht dies in über- 

raschendem Einklang mit einer Hypothese, welche vor einiger Zeit 

von ARRHENIUS?) aufgestellt worden ist um das rapide Wachsen 

der Geschwindigkeitskonstante mit der Temperatur zu erklären. 

ARRHENIUS hatte die Annahme gemacht, dass z. B. bei der 

Zuckerinversion nur ein Teil des Zuckers sich in einem »activen», 

d. h. zur Inversion fähigen Zustand befinde, dessen Menge gegen 

die des »inactiven» Zuckers sehr klein sei. Aus dieser Annahme 

hat er eine Formel für die Abhängigkeit der Konstante von der 

Temperatur abgeleitet, welche mit den Beobachtungen gut über- 

einstimmt. Gehen wir von dieser Hypothese aus, so müssen wir 

uns denken, dass das Gleichgewicht zwischen den activen und 

den inactiven Molekeln durch den Druck geändert wird. Bei 

1) Wied. Ann. 45, 98. 189. 
2) Zeitschr. phys. Chem. 14, 673. 1894. 
3) CHROUSTCHOFF: ]. c. p. 249. 
t) Zeitschr. phys. Chem. 4, 233. 1889. 
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dem Rohrzucker nimmt durch erhöhten Druck die Menge der 

activen Molekeln ab, das spez. Volumen der Lösung derselben 

muss also grösser sein als das der Lösung der inactiven. Bei 

dem Ester liegt der umgekehrte Fall vor. 

Für die Verschiebung einer Gleichgewichtskonstante durch 

den Druck hat PLAnck!) die Formel 

Oleg X Av 

Do Bm 

‚abgeleitet, wobei 4v die Volumenänderung beim Übergang von 

dem einen System in das andere bedeutet. 

Nehmen wir in erster Annährung /v als unabhängig vom 

Druck an, so können wir die Gleichung integrieren. Der Gleich- 

‚gewichtskonstanten ÄX zwischen den activen und den inactiven 

Molekeln ist unsere Geschwindigkeitskonstante A proportional.?) 

Setzen wir diese statt K ein, so wird die Integrationskonstante 

0 und wir erhalten 

18. dv 

RA 
log h 

Oben ist gezeigt worden, dass eine derartige Formel mit den 

Beobachtungen in Einklang steht, wodurch unsere Hypothese 

wenn auch nicht bewiesen, doch gestützt wird. Die Konstante 

d, welche sich aus den Versuchen = 0,000151 ergab, würde dann 

mit RT multipliciert die Abnahme des spezifischen Volumens 

angeben, welche beim Übergang des »inactiven» Esters in den 

yactiven» stattfindet. 

Als Resultat der Untersuchung hat sich ergehen, dass er- 

höhter Druck einen beschleunigenden oder einen verzögernden 

Einfluss auf die Reactionsgeschwindigkeit ausüben kann; bei der 

Zuckerinversion hatte dieselbe bei einem Druck von 500 Atmo- 

sphären um etwa 5 % abgenommen, bei der Verseifung sowohl 

von Methyl- als von Aethylacetat um ungefähr 20 % zugenommen; 

1) Wied. Ann. 32, 495. 1887. 

2) ARRHENIUS, ]. c. 
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bei Zusatz von Chlorkalium oder bei einer Änderung der Con- 

centration der Säure oder des Esters war die Einwirkung des 

Druckes nicht merklich verschieden. Die Annahme, dass der 

Druck nur die Stärke der Säure ändere, wird durch diese Beob- 

achtungen widerlegt, dagegen liess sich im Anschluss an eine 

von ARRHENIUS aufgestellte Hypothese eine Erklärung der Er- 

scheinung geben. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 1. 

Stockholm. 

Om lifränteberäkningsmetoderna under sexton- 

hundratalet. 

Af G. ENESTRÖM. 

(Meddeladt den 8 januari 1896 genom D. G. LINDHAGEN.) 

Då man i våra dagar vill härleda värdet af en vanlig lif- 

ränta till förmån för en person af gifven ålder, faller det så godt 

som af sig själft, att man tager i betraktande ett antal personer 

af samma ålder, bestämmer de belopp, som vid olika tidpunkter 

sannolikt skola utbetalas till dem, diskonterar alla beloppen till 

närvarande tidpunkt och dividerar deras summa med personernas 

antal. Denna tankegång förefaller så enkel och naturlig, att 

man icke utan svårighet fattar, huru någon från densamma 

väsentligen afvikande!) metod skulle kunna ifrågakomma. 

Emellertid visar det sig här, liksom i så många andra fall, 

att den ur modern synpunkt naturligaste metoden icke är den, 

som först blifvit använd. I vissa fall kan ett dylikt faktum 

knappast anses annat än som en tillfällighet, men ofta förklaras 

saken så, att de hjälpmedel, som för den moderna uppfattningen 

synas ligga närmast till hands, i äldre tider ännu icke funnits 

att tillgå. Och en sådan förklaring torde äga sin tillämpning 

just i fråga om den första lifränteberäkningsmetoden. Da man 
3 [>] 

1) Såsom en väsentlig afvikelse räknar jag naturligtvis icke införandet af sanno- 

likheterna, att en person af den gifna åldern kvarlefver vid de olika ut- 

betalningsterminerna, enär detta egentligen blott innebär en modifikation af 

framställningssättet. 



42 ENESTRÖM, LIFRÄNTEBERÄKNINGSMETODER. 

vill bestämma de belopp, som framdeles sannolikt skola utbetalas 

till ett antal nu lefvande personer af en och samma alder, mäste 

man nämligen till sitt förfogande hafva en någotsånär tillförlitlig 

öfverlefvelsetabell, och en dylik tabell var icke tillgänglig vid tid- 

punkten för den första matematiska beräkningen af en lifräntas 

värde. Visserligen hade GRAUNT i sitt arbete Natural and polit- 

ical observations upon the bills of mortality (London 1662) försökt 

uppställa en öfverlefvelsetabell, men denna var föga tillförlitlig,!) 

och först under 1600-talets sista årtionde lyckades det HALLEY 

att utarbeta en bättre sådan tabell. Emellertid hade redan ett 

par decennier tidigare den bekante holländske statsmannen JOHAN 

DE WITT i sin skrift Waerdye van Lyf-Renten Naer proportie 

van Los-Renten?) (Haag 1671) offentliggjort en metod för lifränte- 

beräkningar, och vid dessa beräkningar var det alltså icke möjligt 

att draga nytta af HALLEYS tabell. Det är följaktligen lätt 

förklarligt, att DE WITT icke använde den moderna tankegången, 

utan sökte på annan väg komma till det önskade resultatet.. 

För detta ändamal lät han först, efter en räntefot af 4 2, 

beräkna en tabell, upptagande värdena af en ränta, som half- 

arsvis erlägges med 10,000,000 styfver under 1, 2, 3, . . ., 200 

halfar; han antog nämligen att de lifräntor, hvilkas värden borde 

bestämmas, skulle utbetalas efter utgången af hvarje halft ar. 

Huru nämda beräkning utförts, angifves icke uttryckligen af 

DE WıTT, men genom undersökning af de gifna numeriska vär- 

dena har man funnit?), att han på vanligt sätt diskonterat de 

framdeles förfallna utbetalningarna genom division med (1:04) 

upphöjdt till antalet förflutna halfår. Då nu de personer, som 

under andra, tredje, fjärde o. s. v. halfåret efter räntans bevil- 

') Tabellen finnes aftryckt i Knapps Theorie des Bevölkerungs- Wechsels (Braun- 

schweig 1874), sid. 121—122. Enligt densamma skulle af 100 lefvande 

födda barn kvarlefva vid 36 ärs älder blott 16 och vid 56 ärs älder blott 

6, säledes en alldeles enorm dödlighet under barndomen och ungdomen. 

?) Denna till ytterlighet sällsynta skrift omtryektes genom BIERENS DE HAANS 

försorg 1 Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam ter gele- 

genheid der viering van zijn honderdjarig bestaan (Haarlem 1879). 

3) Se CANTOR, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik III :1 (Leipzig 1894), 

sid. 43. 
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jande afledo, skulle hafva fått densamma utbetalad under 1, 2, 3, 

0. s. v. halfår, återstod det blott för De WıTTt, att, i enlighet 

med en af honom inledningsvis härledd sats ur sannolikhets- 

kalkylen, kombinera den uträknade tabellens tal med de relativa 

sannolikheterna, att en person aflede under olika halfår efter 

‚ lifräntans beviljande. Denna sats kan på modernt matematiskt 

språk uttryckas sålunda: Om en person under olika förutsätt- 

ningar, hvilka ömsesidigt utesluta hvarandra, har att påräkna 

olika belopp, så är värdet häraf lika med ett bråk, hvars täljare 

utgör summan af produkterna af de olika beloppen och de rela- 

tiva sannolikheterna för beloppens utbetalande, samt hvars näm- 

nare är lika med summan af de relativa sannolikheterna. Dessa 

sannolikhetstal åter bestämde DE Witt med tillhjälp af de 

iakttagelser, hvilka han varit i tillfälle att göra om dödlighets- 

förhållandena. Han bortsåg från de 3 eller 4 första lefnadsären, för 

hvilka lifräntefrågan icke hade någon praktisk betydelse, och in- 

delade den äterstäende lefnadstiden i fyra perioder, af hvilka den 

första, omfattande den kraftigaste åldern, innehöll 50 år, de två 

följande hvardera 10 år och den sista 7 är. Inom en och samma 

period antogos lika många personer aflida under hvarje halfar, 

men så, att antalen aflidna inom ett halfår af de olika perioderna 

förhöllo sig såsom talen 1:2:1:1. Efter den fjärde periodens 

slut borde enligt DE WITT i regeln alla personer hafva aflidit. Han 

hade således i själfva verket för hvarje halfär bestämt relativa 

sannolikheten, att en person då skulle dö, och efter utförande 

af de numeriska räkningarna fann han, att för ett treårigt barn 

värdet af en lifränta, som halfärsvis skulle utgå med 10,000,000 

styfver, var 320,032,138 styfver; följaktligen var en lifränta å 1 

gulden, som halfärsvis skulle utgå med halfva beloppet, värd en 

obetydlighet mer än 16 gulden. 

För att på modernt matematiskt teckenspråk atergifva DE 

WITTS tankegång antaga vi, att den person, at hvilken lifräntan 

beviljas, är a ar gammal, att räntefoten är p %, och att enligt 

öfverlefvelsetabellen kvarlefva /, personer vid « års ålder, samt 

att d,..+1 bland dem aflida i åldern 2x/x + 3 ar. Är då LÖ 
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värdet af en lifränta, som med en enhet utgår vid slutet af 

hvarje halft åldersår, och sättes I + p=r, sa blir tydligen enligt 

DE Wırrts metod 

2 I, = 

1 | a ee Han: vi ja 
7 ”da+ tar +(r ir hal + (7 ae :)da+2/ar2 + st 

dala + 3 + do + Hari t da43/a 4 3 + ..- 

Att detta värde öfverensstämmer med det, som på vanlig väg 

erhålles, finner man lätt, om man i högra ledets täljare förenar 
5 a1 

alla termer, som hafva faktorn r=?, alla termer, som hafva 

faktorn r =!, 0. s. v., samt observerar, att 

da/art+ da+t/arı + da+1/a + 5 +... lös 

da +4/a+1 ar User a = Neu, 

DEESSERVz 

Under de tva decennierna närmast efter offentliggörandet af 

DE Wırrs skrift blef lifränteberäkningstekniken, sa vidt mig 

bekant är, icke vidare utbildad. Visserligen sysselsatte sig!) 

LEIBNIZ och JAKOB BERNOULLI med formlerna för sammansatt 

och kontinuerlig ränta, men först HALLEY synes i sin skrift An 

estimate of the degrees of the mortality of mankind, drawn from 

curious tables of the births and funerals at the city of Breslaw; 

with an attempt to ascertain the price of annuities upon lives 

(Philosophical transactions 17, 1693, S. 596—610) hafva 

tagit lifränteteorien under förnyad behandling. I nämda skrift 

har HALLEY framlagt sin bekanta öfverlefvelsetabell?) och användt 

!) Jf. CANTOR, anf. arb. III:1, sid. 50—52. 

?) Man synes numera vara tämligen ense om, att HALLEYS tabell icke är en 

öfverlefvelsetabell i den vanligaste betydelsen, d. v. s. där talen utmärka 

antalen efter 1, 2, 3, o. s. v. år kvarlefvande af ett visst antal samtidigt 

födda barn, utan att tabellen angifver antalen samtidigt kvarlefvande i åld- 

rarna 0—1 år, 1—2 år, 2—3 år o. s. v., om årligen lika många barn födas 

och barnsbörderna äro likformigt fördelade öfver året. Se t. ex. LINDELÖF, 

Några betraktelser öfver de statistiska beräkningarna angående lifslängden 

(Promotionsprogram, Helsingfors 1873), sid. 18. — Knapp, anf. arb. s. 128 

—129. — WESTERGAARD, Statistikens Theori i Grundrids (Kjöbenhavn 1890), 

sid. 280. Till samma uppfattning har också CAnTor (anf. arb. sid. 46—47) 

anslutit sig (uppgiften å sid. 47, att HALLBY antagit 1000 barn årligen födas, 
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densamma för olika ändamål, däribland äfven (sid. 602—4603) för 

beräkning af lifräntors värde. På vanligt sätt bestämmer han först 

genom diskontering närvarande värdet af ett pund sterling, som 

efter ett visst antal ar förfaller till betalning, och påpekar, att om 

utbetalningen är bunden vid en viss persons lif, det beräknade 

värdet bör multipliceras med förhållandet mellan det tal i ta- 

bellen, som svarar mot personens ålder vid förfallotiden, och det 

tal i tabellen, som svarar mot personens nuvarande ålder. Värdet 

af en ränta, som skall utgå årligen under en persons hela lifstid, 

blir följaktligen lika med summan af de på nyss angifna sätt 

beräknade värdena af de olika utbetalningarna. Naturligtvis 

leder HALLEYS tillvägagående omedelbart till formeln 

På detta sätt beräknar HALLEY också en tabell öfver lifränte- 

värden för hvart femte år intill 70 år, under antagande af 6 % 

räntefot. Denna tabell har följande utseende.) 

Ålder, | Lifränte- | Ålder, | Lifränte- | Ålder, | Lifränte- 
är värde år värde år värde 

10:28 25 12:27 50 rail 

5 13:40 30 11:72 55 351 

10 13:44 35 11:12 60 760 

15 13:33 40 10:57 65 6:54 

20 12:78 45 9:91 70 D:32 

torde bero på ett skriffel), ehuru han i viss mån synes hafva tagit intryck 

af den äldre uppfattningen, enligt hvilken HaALLEYS direkta beräkningar först 

gifvit andra tal än tabellens, och de definitiva siffrorna sedan erhållits genom 

att välja det runda talet 1000 till utgångstal och proportionsvis reducera de 

öfriga talen. 

Att första talet i första kolumnen är 1 och icke 0, beror naturligtvis därpå, 

att samma förhållande äger rum i fråga om öfverlefvelsetabellen. Man måste 

således tolka lifräntetabellens tal på samma sätt som öfverlefvelsetabellens, 

d. v. s. antaga, att det första lifräntevärdet 10:28 afser icke ett barn vid 1 

års ålder, utan ett barn i åldern O—1 år, och ett liknande förhållande gäller 

äfven för de öfriga lifräntevärdena. 

r 
NS 
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HALLEY anmärker, att beräkningen kostat ett högst betydligt 

arbete, som dock i någon man minskats genom användande af 

vissa genvägar (»Compendia»). Äfven om beräkningen af för- 

bindelseräntor för 2 och 3 personer lämnar HALLEY längre fram 

i sin skrift några antydningar. 

Vilja vi nu med ledning af den ofvan gifna redogörelsen 

bedöma och jämföra DE Wırts och HALLEYS förtjänster om lif- 

ränteberäkningsteknikens utbildning, och betrakta vi saken till en 

början ur rent metodisk synpunkt, så torde det ej kunna nekas, 

att ju HALLEYS förfaringssätt bör äga företrädet. Dels erhåller 

man genom detsamma en lifräntas värde på den naturligaste 

vägen, dels blir uttrycket härför vida enklare än enligt DE 

Wırts metod. Detta framgår icke blott af den förut meddelade 

algebraiska tolkningen af DE WITTS tankegång, utan synes äfven, 

om man på samma väg vill härleda värdet af en kontinuerlig 

lifränta. Man erhåller nämligen i detta fall, om w utmärker 

lifslängdens öfre gräns, uttrycket 

Na 

=, [ao (ra, 
a 0 

således en dubbelintegral. Utför man integrationen i afseende på 

t, erhåller man visserligen det något mindre invecklade uttrycket 

w 

1 1 
CO al 

nat. log r % Il, nat. log 1% (1) > 

a 

men icke häller detta uttryck kan i afseende på enkelhet mäta 

fire oa, 
a 

sig med uttrycket 

som omedelbart erhålles enligt HALLEYS metod. För öfrigt må 

anmärkas, att HALLEYS metod lätt kan användas äfven vid be- 

räkning af förbindelseräntor, under det att beräkningen af sådana 

räntor enligt DE Witrs metod skulle erbjuda vissa olägenheter. 
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Man måste nämligen då använda tal, som knappast kunna 

nöjaktigt bestämmas utan tillhjälp af öfverlefvelsetabeller; har 

man åter tillgång till sådana tabeller, är införandet af de an- 

tydda talen blott en onödig omväg. 

Något annorlunda gestaltar sig däremot saken, om man be- 

traktar de olika metoderna sasom anvisningar för utförande af 

vissa numeriska kalkyler. Ur denna synpunkt kan man nämligen 

ej fränkänna DE WITT en ganska hög grad af skarpsinnighet och 

förmåga att lämpa sitt förfaringssätt efter omständigheterna. I 

hvad mån han genom sitt antagande om dödsfallens fördelning 

på olika åldersklasser träffade verkliga förhållandet, är en fråga, 

som ligger utom ämnet för denna uppsats att närmare under- 

söka. Däremot måste det här framhållas, att om, såsom DE 

Witt väl kunde hafva anledning förmoda, dödsfallen inom en 

grupp personer af samma ålder under ganska långa perioder 

fördela sig ungefär likformigt på olika arsklasser!), hans metod 

medför en ej oväsentlig förenkling af de numeriska kalkylerna 

vid lifränteberäkningar. Man kan da nämligen en gång för alla 

uträkna den af DE Wırr begagnade tabellen och sedan genom 

ett fåtal ganska enkla räkneoperationer erhalla lifräntevärdena 

för olika åldrar. Däremot har HALLEY ännu icke observerat, att 

man kan beräkna alla lifräntevärden, om man blott har en tabell 

öfver talen /, r=*, och han har därför måst underkasta sig det 

betydande arbetet att för alla förekommande värden af a och x 

beräkna värdet?) af In PTE 
a 

Sammanfatta vi resultaten af den nu verkställda jämförelsen, 

torde vi kunna säga, att HALLEYS förfaringssätt visserligen ur 

!) Det förtjänar anmärkas, att enligt HaALLEYs tabell årliga antalet dödsfall 

under hela äldersperioden 42—78 år skulle variera mellan 10 och 11, och 

att DE MoıvrE just med ledning af Haızeys tabell (jfr CANTOR anf. arb. 

III :2 [1896], sid. 343—344), kom att uppställa sin dödlighetslag, hvilken 

blott utgör en förenkling af DE Wirts antaganden. 

?) De genvägar, om hvilka HaALLEY talar, bestodo måhända däri, att han vid 

beräkningen af La icke dividerade med /« hvarje särskild term utan blott hela 

summan. Men äfven i detta fall måste han för hvarje förekommande värde 
in 

af a och x beräkna talen Dr: 
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rent metodisk synpunkt är det värdefullaste, men att å andra 

sidan DE WIiTTS metod är skarpsinnigt uttänkt och väl lämpad 

till de kalkyler, för hvilka den var afsedd. Och då därtill 

kommer, att DE Witt var den förste, som försökte bryta väg 

på detta förut obanade område, så borde hans specialmetod vara 

väl förtjänt af en framstående plats i lifränteteoriens historia. 

Emellertid synes en sådan plats ännu icke hafva kommit 

DE Witts metod till del. Hans undersökningar om kroklinier 

hafva ända sedan MONTUCLAS tid!) med beröm omnämts af 

matematikens historieskrifvare, men hans arbete i lifränteteorien 

har vanligen blott i förbigående omtalats. En anledning härtill 

har naturligtvis varit detta arbetes ytterliga sällsynthet?), men 

äfven sedan det blifvit anyo utgifvet och således lättare till- 

gängligt, har dess värde enligt min mening icke blifvit tillräck- 

ligt uppmärksammadt. Visserligen har CANTOR ganska utförligt 

refererat De Wırrts beräkningar,?) men på ett sätt, som icke 

låter dennes tillvägagaende framstå i synnerligen gynnsam dager. 

Detta beror nog till en del på DE Wırt själf, hvilken icke blott 

uttrycker sig oklart eller till och med vilseledande, utan äfven i 

början af sin skrift gör helt andra förutsättningar om propor- 

tionen mellan antalen dödsfall under de olika äldersperioderna, 

än de, som vid beräkningarna komma till användning. Men 

äfven CANTOR är icke alldeles utan skuld, enär han dels icke. 

framhållit DE WITTS tysta öfvergang till andra förutsättningar, 

dels missförstått dennes antagande om dödligheten under den 

första af de fyra perioderna. Om detta uttrycker sig CANTOR 

på följande sätt:?) »Was den Einfluss der Sterblichkeit betrifft, 

so wird angenommen, dass während der vollen Kraft des mensch- 

lichen Lebens, für welche als Geltungsdauer die ganze Zeit vom 

4. bis zum vollendeten 53. Lebensjahre vorausgesetzt ist, es gleich 

wahrscheinlich sei, dass ein Mensch im unmittelbar folgenden 

Jahre am Leben bleibe oder sterbe». Men ett sådant antagande 

I) Se MontucLa, Historie des mathematigues II (Paris 1758), sid. 124—125. 

2) Jfr MontucLa, anf. arb. sid. 125. 

3) CANTOR, anf. arb. III: 1, sid. 42—45. 

2) CANTOR, anf. arb. III:1, sid. 48. 
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är oförenligt med DE WITTS förfaringssätt vid beräkningen, och 

skulle för öfrigt leda till den orimliga konsekvensen, att af 

100,000 treäringar blott 100,000(4)2° =0:09537 skulle uppnå 23 

års ålder. Också har CANTOR på visst sätt dementerat sig själf, 

då han på ett följande ställe i sin framställning anmärker,!) att 

enligt DE WITTS antagande ett treårigt barns död med lika stor 

sannolikhet kan förväntas komma att ske under hvilket halfår 

som hälst inom åldersperioden 3—53 ar. 

Den, som genomläser GANTORS framställning, kan därför icke 

gärna fa någon annan föreställning, än att DE WITTS resultat 

framkommit genom en följd af felaktiga slutledningar, och att 

det alltså här icke kan vara tal om någon vetenskaplig metod. 

Och då ingen annan utförlig redogörelse för DE Wırts lifränte- 

beräkningssätt är mig bekant,?) så torde den nu verkställda 

undersökningen därmed vara tillräckligt motiverad. 

1) CANTOR, anf. arb. III:1, sid. 44. 

2) Enligt benäget meddelande af prof. D. J. KORTEWEG har en engelsk öfver- 

sättning af De Wırrs skrift blifvit införd i Assurance Magazine 2 

(London 1853), och en annan år 1856 i Amerika utgifvits af R. G. BARN- 

WELL. Ingendera af dessa öfversättniugar synes dock hafva tilldragit DE 

Wiırrs metod någon större uppmärksamhet. En äldre fransk öfversättning 

från år 1709 citeras i LAURENTS Traité du calcul des probabilités (Paris 

1873) sid. 268. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. fö INO I 4 
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Skänker till K. Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

(Forts. från sid. 24.) 

Wien. K. Akademie der Wissenschaften. 
Sitzungsberichte. Math.-naturw. Cl. Abth. 1: Bd 103(1894): H. 4—10. 

» > » >» oo» 2a: Bd 103(1894): H. 6-10. 

» > » ED ah: Bd 103(1894): H. 4_10. 

> » > » .» 3: Bd 103(1894): H. 5—10. 

Archiv fär Österreichische Geschichte. Bd eds): 39. SEO: 

Fontes rerum Austriacarum. Abth. 2: Bd 47: H. 2. 1894. 8:0. 

Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. Conc. Basile- 

ense. T. 3: P. 3. 1895. 4:0. 
Almanach. Jahrg. 44 (1894). 8:0. 

Wiesbaden. Nassauischer Verein für Naturkunde. 
Jahrbücher. Jahrg. 48(1895). 8:0. 

Af Herrar P. A. Norstedt & Söner. 
A history of Scandinavian fishes. 2:d ed. by F. A. SMITT. Text & 

Plates. Sthlm 1895. 4:0. 

Af utgifvarne: 
American journal of science. (3) Vol. 49—50(1895). 8:0. 

Af författaren: 
RETZIUS, G., Biologische Untersuchangen. Neue Folge. 7. Jena 1895. 
4:0. 

SPARRE SCHNEIDER, J., Sydvarangers entomologiske fauna. Bidr 2. 

Tromsö 1895. 8:0. 
— Humlerne og deres forhold til flora’en i det arktiske Norge. 

Tromsö 1894. 8:0. 
— En entomologisk Udflugt til Bardodalen og Altevand i Juli 1893. 

Sthlm 1895. 8:0. 

Stockbolm 1896. Kungl. Boktryckeriet. 
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INNEHÅLL: 
Öfversigt af sammankomstens förhandlingar . . . . sid. 51. 

K. G. Orsson, Ueber die Integration der nee Tann Periode 

in der Planetentheorie . . . 5 HAUSER", na BIEN SE 

H. GRÖNWALL, Ueber Integrale Mech raischer Differential: sned von 

mehreren Veränderlichen . . ..... 3 Gl: 

P. Orsson, Bidrag till kännedomen om Jemtlands fak Herjeädalens 

nn. a U, take. rs ones: 

—, Jemtlands fanerogamer och ormbunkar . . . . . FRE 101. 

ein. Ett bidrag till mortalitetstabellernas one före ee » 157. 

Skänker till Akademiens bibliotek . . . . . 22 22.2... sidd. 53, 66, 173. 

Tillkännagafs, att Akademiens ledamot f. d. Medicine Pro- 

fessorn vid Upsala universitet PER HEDENIUS med döden afgätt. 

På grund af nådigt uppdrag utsåg Akademien till ledare af 

innevarande års hydrografiska undersökningar Professorerne O. 

PETTERSSON och A. WIJKANDER samt Herr G. EKMAN i Göteborg. 

På tillstyrkan af utsedde komiterade antogos följande af- 

handlingar till offentliggörande, dels i Handlingarne: 

1:0) »Grunddragen af det centrala Skandinaviens bergsbygg- 

nad», af Lektorn A. E. TÖRNEBOHM; 

2:0) »Some new and little known Mosses from the West 

Coast of Africa. I, af Ingeniören P. DUSÉN, 

och dels i Bihanget till Handlingarne: 

1:0) »Ueber eine neue Form der Störungen höherer Ordnung 

in Hansens Theorie für die kleinen Planetew, af Dr K. G. 

OLSSON; 

2:0) »Ueber das fossile Vorkommen der Brasenia purpurea 

in Russland und Dänemark», af Dr G. ANDERSSON; 
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3:0) »Die Xyridaceen der ersten Regnellschen Expedition», 

af Dr G. O. MALME; 

4:0) »Contributions a la connaissance des mollusques terres- 

tres et d’eau douce de Cameroun», af Notarien A. Dp AILLY; 

5:0) »Aleyonarien aus der Sammlung des zoologischen Mu- 

seums in Upsala», af Fil. Kandidaten J. A. Z. BRUNDIN. 

Berättelser om resor, som för vetenskapliga ändamål blifvit 

under sistlidet år med understöd af Akademien inom landet ut- 

förda, hade blifvit afgifna af Docenten H. MUNTHE, som anställt 

undersökningar öfver sänkta strand- och submarina aflagringar 

på Gotland, och af Amanuensen G. GRÖNBERG, som vid Kristine- 

bergs zoologiska station fortsatt påbörjade studier öfver Sveriges 

hybrider. 

Herr TÖRNEBOHM redogjorde för innehållet af ofvannämda 

reseberättelse af Docenten MUNTHE. 

Friherre NORDENSKIÖLD meddelade ett genom H. Exc. Mi- 

nistern för utrikes ärenden från Svensk-norske Ministern i 

Madrid Frih. WEDEL-JARLSBERG mottaget telegram om den 

märkliga meteor-explosionen öfver Madrid den 10 i denna månad, 

samt redogjorde i anledning deraf för några märkliga eldmeteorer, 

som varit synliga i Sverige. Derjemte lemnade Frih. NORDEN- 

SKIÖLD några meddelanden rörande den svenska Eldslandsexpedi- 

tionen under ledning af Docenten O. NORDENSKIÖLD. 

Herr CLEVE höll ett föredrag om ceritmetallerna och före- 

visade en serie af praseodymföreningar framställda af Fil. Kan- 

didaten VON SCHEELE. | 

Herr MITTAG-LEFFLER meddelade för offentliggörande en 

uppsats af studeranden H. GRÖNWALL: »Ueber Integrale alge- 

braischer Differentialausdrücke von mehreren Veränderlichen».* 

’ Sekreteraren öfverlemnade för offentliggörande följande in- 

lemnade uppsatser: 1:0) »Ueber die Integration der Ungleich- 

heiten langer Periode in der Planetentheorie», af Doktor K. G. 

OLSSON”; 2:0) »Bidrag till kännedomen om Jemtlands och Herjea- 

dalens fauna», af Lektorn P. OLSSON”; 3:0) »Jemtlands fanero- 

gamer och Ormbunkar», af densamme"; 4:0) »Ett bidrag till 
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mortalitetstabellernas historia före Halley», af Amanuensen G. 

ENESTRÖM*. 

De Letterstedtska räntemedlen till pris för förtjenstfulla 

originalarbeten och vigtiga upptäckter beslöt Akademien fördela 

i tva lika pris, af hvilka det ena tilldelades f. d. Professorn vid 

Lunds universitet G. H. J. LJUNGGREN för hans under året af- 

slutade stora arbete: »Svenska vitterhetens häfder», och det andra 

Professorn vid Stockholms Högskola W. LECHE för hans arbete: 

»Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugethiere». 

Letterstedtska priset för förtjenstfull öfversättning till svenska 

spraket tillerkändes Filos. Doktorn G. BJÖRKMAN för hans metri- 

ska Öfversättningar af spanska och portugisiska dikter, med 

särskild hänsyn till hans under aret utkomna samlingar: »Ur 

Spaniens samtida diktning» och »Ur Portugals samtida diktning». 

De Letterstedtska medlen för maktpaliggande vetenskapliga 

undersökningar skulle ställas till Professor G. LINDSTRÖMS för- 

fogande för att å Gotland anställa forskningar efter fossila 

Cephalopoder. 

Från akademiska konsistorium i Lund hade inkommit med- 

delande, att till Letterstedtsk resestipendiat blifvit utsedd Docenten 

S. MURBECK med uppgift att i Algeriet och dess omnejd idka 

botaniska forskningar. 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek. 

Af H. MAJ:T KONUNGEN. 
The Fauna of British India. London. 8:0. 
BLANFORD, W. T., Mammalia. P. 2. 1891. 

OATES, E. W., & BLANFORD, W. T., Birds. Vol. 13. 1889 —95. 
BOULENGER, G. A., Reptilia and Batrachia. 1890. 
DAY, F., Fishes. Vol. 2. 1889. 

HAMPSON, G. F., Moths. Vol 1—3. 1892 —95. 

BALDAQUE DA SILVA, A. A., Estado actual das pescas em Portugal. 
Lisboa 1891. 8:0. 

Stockholm. Statistiska centralbyrån. 
Bidrag till Sveriges officiela statistik. 3 häften. 4:0. 
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— Entomologiska föreningen. 
Entomologisk tidskrift. Årg. 16(1895): H. 1-4. 8:0. 

— Geologiska föreningen. 
Förhandlingar. Bd 17(1895). 8:o. 
Geologische Specialkarte des Königreichs Sachsen. Bl. 56, 85, 87—88, 
104 mit Erläuterungen. Leipzig 1895. Fol. & 8:0. 

Supplementkatalog N:o 3 öfver Generalstabens böcker. 1895. 8:0. 
Albany. New York state museum. 

Annual report. 43(1889). 8:0. 

Bulletin. Vol. 1: N:o 1; 2: 7-10; 3: 11-14 & Map. 1892—-95. 8:0. 
— State geologist. 
Annual report. 5(1885)—6(1886), 8(18388)—13(1893): Vol. 1-2. 8:0. 

Amsterdam. sSociete mathematique. 

Revue semestrielle des publications mathematiques. T. 4(1896): P. 1. 

8:0. 
Wiskundige opgaven met de oplossingen. D. 6(1894—96). 8:0. 

Belgrad. Academie R. de Serbie. 
Spomenik (Mémoires). 25. 1895. 4:0. 

Glas (Bulletin). 49—50. 1895. 8:0. 

Godischnjak (Almanack). 8(1894). 12:0. 

Poslovnik. 1895. 8:0. 
Berlin. Ä. Akademie der Wissenschaften. 
Politische Correspondenz Friedrich’s des grossen. Bd 2%. 1895. 8:0. 

— K. Botanischer Garten und Museum. 
Notizblatt. N:o 1—3 & Appendix 1—2. 1895. 8:0. 

— K. Preussische geologische Landesanstalt. 
Abhandlungen. N. F. H. 17 & Atlas. 1895. 8:0 & 4:0. 

— Physikalisch-technische Reichsanstalt. 
Denkschrift über die Thätigkeit. 1893/95. 4:o. 

—- Entomologischer Verein. 
Berliner entomologische Zeitschrift. Bd 40(1895): H. 3-4. 8:0. 

Bonn. Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande . 
Verhandlungen. Jahrg. 52(1895): H. 1. 8:0. 

— Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 
Sitzungsberichte. 1895: H. 1. 8:0. 

Boston. American academy of arts and sciences. 
Proceedings. Vol. 30(1894/95). 8:0. 

Breslau. Verein für schlesische Insektenkunde. 
Zeitschrift für Entomologie. N.F. H. 20. 1895. 8:0. 

Brünn. Naturforschender Verein in brünn. 
Verhandlungen. Bd 33(1894). 8:0. 
Bericht der meteorologischen Commission. 13(1893). 8:0. 

(Forts. å sid. 66.) 



Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 2. 

Stockholm. 

Ueber die Integration der Ungleichheiten langer Periode 

in der Planetentheorie. I. 

Von Dr K. G. OLSSON. 

[Mitgetheilt den 12. Februar 1896 durch D. G. LINDHAGEN.] 

In einer Abhandlung: »Ueber eine neue Form der Störungen 

höherer Ordnung in HANSEN's Theorie für die kleinen Planeten»,!) 

habe ich gezeigt, wie man ohne Aufopferung der besonderen Vor- 

theile der HAnsen’schen Theorie Entwickelungen nach den Po- 

tenzen der Störung der mittleren Anomalie (ndz) vermeiden kann. 

Diese Verfahrungsweise ist nur dann von Bedeutung, wenn man 

sie auf diejenigen Glieder in ndz anwendet, welche ein langperio- 

disches Argument enthalten. In diesem Falle gewinnt man, dass 

die Störungen zweiter Ordnung der kurzperiodischen Glieder den 

kleinen Commensurabilitätsdivisor d nur in der ersten Potenz in 

den Nennern enthalten, wogegen das Quadrat desselben Divisors 

in den Nennern der Störungsausdrücke vorkommt, wenn sie nach 

den Potenzen von nde entwickelt werden. Was die Störungen 

höherer Ordnung langperiodischer Form betrifft, bringt das be- 

sprochene Verfahren keine Vortheile mit, indem auch in diesem 

Falle die Störungen zweiter Ordnung die vierte Potenz des kleinen 

Divisors, diejenigen dritter Ordnung die sechste Potenz desselben 

u. s. w. in den Nennern enthalten. Für die Berechnung letzterer 

Störungen wird deswegen im folgenden eine Methode gegeben 

werden, welche schon in der ersten Annäherung alle Potenzen 

der Massen derjenigen Glieder berücksichtigt, welche sowohl in 

1) Bihang till K. Svenska Vet.-Akademiens Handlingar, Bd 22, Afd. I, N:o 2. 
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der ersten wie in der zweiten Integration der ndz:Gleichung mit 

d dividirt werden, und deren fortgesetzte Annäherungen nach 
r 

Ir R He m 
den Potenzen der störenden Masse eine Potenzenreihe nach 3 

bilden würden. Es bleibt also freilich von den Gliedern lang- 

periodischer Form, welche hier in Frage sind, ein Theil übrig, 

den man mittelst derselben Methode nicht berücksichtigen kann; 

wendet man aber auf diesen Theil das partielle Integrations- 

verfahren an, so entstehen nur entweder solche Glieder, welche 

nicht in beiden Integrationen der ndz:Gleichung mit d dividirt 

werden, oder solche, die nach den Potenzen der minus ersten 

Potenz des kleinen Divisors fortschreiten, und welche also in 

beiden Fällen nur in zweiter Linie von Bedeutung sind. !) 

HANSEN wendet bekanntlich als unabhängige Veränderliche 

und innerhalb der Argumente diejenige excentrische Anomalie &, 

an, welche durch die Gleichung definirt wird: 

nat + = Ey — ey SIN Ey (1) 

wo übrigens die Bezeichnungen die bei HANSEN gebräuchlichen 

sind. Behält man ndz vollständig innerhalb der Argumente, so 

setzt dieses voraus, dass man statt e, die entsprechende & an- 

wendet, für welche die Gleichung gilt: 

not + cy = E— ey Sin € — ndz . (2) 

Wenn man dagegen den Bemerkungen am Ende meiner oben 

citirten Abhandlung gemäss nur die langperiodischen Theile von 

ndz innerhalb der Argumente beibehält und auf die kurzperiodi- 

schen HANSEN's Formeln anwendet, so sell man in den Argu- 

menten der entwickelten Störungsfunction und als unabhängige 

Veränderliche in den Differentialgleichungen das e anwenden, 

welches die Gleichung befriedigt: 

not + cy = E— ey Sin & —nÖ2, (3) 

wobei ich setze: 

ndz = ndz, + nde, (4) 

!) In einer späteren Abhandlung mit demselben Titel wird gezeigt werden, wie 
r 

: er Mm 
man durchgehends die Annäherungen nur nach 7 ordnen kann. 
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und fasse die Glieder, welche das langperiodische Argument und 

dessen Vielfache enthalten, in ndz, zusammen; dagegen in ndz, 

alle kurzperiodischen Glieder. Ich setze hier voraus, dass das e& 

nach (3) überall angewandt worden ist, und dass man die Stör- 

ungen nach den Potenzen von ndz, und dem entsprechenden für 

den störenden Planeten geltenden n’dz’ nach HANSEN's Formeln 

entwickelt. 

Sei nun nach HANSEN: 

W = 55 + (cosn + I e,)X +sinn®P. (5) 

Man findet leicht, dass die Glieder in ndz, welche, wenn sie 

nach den Potenzen der störenden Masse entwickelt werden, den 

kleinen Divisor in der minus zweiten, vierten, sechsten u. s. w. 

Potenz enthalten, nur aus dem ersten Gliede der Gleichung (5) 

entstehen können. Es ist nun: 

dndz, ho 
= 1-3, se 0] Ereser e,)Y +sin + al (6) 

Hieraus kann man schliessen, dass das obige, das von den Gliedern 

4 ; dndz,\ a 
Y und # gesagt ist, auch auf das Glied (2 COS E+ al er- 

de 
streckt werden kann. 

Demzufolge setze ich: 

dndz, _ [dndz dndz 
de =, de \+ | (7) 

und definire letztere durch die Gleichungen: 

dndz = (3 (8) 
und 

dndz = nz. Me]-a-kmertije |, (9) 
Indz | 

+ 14 aller N +sinePf+ (ra) | 

wo die Bedeutung der eingehenden Grössen die in HANSEN’s 

Theorie gewöhnliche ist. Die Bedeutung von 5, wird aus dem 

folgenden eingesehen werden. 
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Ich nehme nun an, dass das Argument, aus welchem der 

kleine Divisor entspringt, von der Form ist: 

V=ie— ue + Vuc — Ve + Üundz, ' (10) 

und setze voraus, dass das Integral von (8) unter der Form 

gesetzt werden kann: 

(EE 

de 

+ D(1.s) sin V+ D(1.c) cos V+ D(2.s) sin 2V+D(2.c) cos 2V + 

+D(3.s)sin 3V +D(3.c)cos 3V + D(4.s)sin 4V + D(4.c)cos4V 

) a ae: 
| (11) 

wenn ich die Entwickelung bis auf 4V erstrecke. Durch Diffe- 

rentiation dieser Gleichung bekomme ich zunächst: 

1 i de da _ 

= BE de de 

=D, + 2D,e + 3DyE + 

u 

+ + |opa. s) + TuD(ı. AE) Jos V 

—[900. nel (9 | ji v 

+ 800. ED s) (55) | sy Ri 

ar o) + ud 763 ‚ji 2V 

+ du fana D(1.s) cos V— |, D(1. ec) sin V 

+ Zu (| D(2. 5) cos 2V — Zu |, D(2. e)sin 2 VW 

Sie Kr |) 

d=i— iu. 

Setze ich ferner mit Rücksicht nur auf die hier zu behandeln- 

den Glieder: 

de i 
== \ s V — E(1. c)sin V de E(1. s) cos (1. ce) sin V + | (3) 

+ E(2. s) cos 2V — E(2. c) sin 2V +.. J 
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so bekommt man die Coeflicienten £ der ersten Annäherung aus 

den Coefficienten F, G und H (iv: ) in HANSEN's »Ausein- 

andersetzung u. s. w.» Abh. II $ 39 nach den Formeln: 

Bi: .)= Fl-i:.)—36|66 8) + HC]. CH 

Wird nun gesetzt: 

ae... [dndz . [dndz 5 
a er (pa 8) cos V +? ul | pa. c) sin V ; 

dndz a) 
— u D(2.5) cos 2V +... | 

de 0 

so sieht man ein, dass die aus 5, entstehenden Glieder in ndz,, 

wenn die Coefficienten in (15) denjenigen in (13) als Incre- 

mente höherer Ordnung hinzugefügt werden, in den fortgesetzten 
' 

Er i m 3 
Annäherungen nur nach den Potenzen von — fortschreiten. 

d 

Ferner ergiebt sich aus (12) und (13): 

de 
Dame. [op s) + Fu. HT) | V 

0 

+...=E(l.s)eosV—E(l.e)sinV + 

| 

SALE SG dndz in V | R Ye (1. ce) + vuD( HTT) sin n 

2 DO) aN..,, J 

Führt man nun den Ausdruck (11) für (27) in (16) ein, 
0 

so ergiebt sich nach ausgeführter Multiplication das Resultat: 

Dame SDq.e):Dais) 2 

== D(1. c) D(1. s) + iuDQ2. ce) DE. s) — | 

— vuD(2.c) D(2.s) +... 

+ cos v| duD(1l.s)(Die + Dye? +...) + JO(1. 5) — | 

Kr — ELO D@. + 2 D@.s) DU. +.. | 
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+ sin 2 duD(l.c) (Die + Dy& +...) — 0D(l. ce) — | 

AE pals).Da. "nal pay. | 

+ c0os2V[28DQ2.s) +...] 

+...=Ell.s)cos V — E(l.c)sin V + E(2.s)cos2V —...] 

Vergleicht man hier die Coefficienten der cos und sin von 

eleichen Winkeln zu jeder Seite, so entstehen die Bedingungs- 

gleichungen: 

DM) 5 BD Er | 

u D(1.s) — D(1.s) D(2.c) + D(1.c) D(2.s) — D(2.5) D(3.c)+ 

+ D@.c) D@.s) — D(3.syD(4.c) + D(3.c) DA.) 7 Eds) 
(4 

5 D(1.c)+ D(1.s) D(2.s) + D(1.c) D(2.c) + D(2.s) D(3.s) + 

| 2 
2 

' vu 
+ D(2.c) D(3.c) + D(3.c) D(4.c) + D(3.s) D(4.s)= — E(1.c) 

ua D(2.s)+ D(1.c) D(1.s) — D(1.:s) D(3.c) + D(1.c) D(3.5) — 

— D(2. 8) D(4. ce) + D(2. c) D(4. s) = 575 20. s) 

2 D(2.c) — 3 D(1.s)DA.s)+1D(. BR... 

+ D(1.e)D(3.c) + D(2.3)D(4.s) + D(2.c)D(4.c)= E2.c)\ (18) 

. D(3.s)+ D(1.s) D(2.c)+ D(1.c) D(2.s) — D(1.s) D(4.c)+ | 

+ D(1.e) D(4. s) = Di Zu E(8. s) | 

Eu D(5.c) — D(1.s) D(2.s)+ D(1.c) D(2.c)+ D(1.s) D(4.s) + 

2 

+ D(1.c) DA.) = sö, 88.0) 

4 D(4.3)+ D(2.c) D(2.s) + DA.s) D@.e) + D(1.c) D(3.s)= 

2 
Ku 

E(4. s) 
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2 D(4. ec) — D(1.s) D(3.s) + D(l.e) D(3.c) — 4.D(2.s) D(2.s) + 

> 
1D(: ’) = ARA. SER E)NB + 1.D(2.c).D(2. c) Ag E(4. €) | 

Die Auflösung dieses Systemes von quadratischen Gleich- 

ungen, welche mittelst successiver Annäherungen leicht geschieht, 

giebt die Werthe der Coefficienten D (ü- °). 

Was diejenigen Theile von (9) betrifft, von denen im vorigen 

nicht gesprochen worden ist, so geschieht ihre Integration in 

partieller Weise wie bei den kurzperiodischen Gliedern nach den 

Formeln, welche ich in meiner oben citirten Abhandlung gegeben 

: z $ BO 
habe, allein mit der Veränderung, dass man BE bei Seite 

lässt und use statt an schreibt. 
de de 

Übrigens ist hier zu bemerken, dass die Glieder, aus denen 

seculare Glieder in ndz entstehen würden, verschwinden, was 

mit HANSEN's Sätzen betreffend die Secularänderung der mitt- 

leren Länge (»Auseinandersetzung u. s. w.» Abh. II, $ 7) über- 

einstimmt. 

Um die zweite Integration in ndz auszuführen schreibe ich 

vollständig: 

u. = ((1.s) cos V— C(l.c)sin V + CQ@.s)cos2V —... (19) 

und finde die Coefficienten des Integrales davon: 

nöz, = Bie + Ba? +... | 

nv. Bl eco v7 + BO syen9V +. (69 

in ähnlicher Weise wie bei der ersten Integration. 

Die Differentiation von (20) giebt: 

Indz 
= B, + 2B3se + 3B,E +... | E 2 

+ 1980. s) + Vu a Bi. 5) cos V 
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nd a: (21) 
— 380. ec) + Bi. | sin V 

I 
( 

id 102, 
+ 21 6B(2.s) + du — „ Pa. )| cos2V. 

Wird hier der Ausdruck (19) von eingesetzt, werden 
q 

ferner die Multiplicationen ausgeführt und dann die Coefficienten 

der Cosinusse und Sinusse den Üoefficienten von gleichen Win- 

keln in (19) gleich gesetzt, so bekommt man die Bedingungs- 

gleichungen: 

B, + BOIS) CU.) + B(.c) CA.0)+2B@.s) 02.) +| 

+ 2B(2.0)C2.0)+3B(@3.5)0@.) + 3B@.0) 08.0) +... —0 

en B(1.s)+ B(1.s)C(2.s) + B(1.e) (2.0) + 2B(2.s) C(1.5) +! 

+ 2B(2. I) + 280. s)C@. s) + 2BQ@. 08. e) + 
2 

+ 5B(3. s) C(2. s) + 3B(3. c) C(2. c) = 7 C(1.s) 

2 B(1.c)+ B(1.s) C(2.c) — B(1.e) C(2.s) — 25(2.s)C(1.c) + 

+ 2B(2.e) CA. s) + 2B(2. s) C(3. c) — 2B(2. e) C(3. s) — 

2 ON LG RA DMC FER = 7 7 3B(3.s) (2. c) + 3B(3. c) C(2. s) = mE ee) | 22) 

a B(2.s)+ B(1.s) C(1.s) — B(1.c) C(1.c) + B(1.s) C(3.s) + | 

+ 3B(3.s) CA.s) + B(. e) C(3. ce) + 3B(3. c) CA. c) + 

+ 2B(2. s) C(4. s) + 4B(4. s) C(2.: s) + 2B(2. e) C(4. c) + 

+ AB(A. e) CO.) — Za C(2. 5) 

je B(2.c) + B(1.s)C(1.c) + B(1.c) C(1.s) + B(1.s) C(3.e) — 

BG. s) O1. c) — B(1. c) ANNE 
+2B(2. 5) C(4. 0) — 4B(4. s) C(2. c) — 2B(2. 0) CA. s)+ 

N N) 2 NY 

+ AB(4. e) (2.3) = Fu C(2:e) | 
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4 B(3.s)+ B(1.s) C(2.s)+ 2 B(2.s) C(1.s) — B(1.c) C(2.e) 2.) 

—_9B(2.e)Cl.e) + BlL.s) ClA.s) + AB(A. s) CL.) + 

+ B(1.c)Cl. ec) + ABA 0) Cl.) = er c@.3) 

n B(3.c) + B(1.s)C(2.c) + 2B(2.s) C(l.c)+ B(1.c) C(2.s) + 

808.0) CC) + Bs) Cd.) ABA. ck) — 

ee, 
Vu 

a B(4.s) + B(1.s) (3.s) + 3.B(3.s) C(1.s) — B(1.c) C(3.c) — 

— 3B(3.e) C(1. c) + 2B(2.s) C(2.s) — 2B(2. c) 02. c) = 
2 

FR C(4. > 

5 B(4.e)+ B(1.s)C@. c)+3B@. Je. c)+ BL )C@. )-+ 

+38(3.c)C(1.s)+2B(2.s)C(2.c) +2B(2.c)0(2.s)= = Co). 

Dieses System ist in Bezug auf die gesuchten Coefficienten 

Bli «i +") lineär. 

Es ist klar, dass man bei der Berechnung der Störungen 

eines Planeten die Systeme (18) und (22) mehrere Male auflösen 

muss, der Incremente zweiter, dritter u. s. w. Ordnung wegen, 

welche die Coeff. Hi: ) aus den übrigen Störungsgliedern be- 

kommen. 

Als numerisches Beispiel will ich hier die Werthe anführen, 

welche ich für den Planeten (7 Thetis, bei dem 1—3u = 0.017 

ist, gefunden habe. Man findet fär diesen Planeten die Jupiter- 

störungen erster Ordnung in einer Abhandlung von Dr C. V.L. 

CHARLIER: »Untersuchung über die allgemeinen Jupiterstörungen 

des Planeten Thetis», Kgl. Sv. Vet.-Akademiens Handl., Bd 22, 

N:o 2. Ich entnehme daraus: 

E(1.s) = — 3".1209; E(l.c) = — 4.6491; %(2.s) = — 0.237; 

E(2. c) = — 0.207 
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welche geben: 

DI. 5) = 184.07; DA. ce) = 274244; DC. BETETT 
NEN 

Addirt man die Coefficienten des Ausdruckes: 

ES —= — 2".09 sin V — 7".26 cosV — 0.25 sin 2V +0"”.04 cos 2 V 
0 

so findet man: 

Cie) = + 186".16; Cl1l.s)— — 281.70; CNE 2239739: 

C(2.s) = — 87.96 

und zuletzt: 

ndz,= + 11024” cos V — 16710” sin V + 855” cos 2 V — 449" sin2V. 

Vergleicht man diese Werthe mit den von Dr ÜHARLIER ge- 

fundenen: 

ndz,—= + 10942” cos V — 16545” sin V + 213” cos 2V — 178 sin 2V 

; cos E 
so findet man, dass die Coefficienten, von H V nur wenig ge- 

2 5 St cos 
ändert werden, dass dagegen die Coefficienten von . 2V ganz 

; sin 

anders ausfallen, als wenn nur die erste Potenz der störenden 

Masse berücksichtigt wird. Es ist also für letztere Glieder 

vollkommen unrichtig, die Annäherungen nach den Potenzen 

der störenden Masse zu ordnen. Bei den Planeten, für welche 

1—2u eine kleine Grösse ist, wird sich die oben gegebene Inte- 

srationsmethede noch nützlicher erweisen. 

Zuletzt habe ich über eine Integrationsmethode für 5, 

welche man in HANSEN's »Auseinandersetzung u. s. w.» Abh. 

UI, $ 2 findet und welche später von ihm für die Berechnung 

der Mondstörungen (»Darlegung der theoretischen Berechnung 

der in den Mondtafeln angewandten Störungen» $ 7) angewandt 

worden ist, einige Bemerkungen zu machen. Der Ausdruck für 

= enthält 
”n 2 h 

E = — du cos quc0s 4 (1) Tr cosI 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 2. 69 

folglich die Störungen des Ausdruckes 0 cos I. Um zu finden, 

müssen folglich diese Störungen ermittelt werden. Die fragliche 

Formel ist deswegen mehr eine werthvolle Relation zwischen den 

Elementen als ein integrirter Ausdruck, was auch HANSEN’s 

Titel des Paragraphen 7 seiner Mondabhandlung: »Anderweitige, 

zur Prüfung dienende, Berechnung der Glieder der Längen- 

störungen u. Ss. w.» bestätigt. Dieses wird dagegen in seiner 

»Auseinandersetzung u. s. w.» $ 2 nicht. ausgesprochen, und 

übrigens ist diese Methode von HANSEN für die Planetentheorie 

nie ausgebildet worden, weil die Berechnung der Egeria-Störungen 

eine besondere Methode nicht verlangte. 



66 

Skänker till K. Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

(Forts. frän sid. 54.) 

‚Bruxelles. Académie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts 
de Belgique. 

Bulletin. (3) T. 30(1895): N:o 11-12. 8:0. 

Annuaire. Année 62(1896). 12:0. 

— sSociete Belge de microscopie. 
Bulletin. Année 21(1894/95): N:o 10. 8:0. 

Buenos Aires. Sociedad cientinca Argentina. 
Anales. T. 40(1895): Entr. 5. 8:0. 

Calcutta. Geological survey of India. 
Records. Vol. 28(1895): P. 4. 8:0. 

Cambridge. University library. 
UAYLEY, A., The collected mathematical papers. Vol. 9. 1896. A:o. 

Cambridge, Mass. Museum of comparative zoology. 
Annual report. Year 1894/95. 8:0. 

Chambesy. Herbier Boissier. 

Bulletin. T. 4(1896): N:o 1. 8:0. 

Chemnitz. K. Sächsisches meteorologisches Institut. 
Das Rlima des Königreiches Sachsen. H. 3. 1895. 4:0. 

Chicago. Field Columbian museum. 

Publications. 2—4. 1895. 8:o. 

Coimbra. sSociedade Broteriana. 
Boletim. 12(1895): Fasc. 2. 8:0. 

Des Moines. Iowa geological survey. 
Annual report. 3(1894). 8:0. 

Dublin. A. Irish academy. 
Transactions. Vol. 30: P. 15-17. 1895. 4:0. 

Proceedings. (3) Vol. 3: N:o 4. 1895. 8:0. 
List of the members. 1895. 8:0. 

Edinburgh. Geological society. 
Transactions. Vol. 7: P. 2. 1895. 8:0. 

Freiburg i. B. MNaturforschende Gesellschaft. 

Berichte. Bd 9: H. 1-3. 1894—95. 8:0. 
‚Halifax. Nova Scotian institute of science. 
' Proceedings and transactions. Vol. 8: P. 4(1893/94). 8:0. 
Halle. K. Leopoldinisch-Carolinische deutsche Akademie der Natur- 

Forscher. 
Nova Acta. Bd 63--64. 1895. 4:o. 
Ratalog der Bibliothek. Lief. 6. 1895. 8:o. 

Hamburg. Deutsche Seewarte. 
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an 10 Stationen II. 

Ordnung... Jahrg. 17(1894). 4:0. 
Ithaca. Cornell university. 
Library bulletin. Vol. 3: N:o 10. 1895. 8:0. 

(Forts. & sid. 166.) 



67 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 2. 

Stockholm. 

Meddelanden från Stockholms Högskola. N:o 153. 

Ueber Integrale algebraischer Differentialausdrücke von 

mehreren Veränderlichen. 

Von HAKON GRÖNWALL. 

[Mitgetheilt den 12. Februar 1896 durch G. MittTAG-LEFFLER.| 

Die im Titel bezeichneten Integrale, die eine Verailgemeine- 

rung der ABELschen Integrale sind, wurden für den Fall zweier 

Veränderlichen von den Herren NOETHER !) und PICARD ?) unter- 

sucht, indem jener die Doppelintegrale, dieser neben ihnen auch 

die einfachen Integrale in Betracht zog. Dabei sind die ein- 

und zweifachen Integrale erster Gattung, die an jeder Stelle 

des algebraischen Gebildes endlich sind, in den Vordergrund 

getreten. Herr PICARD hat einen eigentümlichen Zusammenhang 

zwischen den beiden Arten von Integralen erster Gattung er- 

wiesen; sind nämlich 

J Pda + Qdy 

[Pax + Qdy 

beide erster Gattung, so ist das Doppelintegral 

[SPR — PQdedy 

ebenfalls erster Gatiung. i 

Zweck dieser Notiz ist es, ähnliche Sätze für den Fall von 

n Veränderlichen mittelst einer einfachen Methode herzuleiten. 

1) Math. Annalen Bd 2—11. 

2) Journal de math., anndes 1885, 86, 89. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. Gar JNBO Po 2 
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Ehe ich auf den Gegenstand eingehe, werde ich an die 

Definition der mehrfachen Integrale erinnern. !) 

Unter dem A-fachen Integral 

(4) 
(1) if ; a Dr as lar day, ..: day, , 

won »..., unter der "Bedingung v, < 7, Er Tr 

Zahlen von 1 bis n durchlaufen, verstehen wir, wenn wir durch 

dög oe) (v=1, ..., n) 

das Integrationsgebiet feststellen, das Integral 

(2) Kan. .--, vg) 
ih ; ar Den ER, 3, UR 07 dur» KA 

auf eine A-fache Mannigfaltigkeit im Gebiete der reellen Ver- 

änderlichen , ,...., u, erstreckt. Das Integral ist von der 

Form dieser Mannigfaltigkeit abhängig; damit es aber von der 

Einführung neuer Veränderlichen v,, ..., v7 statt u, , ..., Ul 

ohne Änderung dieser Mannigfaltigkeit unabhängig sei, müssen 

die P,,,....», gewissen Bedingungen genügen, deren expliciten 

Ausdruck man im $ 2 der genannten Arbeit des Herrn POINCARE 

findet. 

Durch Einführung neuer Veränderlichen 

ty = la JT G 2) v=L% ...,n» 

gehe (1) in 

(2) 
IB DI N, = 

(2) kn - = =) 
I). 39... du, un, AU 

er 

über. Also ist 

Ya, du „ oaag Eu) un Y2,, zz RES. 23) 

SG un) SR Ol, a) 

Man hat aber 

!) Vgl. PoINcARÉ, Sur les residus des integrales doubles, Acta math. Bd. 9. 
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Ir, ver, vg) u ar, ee) | kan RE >» bug) 

FEN u) Otur > 3 Eg) Mrz ---, 22) 

woraus folgt 

AB 27) 
(2) Ale a = IP, ER Zoe u) 

Es sei nun & durch die Gleichung 

(3) ea a 0 

wo f eine ganze rationale Function ist, als algebraische Func- 

tion der unabhängigen Veränderlichen 2, ...., fx gegeben. 

Wir werden allgemein Integrale von der Form (1) für 

41,2, ..., n in Betracht‘ ziehen, wo die Py....,v, Yationale 

Functionen von &, &, ..., &„ Sind. Diese Integrale seien 

weiter alle erster Gattung, haben also an jeder Stelle des alge- 

braischen Gebildes einen endlichen Wert. Nach den Unter- 

suchungen des Herrn KoBB!) kann man die Umgebung einer 

beliebigen Stelle a, a, ..., a, des Gebildes (3) durch eine 

endliche Anzahl von Potenzreihen 

fe a =Plt,...,d) 

Ba a, 
(2) | dl ; 

8 = 0, Pl, 6) 

darstellen. Tragen wir diese Darstellung in unser Integral ein, 

so kommt 

) (2) 
(5) I -/...[ Da a a 

wo 

(Ey, JES %,,) 
(6) Au, Er 7 Zr... ka, au AS) ur) | 

Damit (5) in der Umgebung von t, = 0, ..., t, =0 endlich 

sei, ist, wie leicht einzusehen, notwendig und hinreichend, dass 

sämmtliche Q,,,....„, gewöhnliche Potenzreihen sind: 

1) Journal de math. 1892. 
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Au... = Pa... ul N AEA in). 

Es seien nun 

. (r) 
(7) Jå = [. Ko | MA an. 

(5) 

(7) IE = |. 60 jä De die, ao don 

zwei Integrale erster Gattung, wobei # + s<n vorausgesetzt 

wird. Die zu (6) analogen Grössen 

es und Qu. ls 

sind also für jede Stelle des Gebildes nach positiven Potenzen 

von & , ..., ta entwickelbar. 

Wir bilden jetzt den Ausdruck 

(8) a De. 

Wo A, 2.5 Arts unter den Bedingungen A, <<... 0 mE 

...<Arıs die Werthe v, , ...,»,+, durchlaufen und das Zeichen 

+ oder — zu nehmen ist, je nachdem die Anzahl der Ver- 

tauschungen benachbarter Elemente, durch welche die Combination 

Aa een Ars AUS 9, 1...) 22, hervorgeht, geradesodergun- 

gerade ist. 

Der entsprechende Ausdruck 

(9) ae -) SE Os SRA. 

kann leicht umgeformt werden. Es ist 

() = 
Us ro Mys 

Ode SIE ) Ö(wp, er LB ) en Mm P 5 1 7 DE & r+1 r+S 
ni u So Ad, N 5) Pr41>: »Pr+s Ob ke) 

wo Re und Ban II Brac Ae Werte CE, Mr araunver 

den Bedingungen &, <<... 0, Brıı<...<Pß,+s von einander 

unabhängig erhalten. Aus der bekannten Gleichung 
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2 + wa, DABEI "U La) Hp ee UB,45) zum 

EEE EN 

Ic, ERA EG SS 8,5) 

kun, allså Eu , t Do) r Up+1 Ne) 

folgt 

UR ve sen ZERBBRREE EB 
use nl EN en Pras kun Ya? Eur) 

und da die Functionaldeterminante bei Vertauschung zweier 

benachbarter & ihr Zeichen wechselt 

ar, RE &y,,,) 
OM 
YEN DESS 72 kun ST) Urs) 

wo » <...<»,+, alle Werte von 1 bis n durchlaufen und 

en 
Aa ar a De of Br: Pr+s ++ 9 Pr+1? > pP 

Be Prel; 22, Ber. unter den Bedingungen &, <<... or, 

De a... die Werte 7, , ..., ?,+s annehmen. Über das 

Zeichen + ist nach der oben gegebenen Regel zu entscheiden. 

Nach (8) wird demnach 

= Der 006 ie TREE Ers) »Yp+s : Eu, SR: (CE) Am su Ups 

Diese Gleichung besagt, da wegen (9) a eilie gewöhn- 

liche Potenzreihe ist, dass das Integral 

(+5) 

(10) | BÖN | De ea NV, 

ein Integral erster Gattung ist. 

Hier ist nur noch zu untersuchen, ob P, den eben ER 

erwähnten Integrabilitätsbedingungen genügen, en leichte 

Rechnung bestätigt. 

Wir haben also den Satz: 

Sind ein r-faches und ein s-faches Integral erster Gattung 

gegeben, wo r + s Dn, so kann man stets aus ihnen durch die 

Vorschrift (8) ein (r + s)-faches Integral erster Gattung (10) 

buden. 
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Es mag dahingestellt sein. ob man auch fär 7 + s>n aus 

den gegebenen Integralen ein anderes erster Gattung darstellen 

kann; jedoch sprechen verschiedene Gründe dafür, dass solches 

im Allgemeinen unmöglich ist. Jedenfalls ist einleuchtend, dass 

die Darstellung derselben, wenn sie existiren, wesentlich andere 

Methoden erheischt. 

Sein hauptsächliches Interesse gewinnt das hier abgeleitete 

Resultat dadurch, dass es bei der wichtigen Frage nach den 

algebraischen Gebilden mit birationalen Transformationen in sich 

gewisse Dienste leistet, wie ich bei anderer Gelegenheit zu zeigen 

gedenke. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 2. 

Stockholm. 

Bidrag till kännedomen om Jemtlands och Herjeådalens 

fauna. 

Af P. OLSSON. 

[Meddeladt den 12 Februari 1896 genom F. A. SmItt.] 

Sedan 1882, då jag sist meddelade några upplysningar om 

Jemtlands fauna, !) äro åtskilliga nya fynd och nya iakttagelser 

gjorda på detta område, hvilka föranleda mig att här lemna 

några tillägg till förut meddelade uppsatser i ämnet. På samma 

gång lemnas några uppgifter rörande Herjeådalens fauna, grun- 

dade dels på mina egna iakttagelser i Wemdalen, dels på några 

meddelanden, särskildt af landtmätaren T. TORBJÖRNSSON om 

däggdjur och fåglar i Storsjö kapell. 

Liksom i de båda föregående uppsatserna äro uppställningen 

och namnen de i NILSSONS fauna förekommande. Med en siffra 

före artnamnet utmärkas de arter, som icke förut varit kända 

för Jemtland. 

Däggdjur. 

Angående öfvervintrande flädermöss må här ytterligare om- 

nämnas, att sådana anträffats i en lada i Alanäset i Jemtlands 

nordligaste del om vintern, då man äkte dit på släde; att fläder- 

1) P. Orsson, Nya bidrag till kännedomen om Jemtlands fauna Öfvers. af 

K. Vet. Ak. Förh. 1882, N:o 10, sid. 35. 
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möss likaledes anträffats midt i vintern i en lada vid Solberga 

i Hammerdal, da man der tog hem hö, samt att 5 a 6 grå 

flädermöss anträffades våren 1885, medan ännu något snö fanns 

qvar, i en rutten stubbe vid Kläppe i Kyrkas. 

Vesperugo borealis NILSS. Af denna art förvaras i Öster- 

sunds läroverks museum ett exemplar fangadt i Rödösundet 

1893 och ett fangadt i Wemdalen i Herjeadalen 1895. Ett 

individ togs i Östersund den 14 aug. 1894. Är äfven tagen på 

Norderön. 

Erinaceus 'europxus L. anträffades 1883 ofvan Änge vid 

Östersund och 1884 vid Östersund. Den senare togs in af 

kommissionslandtmätare O. L. CASSBERG, men rymde sedan. En 

igelkott sågs på lotterna ofvan Östersund 1884, och en dödades 

1884 mellan Valla och Frösö kyrka. Igelkotten är vidare sedd 

flera gånger vid Svensta i Berg och vid Hålen i Åsarne samt 

enligt en uppgift i Östersundsposten vid Elfros i Herjeådalen 

hösten 1891: 

Felis Lynx L. förekommer i Storsjö kapell. Lospår iakt- 

togos der vintern 1888—89. 

Martes sylvestris GESN. sköts förlidet år i Kalls och Ala- 

näsets socknar och förekommer ej så sällan i Bodsjö socken mot 

Medelpadsgränsen samt 1 Storsjö kapell i Herjeadalen. 

Lutra vulgaris ERXL. är ännu temligen spridd i länet, den 

förekommer t. ex. äfven i Alanäset, Åre, Hallens och Storsjö 

socknar. iM 

Ursus arctos L. förekommer stundom äfven i östra och 

södra delarne af Jemtland. Sålunda förekom en i Stugun mot 

Håsjö 1886, en i Frösö socken mot Näs 1887, tre i Nyhems 

socken 1888; den har äfven visat sig vid Strängsund i Bodsjö 

socken och i Frostviken. Äfven i Storsjö kapell syntes björn- 

spar 1888 och 1889. År 1886 i augusti gjorde björnarna stor 

skada på boskapen i Tännäs. 

Canis lupus L. förekommer mest i fjällen, så t. ex. i Oviks- 

fjällen 1886 och senare, i Frostviken 1895 och i ER kapell. 

[ januari 1885 visade den sig på Frösön. 
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Canis vulpes L. förekommer äfven 1 Storsjö kapell. En 

svart räf med hvita härspetsar sköts vid Tysjön i Ås i oktob. 

1884 enligt V. SAHLIN. En annan dylik, som dock ännu ej 

fullt förlorat sin sommardrägt, sköts i oktober månad vid Sunne 

af postiljon BERGSTRAND. För skinnet betalade körsnären 25 

kronor. Ytterligare en svart räf är under dessa ar skjuten i 

Sunne socken. 

Canis lagopus L. är allmän 1 Storsjö kapell. 

Mus sylvaticus L. Skogsmöss, sorkar af flera slag samt 

lemlar uppträdde sommaren och hösten 1895 mycket talrikt i 

flera trakter af Jemtland och Herjeådalen och gjorde stor skada 

på höet. Åtminstone i Åre socken (Bodsjöedet) voro skogs- 

mössen manga ganger talrikare än fjällemlarne (som 50 mot 1). 

Mus musculus L. Individ af den helt hvita varieteten äro 

tagna i Alsen, vid Trusta i Rödön samt i Frostviken. 

Lemmus amphibius L. är flera gånger tagen vid Östersund 

och i Frösö socken; den är allmän i Ragunda. Denna art var 

ymnig flerestädes 1895. t. ex. i Östersund, Åre, Hallen. 

Vid Bodsjöedet i Åre anträffades 1895 bland möss och 

sorkar några få individ af en art med »svart rygg och kort 

svans». Som jag ej sett dem, kan jag ej yttra något bestämdt 

om desamma men förmodar, att de tillhörde Lemmus medius 

Nirss. (Paludicola ratticeps BLAS.). 

1. Lemmus rufocanus SUNDEW. förekom hösten (sept.) 1895 

i Herjeådalen ända till Hede och kallades blåmus. Meddelande 

om denna arts förekomst 1 Herjeådalen är lemnadt af kommi- 

nister E. MopDIn i Linsell. Den ansågs som lemlarnes förridare. 

Lemmus schisticolor LILLJEB. förekom hösten 1895 ibland 

lemlar i Föllinge och Hackäs. 

Lemmus norvegieus WORM. Förekom ymnigt vid Storlien 

1854 och utvandrade 1891 och 1895 i stor mängd från: fjällen, 

men hann sistnämnda år ej till Östersund. Sommaren 1891 var 

fjällemmeln talrik äfven vid Östersund, Frösön o. s. v. och 

visade sig, enligt tidningarnes uppgifter, under september i Färila, 

Mora m. fl. ställen, der dessa djur länge varit osedda. 
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Sciurus vulgaris L. är enligt TORBJÖRNSSON sällsynt i Stor- 

sjö kapell, men har förr varit talrik derstädes. 

Castor fiber L. Utom på förut omnämnda , ställen finnas 

spår efter bäfrar flerestädes: afgnagda qvistar vid Höviken i 

Bodsjö socken, spår af bäfverhus vid Qvarnan nära Näfverede 

i Stugu socken och vid Borgaan i Borgvattnets socken. Två 

framtänder af bäfrar har jag sett, funna vid Lungre i Kyrkås, 

äfvensom en bäfvertand från Herjeådalen. Vid Högån i Oviken 

har man sett bäfver, dock hafva flera år sedan dess förflutit. 

Att bäfvern ännu, om ock i ett mycket ringa antal individ, 

lefver inom Jemtlands län tyckes nu vara otvifvelaktigt. Enligt 

F. SJöstEDTS uppgift i Sv. Jägarförbundets Tidskr. för 1887 

sågs en bäfver vid Tänndalssagen i Tännån i Tännäs socken 

Herjeådalen år 1885, och en hade förut blifvit sedd längre upp 

i samma vattendrag. Vid Bjurelfven nordligast i Frostvikens 

socken dödades en bäfver på 1850-talet enligt uppgift af dr 

SVENONIUS, och enligt mig meddelad underrättelse från Alanäset 

har en bäfver 1892 blifvit dödad af en timmerkörare från 

Dalarne i en bäck vid Harrsjön i Alanäsets kapellförsamling. 

Att det ej varit en utter framgår deraf, att man sett den 

fjälliga svansen. Efter denna tid har man der icke sett någon 

bäfver. 

Lepus variabilis PALL. förekommer äfven i Storsjö kapell. 

Cervus Alees L. och C. Tarandus L. (vildren) förekomma i 

Storsjö kapell. Elgen är allmän äfven i sydöstra Jemtland 

såsom i Bräcke och Bodsjö socknar. 

Antalet däggdjursarter inom Jemtlands län, såvidt de nu 

äro kända, uppgår till 40. Utom de 20 här omnämnda arterna 

höra nämligen till dess fauna Vespertilio mystacinus LEISL., V. 

Daubentoni LEIsL., Sorex vulgaris L., S. pygmeus PALL., S. 

fodiens PALL., @ulo borealis NIuss., Mustela erminea L., M. 

vulgaris ERXL., Meles tawus BopnD., Mus decumanus PALL., 

Lemmus agrestis L. samt de endast sasom husdjur förekommande 

katten, hunden, kaninen, marsvinet, svinet, hästen, geten, faret 

och oxen. 
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Fåglar. 

Anm. Med ett + efter artnamnet utmärkes, att arten 

funnits häckande inom området. 

1. Accipitres. 

Falco peregrinus L. + Häckar fortfarande på Östberget å 

Frösön. ; 

F. subbuteo L. + Skjuten 1884 vid Lillsjön i Brunflo, 

hvarest den häckar. Förekommer äfven 1 Wemdalen i Herjea- 

dalen. 

F. lithofaleo GMEL. + Skjuten vid Östersund i febr. 1885. 

Exemplar från Storlien, skjutet den 23 juni 1882, förvaras i 

Östersunds läroverks museum. 

F. tinnuneulus L. 7 förekommer äfven i Herjeådalen vid 

Wemdalen och sägs i Funäsdalen Tännäs socken den 2 maj 

1886. I Storsjö kapell äro falkar ej sedda. 

Astur palumbarius L. F Ägg af denna art äro funna på 

Östberget ä Frösön. Förekommer här och der inom Storsjö 

kapell. 

A. nisus L. + Äfven här och der i Storsjö kapell. 

Aquila chrysaétos L. + Denna fagels bon hafva blifvit 

sedda vid Storlien af V. SAHLIN. Två örnbon äro äfven an- 

träffade 1 Wemdalen. Kungsörn har funnits i Storsjö kapell. 

A. albicilla L. 7 En fågel af denna art (icke A.-chrysaö- 

tos) sköts vid Östersund af V. SAHLIN den 18 nov. 1882. Äfven 

sedd i Ragunda 1883 och i Ström (jägm. A. DU RIETZ). 

Pandion haliaötus L. 7 Häckar på Tjufholmen i Storsjön 

vid Hackås. Förekommer äfven här och der i Storsjö kapell. 

Buteo vulgaris RaAJI. Ett exemplar, skjutet vid Åsmund- 

gård i Lit den 30 aug. 1894, blef insändt till mig för att be- 

stämmas; ett sköts vid Lugnvik nära Östersund. 
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B. lagopus BRÖNN. 7 förekommer i Wemdalens fjäll. Ej 

sedd 1 Storsjö kapell. 

2. Pernis apivorus L. Ett exemplar sköts i Odensala vid 

Östersund i aug. eller sept. 1885 af V. SAHLIN. Häckar för- 

modligen här. 

Strix nyetea L. T Ägg af denna art äro tagna i Jemtland 

enligt A. Beum. Ej sällsynt i Wemdalen och Hede. Föres 

ofta till Östersund från olika trakter af länet. Förekom vid 

Östersund nyårstiden 1890. 

S. passerina L. Ett exemplar sköts i Hammerdal 1885 

(uppstoppadt hos A. LUNDHOLM). Är äfven skjuten i Wemdalen 

och sedd i Storsjö kapell. 

S. bubo L. + Ett exemplar insändes från Gäddede i Frost- 

viken den 4 april 1884, och två andra voro då sedda der. 

Finnes äfven 1 Storsjö kapell. 

S. brachyotus LATH. 7 Skjuten vid Lugnvik nära Öster- 

sund i april 1894 af E. H. WIKANDER och på Frösön 1887. 

Var allmän bland lemlarne i norra Wemdalen. 

S. lapponica SPARRM. sågs vid Östersund i december 1884 

af T. TORBJÖRNSSON, Häckar förmodligen här. Förekom i Ran- 

sjö (Linsells sn) i Herjeådalen i december 1895. 

S. liturata THUNB. + Skjuten vid Östersund i dec. 1884 

af T. TORBJÖRNSSON, och vid Lillsjön i Brunflo skötos flera ex. 

den 6 oktober 1886. Ett exemplar, skjutet i Thorvalla i Brunflo 

af V. SAHLIN, meddelades den 10 oktober 1884. 

S. aluco L. + förekommer äfven i Storsjö kapell. 

S. Tengmalmi GMEL. + Skjuten vid Östersund i sept. 1883 

och meddelad af V. SAHLIN samt vid Rannästjärn nära Öster- 

sund i sepi. 1884 af T. TORBJÖRNSSON. Ett exemplar från 

trakten af Östersund meddelades den 19 mars 1894. Före- 

kommer i Wemdalen under lemmelår. Ägg af denna art äro 

funna nära Rannåstjärn i en stor stubbe med ingång från sidan 

den 29 maj 1885. 

I läroverkets museum förvaras ett exemplar, skjutet den 3 

augusti 1890 i Säbra i Ångermanland. 
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Af roffåglar äro nu 23 arter kända för Jemtland, nämligen 

utom de 20 här omnämnda Falco gyrfaleo L. & NILSS. 7, 

Milvus regalis BRISS., Strix funerea LATH. 

2. Sylvicol®. 

a. Zugodactyli. 

Pieus Martius L. 7 förekommer äfven i Storsjö kapell. 

Ägg af denna art äro funna i Ragunda och Oviken. 

P. viridis L. + Häckar vid Ragunda och lär der ej vara 

så sällsynt. Häckade vid Fillsta i Frösö socken 1887, blef 

skjuten vid Svartsjöarne i Frösö socken 1887 och på Frösön 

den 8 nov. 1887 samt sågs på nytorget i Östersund den 1 nov. 

1887. Den är äfven sedd i Hackås och Sunne. 

3. P. major L. Förekommer i Storsiö kapell men sällsynt 

enligt T. TORBJÖRNSSON. 

P. minor L. är allmän 1 Herjeådalen enligt NILSSONS fauna. 

P. tridaetylus L. + Är allmän i Wemdalen och Storsjö 

kapell. I maj och september flera gånger sedd vid Östersund 

och Andersön. 

Iynx torquilla L. + Förekommer sällsynt i Storsjö kapell. 

Häckar vid Björkbacka invid Östersund. Ankom dit 1889 den 

4 maj, 1893 den 14 maj, 1895 den 2 maj. 

Cuculus eanorus L. 7 Är temligen allmän i Storsjö kapell. 

Dess ägg äro funna äfven i Åre vid Åreskutan. Gökens medelan- 

komsttid för 18 år är den 25 eller 26 maj (1828 den 10 maj, 

1887 den 1 juni). 

Göken hördes 1816 den 22 maj (Hackås), 1828 den 10, 

1829 den 18, 1835 den 28, 1873—77 i medeltal för länet den 1 

juni, 1882 den 23 maj (Sveg), 1883 den 28 (Funäsdalen), 1884 

den 23, 1885 den 23 (Storlien), 1886 den 25 (Funäsdalen), den 

27 (Huså), 1887 den 1 juni (Huså), 1888 den 20 maj, 1894 

den 22, 1895 den 24 maj. 
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b. Anisodactyli. 

4. Upupa epops L. Ett exemplar af härfågeln sköts den 

30 augusti 1892 vid Gevag i Ragunda och blef mig tillsändt af 

K. BEHM. 

Certhia familiaris L. Sägs den 5 okt. 1884 vid Östersund 

och har äfven visat sig vid Qvittsle i Mattmar. 

5. Sitta europa L. Ett exemplar sköts den 17 oktober, 

1887 på Frösön. Är enligt DAHLSTRÖM stannfågel vid Qvittsle 

1 Mattmar. 

Corvus corax L. 7 Är temligen allmän i Storsjö kapell. 

Korpen har funnits häckande i Refsund. 

C. cornix L. + Är allmän i Storsjö kapell och Tännäs. 

Krakans medelankomsttid för 6 ar (1883—92) är den 24 mars, 

tidigast i slutet af februari, senast den 6 april 1883 (Funäs- 

dalen). 

C. frugilegus L. Ett exemplar sköts vid Östersund den 24 

dec. 1852 af G. W. DAHLSTRÖM. Råkan syntes i Funäsdalen 

(Herjeådalen) 1873 samt 1885 den 1 till 3 mars, i Östersund 

13885 den 12 april och den 4 maj, 1886 den 10 april. I början 

af juni 1886 syntes vid Kungsgården på Frösön en flock på 6 

a 7 stycken (V. SAHLIN) och en flock syntes på Frösön våren 

1893. Är äfven sedd vintertiden. 

Rakor hafva visat sig i länet under alla årets månader 

utom under juli och augusti. 

C. monedula L. saknas i Storsjö kapell. Är sedd vid Dufed 

vintertiden och sågs vid Östersund den 27 sept. 1885. 

Pica caudata L. 7 är allmän äfven i Storsjö kapell. 

Garrulus glandarius L. + saknas vid Storsjö kapell. Skjuten 

i Östersund (t. ex. 18 aug. 1892), Mattmar, Åre, Lit, Föllinge, 

Ström. 

G. infaustus L. + är allmän i Herjeådalen, äfven i Storsjö 

kapell. Har funnits häckande äfven vid Bräcke i Alsen. 
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Caryoeataetes guttatus Nıuss. Skjuten vid Östersund i sept. 

1885 och äfven i Herjeådalen. Denna fågel förekom 1887 på 

hösten flerestädes i flockar, t. ex. på Frösön från den 16 sept. 

till den 17 oktob. (7 exemplar skötos der och i Östersund), på 

Norderön den 16 sept. Från Skalstugan i Åre insändes exem- 

plar skjutet den 29 sept., och fågeln förekom samtidigt äfven i 

Herjeådalen. Ett exemplar sågs i Sveg den 4 okt., och i Öster- 

sund togs ett mot slutet af oktober. År 1893 den 9 okt. sköts 

1 exemplar i Östersund af S. WINNBERG. 

Sturnus vulgaris L. + I Storsjö kapell sågos 3 a 4 stycken 

i början af augusti 1889. Staren förekommer äfven i Tännäs 

och Sveg. Medelankomsttiden för 15 år 1876—95 är den 31 

mars (1880 den 5 mars, 1876 den 19 april). Ovanligt är, att 

starar syntes i Östersund 1895 ännu den 5 november. 

Starens antecknade ankomsttider (till Östersund då annat 

ej angifves) äro: 1876 den 19 april, 1880 den 5 mars, 1883 den 

18 april (Funäsdalen), 1884 den 19 mars, 1885 den 4 april, 

1886 den 16 april (Huså) och den 30 mars, 1887 den 27 mars, 

1888 den 11 april, 1889 den 5 april, 1890 den 14 mars (en 

sedd den 25 febr.), 1891 den 12 april, 1892 den 29 mars, i 

Sveg den 31, 1893 den 22 mars, 1894 den 22 mars, i Huså 

den 30, 1895 den 3 april. 

6. Coraeias garrula L. + torde förekomma i Jemtland men 

har ännu ej blifvit skjuten der, hvadan dess förekomst ännu är 

osäker. Boet uppgifves vara funnet i Oviken, der äfven fågeln 

sågs (R. FASTBORG), äfvensom vid Rannåstjärn (P. RISLUND). 

Bombyeilla garrula L. + Är vintertiden talrik äfven i 

Storsjö kapell, men ej sedd der sommartiden. I Östersund har 

sidensvansen stundom visat sig äfven under var- och höst- 

7 månader, t. ex. den 9 mars och 7 april 1895, den 7 november 

189. 

Caprimulgus europeus L. Är sedd vid Qvittsle i Mattmar 

(G. W. DAHLSTRÖM) och i Hallen. 

Cypselus apus ILLIG. T häckar pa Norderön (BEHM) och 

förekommer äfven i Oviken. Den är allmän på moarne vid 
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Ljungan i Storsjö kapell. Anlände till Östersund 1895 den 25 

maj. 

Hirundo rustica L. 7 förekommer äfven i Storsjö kapell 

och Tännäs. Medelankomsttiden för 4 år är den 16 maj, men 

1873 sågs en ladusvala redan den 15 april af V. SAHLIN. 

H. urbiea L. 7 förekommer äfven i Storsjö kapell och 

Tännäs o. s. v. Medelankomsttiden till Östersund för 31 år 

1843—95 är den 20 maj (1890 den 4 maj, 1844 den 3 juni) 

och till Huså för 5 ar 1882—94 den 3 juni (1884 den 2 juni, 

1894 den 5 juni). Flyttar bort omkring den 1 sept., från Huså 

stundom den 15 augusti (så 1889). Från Östersund flyttade 

den 1889 redan den 22 aug. men sågs 1886 ännu den 16 sept. 

och i Funäsdalen 1883 den 30 sept. 

Hussvalans antecknade ankomsttider, till Östersund då annat 

ej angifves, äro: 1843 den 23 maj, 1844 den 3 juni, 1845 den 

22 maj, 1847 den 28, 1548 den 17, 1849 den 19, 1850 den 21, 

1851 den 28, 1852 den 17, 1853 den 22, 1856 den 25, 1857 

den 20, 1868 den 21, 1871 den 24, 1876 den 23, 1877 den 27, 

1881 den 28, 1882 den 24, 1883 den 23, 1884 den 13, 1885 

den 16, 1886 den 20, 1887 den 19, 1888 den 19, 1889 den 9, 

1890 den 4, 1891 den 12, 1892 den 24, 1895 den 25, 1894 den 

7, 1895 den 22 maj. 

Hon visade sig 1882 den 24 maj i Sveg, 1885 den 23 i 

Funäsdalen, 1886 den 19 i Funäsdalen, den 26 i Qvittsle, 1887 

den 14 i Ragunda, den 3 juni i Qvittsle. 

H. riparia L. 7 häckar på Frösön och vid Namn samt i 

Bräcke och Ragunda. Den finnes äfven i Storsjö kapell. Ankom 

1887 den 17 maj. 

Muscicapa grisola L. + Ankom till Östersund 1889 den 

18 maj. 

M. atricapilla L. 7 förekommer äfven vid Husa och i Tännäs. 

Medelankomsttid för 6 år 1886--93 är den 14 maj (1887 den 

25 april, 1886 den 21 maj Funäsdalen). Kom till Huså 1893 

den 25 maj (till Östersund den 18) och sågs der sista gången 

den 22 augusti. 

ET 
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Lanius exeubitor L. förekommer äfven i Storsjö kapell ej 

så sällsynt. Skjuten vid Ås 1883 den 23 sept. (nu i Östersunds 

museum), vid Nifsåsen mot Tysjöarne i sept. 1884 och vid Ty- 

sjön af E. H. WIKANDER. 

Saxicola oenanthe L. 7 är allmän äfven i fjällen inom Stor- 

sjö kapell och Tännäs. Dess medelankomsttid för 4 år är den 

10 maj (1895 den 2, 1589 den 18). Syntes i Huså 1893 sist 

den 6 sept. 

S. rubetra L. + är temligen sällsynt i Storsjö kapell. 

7. Sylvia hortensis BEcust. Förekom i Östersund 1895 

den 24 april. 

8. S. curruca L. är sedd vid Medstugan i Åre af KOLTHOFF. 

Lusciola suecica L. är sedd äfven vid Torråsen nära Öster- 

sund, i Oviken och vid Skalstugan i Åre. 

L. rubecula L. + är allmän äfven i Storsjö kapell och 

Tännäs. Medelankomsttiden för 4 år är den 16 eller 17 maj 

(1894 den 9, 1886 den 25 Funäsdalen). 

L. phoenicurus L. + Är i Storsjö kapell och Tännäs lika- 

ledes allmän. Medelankomsttiden för 12 år 1882—95 är den 

30 april (1893 den 4 april, 1884 den 23 maj). 

9. Ficedula Hippolais L. är enligt KOLTHOFF och JÄGER- 

SKÖLD sällsynt i Jemtland. 

F. trochilus LATH. + Ankom till Östersund 1893 den 14 

maj, flyttade från Husa 1893 den 22 augusti. 

10. F. abietina NILSS. förekommer i Storsjö kapell. Här 

finnas äfven några andra ej till arten bestämda sångare (Tor- 

BJÖRNSSON). 

Turdus viseivorus L. + I Östersund 1893 den 1 maj. 

T. musicus L. 7 är temligen allmän äfven vid Areskutan 

och i Storsjö kapell. Medelankomsttiden till Östersund för 7 år 

(1886—95) är den 3 maj (1895 den 24 april, 1886 den 12 maj). 

T. iliacus L. tf förekommer likaledes både vid Åreskutan 

och i Storsjö kapell. 

T. pilaris L. + Äfvenså. Sågs i Östersund 1889 den 25 

april, i Huså 1894 den 15 april. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årq. 53. N:o 2. 3 
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T. torquatus L. t Häckar vid Dufed och förekommer äfven 

pä Areskutan. Kallas piptrast. 

T. merula L. 7 sågs vid en tjärn a Anarisets fjäll 1889 

samt i Hackas. 

Cinelus aquatieus BEcHsT. T häckar äfven vid Ragunda och 

i Hotagens fjäll NW om Erfjället, hvarifrån Östersunds museum 

fått ett bo, som var fästadt på en sten ute i forsen. Det är 

bygdt af mossa och grässtrån. Skjuten 1885 den 17 nov. vid 

Ismundsjön, sedd i Östersund 1891 i januari och vid Näfverede 

forsar i Indalselfven. Är talrik i Storsjö kapell, hvarest den 

äfven häckar. 

Motacilla alba L. + är äfven i Storsjö kapell allmän. Medel- 

ankomsttiden till Östersund för 27 år (1847—95) är den 19 

april (1853 den 2 april, 1881 den 8 maj). Flyttar bort i förra 

hälften af september, sågs senast 1886 den 14 sept., 1893 den 

6, 1894 den 3 sept. Sädesärlan ankommer till Huså omkring 

16 dagar senare än till Östersund, men hon kom till Ljungå i 

Hällesjö socken 1892 redan den 19 mars. 

Sädesärlans antecknade ankomsttider (till Östersund) äro: 

1847 den 20 april, 1848 den 25, 1851 den 16, 1853 den 2, 

1857 den 23, 1858 den 25, 1868 den 14, 1872 den 17, 1873 

den 16, 1876 den 18, 1877 den 28, 1878 den 2 maj, 1879 den 

28 april, 1881 den 8 maj, 1883 den 3 maj, 1884 den 29 april, 

1885 den 17, 1886 den 17, 1887 den 4, 1888 den 9, 1889 den 

20, 1890 den 6, 1891 den 18, 1892 den 10, 1893 den 25, 1894 

den 15, 1895 den 19 april. 

M. flava L. 57 är i Storsjö kapell allmän. Sedd i Håsjö 

1884, i Tännäs 1883 den 6 maj, 1886 den 20 maj. 

Anthus pratensis BECHST. 7 I Storsjö kapell allmän i björk- 

regionen. : 

A. arboreus BECHST. + I Storsjö kapell här och der. 

Aceentor modularis KocH förekom i Funäsdalen (Tännäs 

socken) 1886 den 13 maj. 

Parus major L. 7 är temligen allmän helst vintertiden vid 

Östersund, är allmän i Storsjö kapell. 
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P. eristatus L. + förekommer i Storsjö kapell och vid 

Qvittsle i Mattmar. 

11. P. palustris L. förekommer enligt G. W. DAHLSTRÖM 

vid @vittsle i Mattmar och synes äfven förekomma vid Öster- 

sund, men är ännu icke skjuten der. 

P. borealis DE SELYS. f Allmän äfven i Storsjö kapell. 

12. P. coeruleus L. Af denna art skötos exemplar den 

10 och 17 nov. 1887 på Frösön (det ena nu i Östersunds mu- 

seum) och flera sägos. 

P. caudatus L. + Skjuten den 6 dec. 1883 vid Östersund ; 

af A. LUNDHOLM, som såg ytterligare 4 exemplar. Dess bo är 

funnet vid Rannåstjärn nära staden. 

Regulus eristatus WILLUGB. är i Storsjö kapell temligen 

allmän. Sågs på Frösön den 17 nov. 1887. 

Alauda arvensis L. + Är ej känd för Herjeådalen, saknas 

i Storsjö kapell. Medelankomsttid för 16 ar (1873—-95) är den 

12 april (1884 den 19 mars, 1888 den 1 maj). 

Lärkans antecknade ankomsttider (till Östersund) äro: 1884 

den 19 mars, 1885 den 3 april, 1886 den 29 mars, 1888 den 1 

maj, 1889 den 1 april, 1890 den 28 mars, 1891 den 15 april, 

1892 den 9 april, 1893 den 26 mars, 1894 den 24 mars, 1895 

den 15 april. För åren 1873—77 uppgifver H. HILDEBRANDSSON 

medelankomsttiden till Jemtlands län till den 30 april. 

13. A. eristata L. Ett exemplar sköts vid Östersund 1893 

1 januari. 

14. A. arborea L. torde förekomma i Jemtland. Herr J. 

RAMBERG från Göteborg, som reste här 1 ornithologiska ända- 

mål, sade sig bestämdt hafva hört denna fågel i Bräcke. Den 

är dock icke mig veterligen skjuten här. 

15. Emberiza miliaria L. 7 häckade i Maläng, Sunne 

socken 1892 och är äfven sedd pa Andersön (A. BEHM). Ej 

sedd i Storsjö kapell. 

E. eitrinella L. 7 Allmän äfven å Åreskutan och i Stor- 

sjö kapell. 

E. hortulana L. + förekommer i Oviken. Ej sedd i Storsjö. 
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E. schoeniclus L. + Hördes i Storsjö kapell vid Ljungan 

den 29 juli 1888. 

E. lapponica L. + förekommer i fjällen inom Storsjö kapell 

och i Oviken, der han äfven häckar. Äfven sedd vid Skalstugan. 

Hans bo är funnet mot Läkardalen i Oviksfjällen. 

E. nivalis L. + Är i Storsjö kapell allmän vintertiden. 

Förekom på Frösön 1888 redan den 19 oktober och vid Huså 

1895 den 20 oktober. Snösparfvens bo är funnet äfven vid 

Dörrsjön i Oviksfjällen samt i Wemdalen i Herjeådalen. 

Fringilla linaria L. + är somliga år allmän i Östersund och 

i Storsjö kapell. Hon ankom 1883 den 12 april, 1888 den 9 

april. 

F. spinus L. 7 Ej sedd i Storsjö kapell. 

F. carduelis L. + Dess bo med ungar funnet ofvan Öster- 

sund. Ej sedd i Storsjö kapell. 

16. F. cannabina L. + Flera par sedda vid s. k. lang- 

lotten i Östersund, der fågeln säkerligen häckar, i juni 1885 

(LUNDHOLM). Ett hämplingbo är funnet på gran å Östberget, 

Frösön. Anländ till Östersund 1882 den 19 april, 1888 den 

29, 1889 den 26 april. 

F. coelebs L. 7 är temligen allmän i Jemtland samt äfven 

i Storsjö kapell och Tännäs. Medelankomsttiden för 13 år är 

den 10 april (1884 den 16 mars, 1891 den 28 april). Flyttar 

bort vid midten af september. Sågs 1 Huså 1893 och 1894 

senast den 23 sept., i Qvittsle 1886 den 14 sept. | 

Bofinkens antecknade ankomsttider (till Östersund) äro: 

1882 den 3 april (till Huså den 6), 1883 den 18 april, 1884 

den 16 mars, 1886 den 6 april, 1887 den 24 apri!, 1888 den 

22, 1889 den 12 april, 1890 den 28 mars, 1891 den 28 april, 

1892 den 10, 1893 den 7 april (till Husa den 9), 1894 den 30 

mars, 1895 den 21 april. 

F. montifringilla L. + är allmän äfven 1 Storsjö kapell. 

Ankom till Funäsdalen 1886 den 13 maj. 

F. domestica L. + är allmän äfven 1 Storsjö kapell. En 

albinos af denna art har jag sett på en gata i Östersund. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 2. 87 

Pyrrhula vulgaris Temm. 7 I Storsjö kapell allmän och 

häckande. Visade sig i Östersund 1895 redan i oktober med snön. 

Loxia pityopsittacus BECHST. 7 förekommer 1 Storsjö kapell. 

L. eurvirostra L. + Skjuten vid Lillsjön nära Östersund den 

22 augusti. 

Columba palumbus L. 7 Icke sedd i Storsjö kapell. An- 

kom till Dufed 1881 den 16 april, till Östersund 1890 den 15 

april, 1891 den 26 april. ; 

C. oenas LATH. + Icke sedd i Storsjö kapell. Ankom till 

Östersund 1890 den 23 april, 1891 den 26 april, 1893 den 1 

maj, till Huså den 29 april, 1894 den 31 mars. 

Af Sylvieole äro nu 88 arter kända från Jemtland och 

Herjeadalen, nämligen 8 Zygodactyli, 3 Strisores, 73 Passeres 

och 4 Columbid&Xx. Utom de här omnämnda förekomma i Jemt- 

land och Herjeädalen Picus canus GMEL. t, Sylvia atricapilla 

LarH. 7, Turdus varıus PALL. & SunDEw., Alauda alpestris L., 

Fringilla chloris L. +, F. canaria L., Corythus enuecleator Cuv. 

+, Columba livia BRISS., C. gelastes TEM. 

3. Galline. 

17. Syrrhaptes paradoxus PALLAS. Af denna fågelart före- 

kom omkring 1885 vid Vagled pa Frösön en flock pa 6 stycken 

och en af dem blef skjuten af A. BEHM. 

Perdix einerea LATH. + På Andersön fann jag den 28 

maj 1884 ett bo med 4 ägg. Rapphönan är sedd äfven vid 

Almäsatjärn i Offerdal, vid Kankbacken i Ås, vid Hunge i 

Bodsjö, hvarest den äfven häckar, vid Ockesjön samt flerestädes 

vid Storsjön. Hon förekom vintern 1888—389 i Storsjö kapell. 

Förekom ı Sveg 1830—31 enligt NILSSONS fauna. 

Tetrao bonasia L. + Mer eller mindre talrik i Storsjö 

kapell. — En albinosform blef mig tillsänd den 24 nov. 1885. 

Den var skjuten vid Gullbacken i Ragunda. 

T. Urogallus L. + Äfven i Storsjö kapell. 

T. tetrix L. + Äfven i Storsjö kapell. Albinosformer 

hafva förekommit på torget i Östersund. Den 7 nov. 1883 in- 
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sändes från Föllinge en steril orrhöna, lik beskrifningen i NILS- 

sons fauna sid. 64; en dylik finnes 1 apotekare WIKANDERS 

samling. . 

T. urogalloides NiLss. (T. urogallo-tetricides SunD.) En 

rackelhane från Hackås torgfördes i Östersund 1895 den 25 

maj, en annan från Hallen, torgförd i oktober 1895, förvaras i 

apotekare WIKANDERS samling. 

18. T. lagopides NILSS. (Lagopotetrix lagopides STUXBERG). 

Två riporrar, fångade i snara i Suune socken, torgfördes i Öster- 

sund tillsammans den 18 nov. 1895, men emedan halsen var 

skadad af snaran, blefvo de ej tillvaratagna. De ansågos vara 

bastarder af orrtupp och riphona. Urmakare K. FRIMAN här- 

städes, som hade tillfälle att granska dem och äfven plägar 

jaga, säger, att de öfverensstämde med figuren på dalriporren i 

STUXBERGS djurskisser, hvilken jag visat honom, utom deri, att 

de hade nästan alldeles hvit rygg. De hade hufvud och fötter 

som å nämnda figur samt mörk och klufven stjert. 

Tidigare på hösten samma år såg stadens helsovårdspolis 

en dylik bastard torgförd i Östersund. 

Riporren har äfven tidigare blifvit fångad i Jemtland, men 

först efteråt vid granskning af fågellassen blifvit igenkänd. 

19. Lagopus bonasioides KOLTHOFF. I Upsala universitets 

museum förvaras ett i norra Jemtland, sannolikt i dec. 1884, 

dödadt individ af en ripjärpe, härstammande från järphanne och 

dalriphona, hvilken förut okända bastard 1888 beskrefs af G. 

KOoLTHOFF under ofvanstående namn. | 

Enligt meddelande af apotekare E. H. WIKANDER torg- 

fördes i Östersund hösten 1892 en bastard, hvilken enligt hans 

bestämda öfvertygelse var en ripjärpe. Sjelf sag han den ej, 

men enligt beskrifning, lemnad af medlemmar af hans familj, 

som sett den, öfverensstämde den alldeles med figuren af rip- 

järpen i STUXBERGS djurskisser, som de jämfört. Fågeln var 

såld, då han sedermera eftersöktes, och kunde ej återfinnas. 

Lagopus subalpina NILSS. F är allmän i fjälltrakterna 

äfven i Storsjö kapell, men förekommer derjämte i större delen 
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af Jemtland, t. ex. äfven 1 Bodsjö socken. Dalripan sköts vid 

Tysjöarne i Äsi juli 1885. 

L. alpina Nıuss. T Allmän på fjällen i Storsjö kapell samt 

i Offerdalsfjällen och häckar äfven på Drommen. Går om vintern 

ner till Åresjön. 

Af Galline räknar Jemtland 9 arter och 3 hybrider, näm- 

ligen utom de här omtalade Gallus domesticus BRISS. T och 

Meleagris gallopavo L. Tf. 

4. Grall&. 

Charadrius hiaticula L. 7 förekommer äfven i Storsjö kapell 

och i Tännäs. Är skjuten vid Tysjön i Äs 1885 i juli. Ankom 

till Funäsdalen 1886 den 10 maj. Syntes vid Östersund 1893 

den 27 november. 

20. €. minor Mey. förekommer i Tännäs. Ankom till 

Funäsdalen 1886 den 5 maj. 

C. morinellus L. 7 Sågs vid Storäkläppen i Storsjö kapell 

i juni 1889. | 

RR apricarius L. * Äfven i Wemdalen och Storsjö kapell. 

Sågs i Östersund 1888 den 17 maj. 

Vanellus eristatus Mey. Två vipor skötos våren 1884 på 

Norderön af V. SAHLIN, en vid Hunge i Bodsjö 1886, en i 

Bräcke 1894 den 29 mars, en i Gällö 1894 i april, en i Ström 

vid samma tid, hvarjämte en 1895 den 30 mars fanns död vid 

Ås nära Östersund. En är sedd i Sundsjö för några år sedan. 

Alltså äro nu 10 ex. kända från Jemtland. 

Grus cinerea BEcHST. + Häckar äfven i Storflon vid Öfver- 

ammen i Ragunda, vid Hunge i Bodsjö, mellan Näs och Kär- 

gärde, i Hackås, vid Bilsåsen i Oviken, vid Mattmar, vid Trång- 

vattnet i Alanäset o. s. v. Tranan förekommer äfven 1 Storsjö 

kapell, Tännäs och Sveg. Medelankomsttid för 10 år den 23 

april (1894 den 17 april, 1888 den 1 maj). Sågs i Fors flytta 

bort 1889 redan den 18 augusti. 

Tranans antecknade ankomsttider (till Östersund) äro: 1883 

den 26 april till Funäsdalen, 1886 den 20 april till Sveg, den 
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7 maj till Funäsdalen, 1887 den 24 april, 1888 den 1 maj, 

1889 den 23 april, 1890 den 25, 1891 den 19, 1893 den 23, 

den 29 till Huså, 1894 den 17, 1895 den 18 april. 

21. Ardea cinerea L. Ett ex. sköts i Handog i Lit i april 

1892. Hägern skall äfven för längesedan, enligt hvad aflidne A. 

LUNDHOLM i sin barndom hört, vara skjuten i Marieby socken. 

22. A. stellaris L. Ett exemplar sköts vid Trångsvikens 

järnvägsstation vid Storsjön den 29 oktober 1888 och förvaras 

i Östersunds läroverks museum. Denna fågels förekomst så långt 

mot norr är ganska oväntad. 

Numenius phoeopus L. 7 I Äre temligen allmän, här och 

der ı norra Wemdalen och i Storsjö kapell. 

Totanus glottis L. + Skjuten vid Lugnvik och i Are 1886. 

Förekommer äfven i Wemdalen. 

23. T. fuscus BECHST. 7 En flock af 4 a 5 stycken sågs 

1885 den 29 juli vid Rörösjön i Oviken, en af dem blef skjuten 

och sänd till Östersunds museum. Fågeln häckar troligtvis vid 

Rörösjön (V. SAHLIN). Skjuten i maj 1885 vid Östersund af 

T. TORBJÖRNSSON. 

i T. calidris L. + Äfven i Storsjö kapell. 

T. ochropus L. förekommer i Storsjö kapell. 

T. glareola L. Skjuten 1889 vid Pilgrimsta. 

T. hypolencos L. 7 är allmän äfven 1 Storsjö kapell. 

Machetes pugnax Cuv. 7 Skjuten 1885 den 5 juli vid Rörö- 

sjön i Oviken (banne 1 höstdräst). 

Tringa. Af detta slägte förekomma några arter i Storsjö 

kapell, men de äro ej säkert bestämda. En Tringa (kallad 

Strandlo) förekommer äfven vid Haångsjön i Bodsjö socken. 

Scolopax rustieula L. T är vid Östersund och Qvittsle tem- 

ligen allmän. Medelankomsttiden för 5 ar (1886—95) är den 

21 april (1894 den 10, 1895 den 29). Flyttar bort omkring den 

1 oktober. 

S. major GMEL. T förekommer äfven vid Hunge i Bodsjö 

socken samt i Storsjö kapell och Hede. Ankom till Hede 1891 

den 30 april. i 
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8. gallinago L. T häckar vid Tysjön i Ås och i Bodsjö 

socken. Den finnes äfven i Wemdalen och i Storsjö kapell. 

Ankom till Östersund 1895 den 29 april. 

S. gallinula L. Skjuten 1 aug. 1894 vid Lugnvik nära 

Östersund. Förekommer äfven i Bodsjö, i Oviken, i Wemdalen 

och i Storsjö kapell ferestädes. 

Gallinula erex LATH. Hördes vid Lugnvik nära Östersund 

1889, i Mattmar 1884. Förekommer äfven i Bodsjö socken och 

i Storsjö kapell. Ett exemplar insändes den 31 maj 1884 till 

Östersunds läroverk från Karsjö i Helsingland. 

Fulica atra L. hördes i maj 1884 vid Ennsjön på Frösön. 

Af Gralle äro nu 26 arter kända för Jemtland, nämligen 

utom de 22 här omnämnda äfven Numenius arquata L., Tringa 

maritima BRÜNN 7, T. Temminckit LEISL., Phalaropus hyper- 

boreus LATH. (?). 

5. Natatores. 

24. Sterna hirundo TEM. förekom jämte följande art i sjön 

Näckten (A. LUNDHOLM) och våren 1856 och 1887 vid Qvittsle 

i Mattmar (DAHLSTRÖM). Ankom 1887 den 3 juni. 

S. arctica TEM. + (S. paradisea Brünn.). Vid Tysjön i Ås 
1885 den 23 juni (näbben utat svart, inåt röd). Häckar äfven 

på Tjufholmen i Storsjön vid Hackås. Är sedd vid Bodsjön i 

Åre. I Östersunds museum förvaras ett exemplar skjutet 1886 

af V. SAHLIN. 

25. L. eburneus GMEL. En helhvit mås med hvita vingar 

sågs i Ström 1894 af jägmästare A. Du Rırrz. Han blef ej 

skjuten men kan knappast ha varit någon annan art. 

L. tridaetylus L. Skjuten i mars 1894 i Ström vid Vattu- 

dalen, hvarest flera exemplar sagos (A. Du RIETZ), samt likaledes 

i Ström i sept. 1895 af E. O. PETTERSSON. Ett exemplar, skjutet 

i april 1894 vid Lugnvik nära Östersund af apotekare E. H. 

WIKANDER, förvaras i dennes samling. 
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L. canus L. sågs våren 1886 flyga i större skaror öfver 

Qvittsle vesterut mot Trondhjemsfjorden och likaså den 8 maj 

och 6 juni 1887 (G. W. DAHLSTRÖM). 

L. fuscus L. Till Östersunds läroverk hafva inkommit ett 

exemplar skjutet 1887 den 29 april vid Östersund, ett 1892 den 

26 okt. vid Stugun. En flock på 20 stycken syntes på Storsjön 

i midten af maj 1888, och sex skötos (A. BEHM). — Mäsägg 

och ungar, men ovisst af hvilken art, äro funna på Tjufholmen 

i Storsjön vid Hackås. 

Måsar äro sedda äfven i Storsjö kapell, men arten är ej 

bestämd. Likaledes äro måsar 1 mängd sedda vid Storån i 

Frostviken och 1 Hammerdal om hösten. 

26. Lestris parasitiea L. är skjuten 1885 ı Hallen och 

äfven förut enligt A. LUNDHOLM. 

L. Buffoni BoIE häckar antagligen vid Skurdals sjön. — 

En Lestris sågs 1889 i Oviksfjällen. 

Cygums musicus BECHST. 7 En ännu ej flygfärdig unge är 

sedd i Storsjön. Sågs i Stugun 1891 i midten af april. 

27. Anser leucopsis BECHST. Ett exemplar, skjutet 1891 

den 6 nov. i Berg af apotekare STRÖMBERG, har jag sändt till 

zool. riksmuseum. 

A. cinereus MEY. förekommer äfven i Tännäs i Herjeådalen. 

Medelankomsttid för 4 år 1886—92 är den 25 april (1892 den 

3 april, 1886 den 3 maj). Hade flyttat från Funäsdalen 1883 

den 20 sept. i 

A. segetum GMEL. 7 Medelankomsttid för 8 ar (1873—93 

är den 4 maj (1889 den 29 april i Östersund, 1873—77 den 6 

maj). 

Anas boschus L. t förekommer äfven 1 Mattmars och Bod- 

sjö socknar, i Wemdalen samt, ehuru temligen sparsamt, i Stor- 

sjö kapell och Tännäs. Medelankomsttid för 6 år 1883—93 är 

den 19 april (1890 den 4 april, 1895 den 29 april). 

A. acuta L. + häckar äfven vid Rörösjön i Oviken. Skjuten 

vid Berg 1887 den 11 maj. Är sedd vid Östersund, vid Mussjön 

i Offerdal, i Storsjö kapell våren 1888 och ofta i Wemdalen. 
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A. Penelope L. + Äfven i Bodsjö socken. 

28. A. querquedula L. 7 förekommer vid Qvittsle i Matt- 

mar enligt G. W. DAHLSTRÖM. 

A. crecea L. 7 förekommer äfven i Berg och Bodsjö, och 

är allmän i Wemdalen och Storsjö kapell. Ankom till Berg 

och Klöfsjö 1887 den 11 maj. 

Fuligula marila L. I Östersunds museum förvaras ett ex- 

emplar skjutet i juli 1881 i Dufeds elf. 

F. fusea L. + Ankom till Östersund 1888 den 12 maj, 

1890 den 27 april. 

F. nigra L. + Allmän i Storsjö kapell. I Östersunds 

museum finnas exemplar från Ännsjön och Dufedself skjutna i 

Juni och juli 1881. Sjöorren häckar äfven i Drafsjön nära 

@vittsle. 

F. clangula L. + är temligen allmän i Storsjö kapell. Ett 

exemplar fångades lefvande 1895 den 4 dec. i Storsjön vid As. 

Medelankomsttid till Östersund för 8 år 1887—94 är den 22 

april (1894 den 11 april, 1888 den 2 maj). 

F. glacialis L. Skjuten vid Östersund 1885 den 29 nov. 

Anländ till Östersund 1885 den 29 april, 1887 den 25, 1889 

den 28 april. 

Mergus merganser L. 7 förekommer äfven vid Mattmar 

och vid Hunge i Bodsjö socken. Anländ till Östersund 1889 

den 4 maj. 

M. serrator L. 7 Allmän i Storsjö kapell. Skjuten 1881 

i juni vid Dufedself. Var 1886 allmän vid Storsjön. Ankom 

dit 1387 den 18 maj. Flyttar omkring den 1 oktober. 

Phalacrocorax carbo L. Ännu ett exemplar är skjutet 

i Åre nämligen vid Tännsjön. I Östersund förvaras ett ex- 

emplar, skjutet 1894 i början af oktober vid Landösjön i 

Offerdal. 

Podiceps auritus L. (P. cornutus LATH.). Skjuten vid 

Lugnvik nära Östersund af WIKANDER. 

Colymbus aretieus L. 7 häckar vid Svartsjöarne i Frösö 

socken. . Förekommer äfven vid Brehångsjön i Bodsjö socken 
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samt i Storsjö kapell. Skjuten i sept. 1882 i Funäsdalen och 

derifrån insänd till Östersunds läroverk. 

€. septentrionalis L. är äfven i Storsjö kapell allmän. 

Lommens medelankomsttid för 6 ar 1886—95 är den 6 maj 

(1895 den 24 april, 1892 den 16 maj). Flyttar bort omkring 

den 1 oktober. 

Af Natatores äro nu 36 arter bekanta från Jemtland, näm- 

ligen utom de 28 här omnämnda äfven Larus argentatus BRÜNN., 

L. leucopterus FAB., L. marinus L., Lestris pomarina TEM., 

Anser albifrons BECHST., A. minutus NEUM., Fuligula eristata 

STEPH. 7, F. mollissima L. 

Af faglar äro nu fran Jemtlands län kända 185 arter och 

hybrider. Om ett par af dessa rader dock ännu nagon osäkerhet. 

Kräldjur och Groddjur. 

Lacerta vivipara Jaca. Två lefvande skogsödlor togos den 

22 mars 1882 stelfrusna i frusen myrjord i Odensala och lem- 

nades till Östersunds museum. Är äfven sänd från Aflo i 

Offerdal. ; 

29. Anguis fragilis L. Ormslän är enligt meddelanden, 

som jag erhållit, tagen i Hammerdals socken vid Fyrås på 

1860:talet och vid Krokom i Rödö socken. Jag har dock icke 

sett några jemtländska exemplar. 

Vipera berus L. Huggormar äro ytterligare insända från 

Carlberget i Frostviken den 9 maj, fran Sonfjället i Herjeådalen 

den 10 sept. och från Ström. Jag har sett huggorm på lands- 

vägen nära Mardsjön i Stugun, och den förekommer äfven i 

Sundsjö. Den svarta varieteten är sedd i Ragunda. 

Bufo vulgaris Laur. AR padda tog jag für första gången 

i Jemtland 2 individ a Dockmyren vid Dockmyrs station 1 

Nyhem 1884 den 8 juli (exemplaren förvaras i Göteborgs och 

Östersunds museer), sedermera har jag sett den flerestädes såsom 

vid Håsjö, vid Bethlehemsbodar i Stugun, vid Ragunda station 
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och vid Kälen i Bodsjö socken. Den är äfven tagen vid Mosjön 

i. Kyrkås, Husås i Lit och i Hjerpen. Den skall enligt uppgift 

förekomma äfven vid Tasjö i det nordligaste Ångermanland. 

Triton punetatus CUV. Vattenödlor förekomma äfven i Bräcke, 

vid Gimdalen i Nyhem, vid Hasjö, Thorvalla och Rannåstjärn i 

Brunflo, Undersåker och Föllinge. De äro äfven sedda i Ram- 

sele och Arnäs i Ångermanland. 

Jemtland har 4 kräldjur och 4 groddjur, nämligen utom de 

5 här omnämnda äfven Coluber natriz L., Rana temporaria L., 

R. arvalis NILSS. 

Fiskar. 

Perca fluviatilis L. Aborren förekommer vidare i Flåsjön (i 

Alanäset), Fångsjön Öijarn och Finnvattnet (i Ström), Hostsjön, 

Gäxsjön (i Gäxsjö), Sandvikssjön, Föllingesjön, Skärvangen, Lill- 

skärvangen och Avälen (i Föllinge och Hotagens socknar), och 

i manga sjöar i östra Jemtland, hvaribland Greningesjön (i Lit), 

Märdsjön, Rödningssjöarne (i Stugun), Singsjön, Fisksjön (i Ha- 

sjö), Annsjö (i Hällesjö) och i sydöstra delen sasom Bodsjön, 

Hängsjön, Wäksjön, Harrsjön, Ocksjön (i Bodsjö), Klöfsjön (i 

Klöfsjö). Inom Öfverhogdals socken i Herjeadalen i sjöarne 

Rosängen, Längen och Linsjön samt nagra tjärnar. 

De högst belägna sjöar, i hvilka aborren är känd att före- 

komma, äro, räknade fran norr till söder, Flasjön, Ströms vattu- 

dal till Bägaedet, Finnvattnet, Gäxsjön, Lillskärvangen, Skär- 

vangen, Bredbysjön, Mussjön, Nästtjärnarne, Lithen (dock ej 

numera), tjärnar söder om Renfjället (troligen planterad), Djup- 

sjön, Hockern, Sällsjön, Dammän, Myran, Klöfsjön. Inom Herjea- 

dalen: Rosängen m. fl. i Öfverhogdal, Mugsjön i Tännäs (i Klar- 

elfvens flodomräde). 

Cottus poecilopus Heck. Skall saknas i Flasjön men finnes 

i Bodsjön och Hängsjön, båda i Bodsjö socken öfverst i Gimäns 

flodområde. 
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Gasterosteus aculeatus L. Jag har nu sett exemplar af 

denna spiggart, tagna i Storsjön vid bron till Frösön. Denna 

art förekom 1886 icke sällsynt äfven i Indalselfven vid Krokom. 

G. pungitius L. Af denna art har Östersunds museum fått 

exemplar från »Dromfjället» (förmodligen från Dalsjön). 

Leueiseus grislagine ART. förekommer äfven i Singsän i 

Håsjö och i ån, som rinner till Kälsjön i Håsjö. 

L. idus L. förekommer äfven i Ammerån och ganska säll- 

synt i Bodsjön (i Bodsjö socken). 

L. rutilus L. Mört finnes vidare i tjärnar nära Flåsjön 

(men är ej bekant från denna), i Hallviken af Ströms Vattudal, 

i Öijarn, i Hostsjön, Gåxsjön och sällsynt i Föllingesjön men 

saknas längre upp. I östra och södra Jemtland förekommer mört 

mängenstädes sasom i Greningesjön, Mårdsjön, Rödningssjöarne, 

Singsjön, Fisksjön, Annsjön, Bodsjön, Hangsjön, Wäksjön, Har- 

sjön (i Bodsjö socken) men är ej känd från Klöfsjön. Mört 

finnes i tjärnar inom Öfverhogdals socken. 

L. phoxinus L. är ej bekant fran Flåsjön, men finnes i 

Mårdsjön, Bodsjön och i ån mellan Hängsjöarne samt i Klöf- 

sjön. 

Abramis alburnus L. finnes i Balsån i Hällesjö. 

30. A. brama L. Braxen förekommer temligen ymnigt i 

Balsjön på gränsen mellan Håsjö och Hällesjö socknar, och den 

finnes äfven i Hällesjön och i Bosjötjärn, den sistnämnda belägen 

mellan Mjösjö och Hällesjö byar. 

Esox lucius L. Gäddan förekommer i Flåsjön, Öijarn (der 

ha fångats gäddor af 20 skalpunds vigt), Gåxsjön, Sandvikssjön, 

Föllingesjön, Lillskärvangen, Skärvangen, Klöfsjön. Den är all- 

män i östra Jemtland och gar upp sa langt Gimans flodomräde 

nar, ty den finnes i Bodsjön, Hangsjön, Wäksjön äfvensom i 

Harsjön och Ocksjön, alla i Bodsjö socken. Den finnes äfven i 

Rosängen m. fl. sjöar i Öfverhogdal. 

Östersunds museum har erhållit ett cranium af en gädda, 

fangad i Dysjön, Bräcke socken, hvilken vägde 40 skålpund 

(17 kilogram). 
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Salmo salar L. En ung lax i öfvergäng från forellstadiet, 

403 m.m. lång, togs på nät 1 Storsjön utanför Undrom i nov. 

1883. Detta är den enda blanklax, som jag sett från Stor- 

sjön. 

S. eriox ÜOoLLETT, förekommer vidare i Flasjön, Fängsjön, 

Öijarn, Finnvattnet, Sandvikssjön, Föllingesjön, Hotagen, Hägg- 

sjön, Avalen, Lillskärvangen, Skärvången, Djupvattnet, Gysen 

0. s. v. Laxöringen är 1 östra och södra delarna af provinsen 

allmän, dock ej känd från Wäksjön eller Ocksjön i Bodsjö sn. 

— I Bodsjön i Åre socken har man flera gånger funnit fjäll- 

lemmel i storöringens mage. 

Beträffande fiskarnes utbredning 1 fjällvattnen märkes, 

att endast öring förekommer i Sösjön 1 Kalls socken; 

att öring och röding men ingen annan fisk finnes i Rör- 

vattnet i Hotagen, i Djupvattnen m. fl. vester om Skärvången, 

Mjölkvattnet m. fl. ännu högre liggande sjöar 1 Offerdal, Berg- 

sjön 1 Kall samt 1 vattnen ofvan Tännforsen 1 Åre; 

att öring och röding samt lake finnas i Kälpannesjön (förr 

äfven harr) och i tjärnarne öster om Jufveln i Kalls socken 

(äfvensom i flera af mig på annat ställe uppräknade sjöar); 

att öring, röding och harr förekomma i Äcklingen inom 

Kall, Malmagensjön 1 Tännäs. 

Två laxarter från Nordamerika, regnbägsforellen (Salmo iride- 

us GIBBONS) och källaxen (Salmo fontinalis), äro under de sist för- 

flutna åren införda till Jemtland genom godsegaren C. HAMMAR- 

STRÖM och utplanterade hufvudsakligen inom Åre och Mörsils 

socknar, sasom det synes med framgång, ty af regnbågsforellen 

har man fångat ett mindre exemplar i Bodsjön i Åre och af 

källaxen ett stort exemplar i sjön Noren. 

S. alpinus L. Rödingen är sällsynt i östra och södra delarne 

af Jemtland. De enda mig bekanta fyndorterna i dessa trakter 

äro: Rörsjön i sydöstra delen af Ragunda socken, hvarifrån 

Östersunds museum erhållit exemplar 1886, Rörtjärnarne vid 

Storåsen i Hällesjö socken, Hemsjön i Bräcke socken, Råsjön 

inom Gillhofs kapell samt Näckten, Storsjön och Locknesjön. Den 
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förekommer icke i Bodsjö socken, icke heller i Rätans socken 

eller ı Klöfsjön. 

De första sjöar i N. och W. från Storsjön, i hvilka Rö- 

dingen förekommer, äro: Flåsjön i Alanäset, Fångsjön och Öijarn 

i Ström, Ockersjön och Gysen i Föllinge, Åkersjön, Landösjön 

(rar) och Nälden (rar) i Offerdal, Kallsjön, Åresjön, Sällsjön, 

Grucksjön i Ljungan. Huru långt ned den går i Ljusnan känner 

Thymallus vulgaris NILSS. Inom norra Jemtland förekommer 

harren i Flåsjön, Fångsjön, Wattudalen, Öijarn, Finnvattnet, 

Sandvikssjön, Hotagen, Lillskärvången (men icke i Skärvången, 

Gysen m. fl.). Om harrens förekomst i Offerdal, Kall och 

Undersåker är förut taladt. Inom Ljungans område förekommer 

harren i Hålen, Klöfsjön, Grucksjön och sannolikt ännu högre 

upp, ty i Ljusnan går han upp i Malmagensjön och sjön Watt- 

nan, båda öfverst i Tännäs. 

I östra Jemtland förekommer harren mängenstädes, t. ex. 

i an från Annsjön, i Refsunden, Bodsjön och Hängsjön, men ej 

1 Wäksjön, Harsjön eller Ocksjön. 

Coregonus lavaretus L. Siken förekommer i östra Jemtland 

ganska allmänt, t. ex. i Märdsjön, Singsjön, Fisksjön, Annsjön, 

Bodsjön, Hangsjön (men icke i Wäksjön, Harsjön, Ocksjön) äfven- 

som i Klöfsjön och i Hättesän i Öfverhogdal. 

Inom norra Jemtland förekommande sik i Flasjön, Fang- 

sjön, Wattudalen, dit den anses ha kommit från Länglingen i 

Hammerdals socken, Öijaren, Hostsjön, Hammerdalssjön, Sand- 

vikssjön, Föllingesjön, Hotagen, Lillskärvängen, Skärvangen, Gy- 

sen och sannolikt i ännu flera sjöar i dessa trakter. Sasom 

förut är nämndt gar siken upp i Fisklösaan, Hällsjön, Lithen 

och Undersåkerself till prestgårdsfallet, Sällsjön (der planterad), 

Grucksjön äfvensom 1 Muggsjöarne m. fl. i Tännäs. 

Af sik äro flera former beskrifna, hvilka dock ej torde vara 

till arten skilda från C. lavaretus L. Fran Jemtland omtalar 

F. A. Smitt i Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1882 N:o 
8 Coregonus Nilssoni VAL. från Refsunden och Storsjön, C. 
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bolmeniensis från Hammerdal, C. Wartmanni BL. från Alsen, 

C. lavaretus microps från Hammerdal, Refsunden och Indals- 

elfven. 

C. albula L. finnes äfven inom Ängermanelfvens flodomräde 

i Fläsjön, inom Gimäns flodomräde i Bodsjön och Hängsjön i 

Bodsjö socken samt i Sundsjön och Locknesjön. Inom Indals- 

elfvens flodomräade finnes siklöjan utom i förut omtalade sjöar i 

Greningesjön 1 Lit och i Sandvikssjön. 

Fran Gäxsjön erhöll jag i oktober 1886 en tvåkönad sik- 

löja: öfre delen på hvardera sidan hade mjölke, nedre delen 

rom. Generationsorganerna förvaras i Östersunds museum. Tve- 

könthet är hos fiskar sällsynt. 

Lota vulgaris Cuv. förekommer i Flåsjön, Fångsjön, Laka- 

vattnet, Sandvikssjön, Föllingesjön, Lillskärvången, Skärvängen, 

Gysen, Kälpannesjön och i tjärnarne öster om Jufveln. Inom 

Ljungans floddal gar han ända upp i Storsjön i Herjeadalen 

och inom Ljusnans upp i Tännäs samt förekommer äfven spar- 

samt i Öfverhogdals socken t. ex i Rosängen. Inom östra Jemt- 

land har jag antecknat laken för Märdsjön, Rödningssjöarne, 

Singsjön, Fisksjön, Bodsjön och Hangsjön, men den saknas i 

Wäksjön, Harsjön och Ocksjön, som äro mindre sjöar. 

Murzna anguilla L. förekommer äfven i Fängsjön 1 Ströms 

socken, i Singsjön och Fisksjön, hvilka tillhöra Indalselfvens 

område, i Bodsjön och Hångsjön (rar) öfverst i Gimäns flodom- 

råde samt i Klöfsjön. 

Petromyzon Planeri BL. Jag har nu erhållit ett stort antal 

nejonögon, tagna hösten 1895 i en å, som rinner till Flåsjön 

vid Löfberga. De visa sig tillhöra ofvan nämnda art. Deras 

längd uppgar till högst 140 mm. 

Jemtlands fiskfauna räknar nu 22 arter, nämligen utom de 

20 här omnämnda äfven Acerina vulgaris Cuv. och Cyprinus 

carassius L. b) gibelio BL. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 2. 4 
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Af Jemtlands evertebrater skola blott ett par arter om- 

nämnas. 

Blatta germanica L. förekom 1884 i en gärd i Östersund. 

Exemplar lemnades till Östersunds museum den 8 april. 

Acherontia atropos (L.) är ytterligare tagen några gånger. 

Ett exemplar fängades 1883 den 6 sept. pa en gärd i Östersund 

(nu i Östersunds museum), ett sågs i sept. samma är vid Rann- 

åsen nära Östersund, ett 1882 i augusti vid Trusta i Rödön 

(nu i Östersunds museum), ett 1884 i sept. i Östersund, ett 

1885 i juni i Berg, ett 1887 i sept. i Fillsta, Frösö socken. 

Åtminstone 9 exemplar äro nu tagna i Jemtland. 

Astacus flaviatilis L. förekommer sparsamt i Wäksjön vid 

Våle i Bodsjö socken, der den för flere år sedan planterades af 

grosshandlare N. WIKSTRÖM. | 

De af mig omnämnda gammarinerna, hvilka förekommo i 

en bäck, som utmynnar i Ennsjön på Frösön, den ena grå den 

andra brungul, äro endast färgvarieteter af Gammarus pulex 

enligt professor V. LILLJEBORG, som med mig besökte platsen 

1889. 

En Spongilla, sannolikt S. lacustris, har Östersunds museum 

1886 erhållit från Holmsjön vid Hällesjö socken. Den är äfven 

sedd i Undersåkers socken vid en holme i sjön Lithen. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 2. 
Stockholm. 

Jemtlands fanerogamer och ormbunkar. Tillägg. 

Af P. Orsson. 

[Meddeladt den 12 Februari 1896 genom V. B. WITTROCK.] 

Sedan 1884, da jag lemnade en förteckning pa Jemtlands 

kärlväxter,!) har jag vunnit ökad kännedom om Jemtlands flora 

dels genom egna undersökningar inom alla det vidsträckta land- 

skapets socknar utom Frostviken och Alanäset samt Hotagens 

kapeli, dels genom granskning af lärjungars herbarier, och vill 

derför här lemna ett tillägg till min förut nämnda uppsats. 

Här skola upptagas 1) nya arter och former, som blifvit 

funna 1 Jemtland sedan 1884; 2) nya växtlokaler för mera säll- 

synta växter äfvensom nya lokaler utanför fjällen för fjällväxter. 

Växtlokalerna uppräknas liksom förut i ordning från norr till 

söder för mera nordliga växter och fjällväxter, men från söder 

till norr för de öfriga, hvarjämte växtlokaler a siluriska och 

fjällområdet först uppräknas och sedan efter ett semikolon de 

inom urformationen. En stjerna framför namnet utmärker, att 

arten eller varieteten är ny för Jemtland. 

Sympetaler. 

Chrysanthemum segetum L. Ytterån 1887; Ljunga 1895, 

Krokvag i Ragunda 1887. 

1) P. Orsson, »Jemtlands fanerogamer och ormbunkar, upptecknade med an- 

gifvande af växtlokaler» i Öfversigt af K. Vetensk. Akad. Förh. 1884 N:o 9, 

s. 41—155. 
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Matricaria Chamomilla L. Änge vid Östersund 1884, Sann- 

myra vid Utgård i Offerdal. 

Anthemis arvensis L. Helgebacken i Oviken, Kyrkäs, Hök- 

bäck i Lit, Wiken och Håxåsen i Hammerdal; Ljunga i Hälle- 

sjö, Fors, Börön i Lockne. 

* A. Cotula L. Östersund på en äng vid Björnmyran 1885 

(tillfällig). 

Achillea Ptarmica L. Maänsäsen i Sunne, Norderön pa en 

äng, Kungsgården i diken, Ås, Boda Lits socken i diken, Hill- 

sand i Ström; Björnön och Stafre i Refsund på ängar, på en 

myr mellan Mordviken och Bräcke, Håsjö by på en myr. 

Senecio Jacobea L. Åsarne, Marieby, Odensala, Brattlifjäll 

i Frostviken; Hällesjö by (1 exemplar), Mårdsjö i Stugun, Mull- 

näset i Hammerdal. 

S. vernalis W. & K. Ås. 

S. viseosus L. Brunflo nära bangården; Fors, Mjösjö i 

i Hällesjö såsom ogräs i trädgård 1885. 

S. vulgaris L. finnes äfven vester om Alsen t. ex. vid Bod- 

sjö i Åre. 

Gnaphalium uliginosum L. Storlien, Ede i Hammerdal; 

Galhammar i Berg, Bräcke by, Mjösjö i Hällesjö, Näset och 

Döviken i Ragunda. 

6. supinum L. Är utom fjällen tagen: i barrskog pa Berg- 

sjöhöjden vid Svaningen i Ström, vid Bodsjöedet och Handöl i 

Äre, i skog !/, mil söder om Hälland i Undersäker, mellan Öfver- 

hallen och Böle i Hallen, i Högläkardalen, på Bilsäsberget och 

vid Bugärdsbodar i Oviken i barrskog; Mardsjön i Stugun (en 

gång), vid Dysjön i Bräcke 1893. | 

G. norvegieum GUNN. Förekommer i fjälltrakter och i silur- 

området mängenstädes; i urformationen, utom vid Märdsjön, vid 

Stranäset i Stugun, Stadsberget, Döviken och Ammerberget i 

Ragunda, Fors, Höviken samt mellan Djuptjärnsfliggen och Wäk- 

sjön i Bodsjö. 

Antennaria alpina (L.). Badstunäsklumpen, Borgafjäll, Staka- 

fjäll, Skalfjäll, Erfjäll, Penningkeisen, Storlien, Snasahögen, Bun- 
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nerfjäll, Härdeegen, Sylfjäll, Wällista, Ottfjäll, Grönklumpen, 

Kojfjället vid. Högläkardalen. 

Utom fjällen: Sund i Kall, Tandremshögen öster om Bod- 

sjöedet mot Noren, Bilsåsberget och Svensasen i Oviken samt 

på Tjufholmen 1 Storsjön. 

Filago montana L. Dillne i Oviken, Tullus i Näskott, Hök- 

bäck ı Lit, Äre by, Offerdal; Bräcke, Fors, Krokväg i Ragunda. 

* Erigeron acris L. var. grandis HN. Ström. 

E. elongatus LEDEB. Munsfjället, mellan Ströms kyrka och 

Näset, Föllinge mot Mörtsjön, Storvallen 1 Kolasen, Rannäs- 

bäcken vid Östersund, Tässäsen i Oviken, Skalänge i Äsarne, 

Klöfsjöbyn; söder om Mardsjön (ymnig) och Segnäset i Stugun, 

norr om Häsjö by, Hällesjö, Nyhem, vester och öster om Bräcke, 

Dysjön i Bräcke. 

= E. neglectus KERN. Jemtland enligt Lunds botaniska 

förenings katalog 1895. 

E. alpinus L. Winklumpfjället, Skalfjäll, Erfjäll, Grubb- 

fjäll, Ansättfjäll, Mullfjäll, Grönfjäll vid Storlien, Sylfjällen, 

Grönklumpen, Tässäsen, Kojfjället, Långfjället. 

Utom fjällen (då nagra redan anförda medtagas): Föllinge, 

Tandremshögen vid Bodsjöedet, Åresjön, Edsäsen vid elfven, 

Nordsjövallen vester om Svensta i Undersäker, Näskott, Kungs- 

gården, Östberget samt mellan Kärgärde och Näs; Stadsberget 

i Ragunda. 

E. wniflorus L. Storlien, Sylfjällen, Helagsfjäll, Lundörren 

mot Wallbo, Wällistafjäll. 

* var. pulchellus DC. Jemtland enligt Floras vänners kata- 

log 1894. 

= Solidago virgaurea L. var. arctica HN. Grönklumpen, 

Drommen. Äfven en var. med florib. tubulosis. 

Petasites frigida (L.) t. a. Omkring 75 växtlokaler an- 

tecknade för Jemtland. 

| Centaurea Scabiosa L. Berg, Lugnet vid Östersund, Öst- 

berget, Ede i Undersåker. 

* C. Jacea L. var. elata REICH. Fors. 
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Saussurea alpina (L.) a. En var. angustifolia: Ragunda. 

En var. grandifolia med groftandade, flerdubbelt större blad på 

skuggiga stälien vid bäckar: Haxäsen i Hammerdal, Äsmund- 

gard i Lit, Odensala fäbodar i Brunflo; Mjösjö i Hällesjö. 

Ciehorium Intybus L. Borgen i Oviken 1888, Ström nära 

kyrkan 1888; Alanäset i Hällesjö bland timotej 1886. 

Mulgedium alpinum (L.) t. a. 1 hela Jemtland på berg i 

sullrika dalar äfven "inom urformationen: 76 växtställen an- 

tecknade. 

Var. flor. alb. Munsfjäll, Vällista, Hällberget i Offerdal. 

Var. flor. ros. Hällberget. 

M. sibiricum (L.). Österäsen i Häggenås vid fäbodarne 

»Öfre dalarne» 1887; vid foten af Stadsberget i Ragunda, Mjö- 

sjö fäbodar 1 Hällesjö ej sällsynt i skogen 1885. 

Sonchus asper (L.). Oviken, Norderön, Sunne, Hornsberg 

och Fillsta i Frösö socken, Håxåsen i Hammerdal; Nyhem, Fors, 

Mullnäset i Hammerdal. 

Laetuca muralis (L.) Ljungå i Hällesjö mot Holmsjön 1885. 

Lampsana communis L. Sunne, Sem och Lugnvik i Äs, 

Fanbyn vid Krokom, Nälden, Sikas och Edefors 1 Hammerdal, 

Ström; Mullnäset 1 Hammerdal. 

* Tragopogon pratensis L. Tillfällig på järnvägsbanken 

mellan Östersund och Brunflo. 

* Crepis premorsa (L.). På ängar vid Hemsjön i Sörbygden 

Hällesjö socken flere exemplar 1889. 

Af det mängformiga slägtet Hieracium äro ytterligare tal- 

rika arter och former tagna 1 Jemtland. Här omnämnas endast 

dels de former ur mitt eget, min sons och lektor S. J. KARDELLS 

herbarier, hvilka blifvit granskade af S. ALMQVIST eller H. DAHL- 

STEDT, dels de som M. ELFSTRAND beskrifvit 1 sina arbeten, !) 

dels slutligen utan närmare lokal några få, som förekomma i 

Lunds botaniska fören. katalog 1895, i Catal. Soc. bot. Copen- 

!) M. ELFSTRAND, Botan. Utflygter i sydvestra Jemtland etc. (i Bih. till K. 

Vet. Akad. Handl. XVI Afd. III) Sthlm 1890 och Hieracia alpina aus den 

Hochgebirgsgegenden des mittleren Skandinaviens. Upsala 189. 
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hague 1895 och i Floras Vänners katalog 1894. Flera jemt- 

ländska former äro tagna men ännu ej bestämda. Formerna 

(underarterna) äro här ordnade alfabetiskt. 

Hieracium Pilosella L. — * adpressum Norrl. Frösön. — 

+ ärense Norrl. Frösön. 

* H. cernuum FR. Klöfsjöbyn. — * subcernuum DAHLST. 

Klöfsjöbyn. 

H. Auricula L. Jemtl. 

H. floribundum W. & GR. — * eochleatum Norrl. Horns- 

berg pa Frösön med var. aureolum Norrl. — * rhodolepis (Norrl.) 

Jemtland enligt Lunds katalog. — * suecicum FR. Storlien (var.). 

"HH. spathophyllum N. & P. — * nigellum Norrl. Äreskutan. 

* H. scandinavicum DAHLST. — * amblycephaloides DAHLST. 

Östersund. — * mesodicum det. Dauust. Frösön. 

* H. flammeum FR. — * jemtlandieum Norrl. Totthummeln. 

— * pretubulosum Dauust. Fjällgärden mellan Klöfsjö och 

Wemdalen. 

+ H. transbottnieum Norrl. c. var. Klöfsjöbyn, Östersund, 

Ansättfjäll. 

* H. auriculinum ALMQ. Klöfsjöbyn, Knytta i Frösö socken. 

— * macrantheloides DAHLST. Frösön. 

* H. pubescens LINDBL. Östersund. — 8 contractum Nortl. 

Klöfsjöbyn. 

H. cymosum L. — * setigeriforme Dauust. Öne på Frösön. 

H. ' glomeratum FRoEL. — * demorsum Norrl. Åreskutan. 
* — * dilutum Norrl. Föllinge. — * infleeum Norrl. Klöfsjöbyn, 

Frösön. — * negleetum Norrl. Östersund. — * norrlandicum 

ALMQ. var. (under H. dubium) Änge och Carlslund vid Öster- 

sund, Rätansbyn. — * subprealtum Norrl. Rätansbyn. — * tene- 

rescens Norrl. Lugnvik nära Semsan i Ås. — * vacillans Norrl. 

Jemtland enligt Lunds katalog och Floras vänners. 

H. alpinum L. Är allmän i fjällen och går stundom ned i 

fjällens barrskogsregion t. ex. Åreskutan, Fetjaan på Klöfsjöfjäll. 

På skogsberg sällan t. ex. Alanäset, Skalsberget i Ström, vid 

Laxsjön, mellan Ytteräng och Äcklingen i Hall, Enafors, Handöl, 
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Fjällsågen i Oviken, Bilsasberget, Anjabodar sydost om Hunds- 

högen. — * alpinum genwinum Drommen, Grönfjäll, Areskutan, 

Ansätt m. fl. — * adspersum Norrl. Ansätten, Åreskutan, Mull- 

fjället, Renfjället, Storlien, Enafors, Snasahögen, Handöl, Nea- 

dalen, Bunnerstötar, Grönvallen norr om Anarisfjällen, Fängvälen, 

Vällista, Bydalen, Drommen. — adspersum x frondiferum Grön- 

fjället vid Storlien, Snasahögen, Grönvallen. — * amblyophyllum 

Danuust. Penningkejsen, samt en var. Storlien. — * amblyphyl- 

larius DAHLST. Jemtl. enligt Floras Vänners katalog. — * eri- 

spum ELFSTR. Äreskutan, Renfjället, Skurdalshöjden, Vällista, 

Drommen. — * dissgquamatum ELFSTR. Åreskutan. — > Elf- 

strand DAHLST. nordvest om gamla Storli. — * extrorsifrons 

ELFSTR. Skurdalshöjden, Vesterån och Bunneran vid Ännsjön. 

— * frondiforum ELFSTR. Penningkejsen, Åreskutan, Renfjället, 

Grönfjället, Storlien, Snasahögen, Vällista, Fångvålen, Drommen. 

— * fuliginosum TEST. Areskutan, Mullfjället, Renfjället, Snasa- 

högen, Vällista, Fängvalen. — * leptoglossum DAHLST. Tälgstens- 

berget, Vesterän. — * Iychnidifolium ELFSTR. Snasahögen. — 

= minusculum Norrl. Penningkejsen. — * obscurans ELFSTR. 

Snasahögen, Handölself, Vesteran vid Bunnerviken, Vällista. — 

* pedosum ELFSTR. Storlien. — * petiolatum ELFSTR. Åreskutan 

(var.), Renfjället, Vesterån nära Bunnerstötar, Vällista. — * po- 

tamophilon ELFSTR. Handölself, Bunnerviken. — * purpurifolium 

ELrsTte. Tjallingklumpen, Nedalen, Fängvalen, Drommen. — 

= vellistense ELFsSTR. Vällista. — * villosiflorum DAHLST. & M. 

Jemtland enligt Cat. Copenh..och Floras vänner. — * vitellicolor 

ELESTR. Åreskutan, Ottfjället. 

Till alpinagruppen höra vidare: 

* H. glandulatum ELFSTR. Ottfjället. 

* H. apargieforme ELFSTR. Grönklumpen. 

+ H. Sundbergii ELFSTR. Åreskutan (var.), Fangvälen. 

* H. capnostylum DAHLST. & ELFSTR. Vällista. 

+ H. hastatulum ELFSTR. Totthummeln, Renfjället, Vesterän 

nära Bunnerstötarne. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 2. 107 

* H. benulum MAGN. Areskutan. 

H. nigrescens WILLD. Fagelberget. — * atratum FR. (H. 

pseudonigrescens ALMQ.) Areskutan, Renfjället, Storlien. — * ar- 

rectipes ALMQ. Storlien, Enafors, Klocka, Handöl, Lagön i Ånn, 

Bunnerviken, Ottsjön, Wallbo (?). — * commutatum Lee. Klocka. 
* — + curvatum ELFSTR. Penningkejsen, Areskutan, Mullfjället, 

Renfjället, Gefsjön, Storlien, Snasahögen, södra Bunnerstöten, 

mot Tjallinedalen, Vällista. — * ewpansiceps ELFSTR. Handöls- 

elf, Bunnervikens strand, Vesteran vid Bunnerstötar. — * fu- 

scatum ELFsTR. Vällista. — * melainon ELFSTR. Storulfan, Ena- 

fors, Vesterän pa vägen mot Bunnerstötar. — * obnubilum Norrl. 

Storlien. — * orthopodum DAHLsST. Jemtland enligt Floras vän- 

ners katalog. — * ovaliceps Norrl. Vällista, Ottfjäll, Vesterfjäll. 

— * pallöeeps Norrl. Ansätt. — * stenodon ELFSTR. Storlien, Väl- 

lista, Fängvälen, Grönvallen. — * subcordatum ELESTR. Ottfjäll. 

— * tumescens Norrl. Penningkejsen, Storlien (var.), Handölself. 

+ H. hyparetieum ALMQ. var. vallboense, Åreskutan, Ren- 

fjället, Wallbo och Grönvallen. 

H. depilatum ALMQ. (Utom redan förut anförda växtställen). 

Enafors, Klocka i Åre, Bunnerviken, Grönvallen vid Grönklumpen. 

— * pseudodepilatum Auma. Handölself, Bunnerviken vid an. 

H. silvatieum (L.) — * aquilum Norrl. Jemtland enligt Floras 

vänners katalog. — * cesüflorum ALMQ. & NORRL. Östersund, 

Frösön. — * einerellum ALMQ. Åreskutan. — > cinerelliforme 

DAHLST. Hofdehögen. — * conspurcans NORRL. Åreskutan, Väl- 

lista. — * cordigerum NORRL. Östersund, Knytta Frösö socken, 

Frösön (var.) — * crassiusculum AULMQ. Åreskutan. — * cul- 

tratum NORRL. Jemtland enligt Lunds katalog. — * ewpullidum 

NORRL. Hotagen, Sem i As, Frösön vid Löftorpet, Östberget, 

Ope i Brunflo. — * furculatum ELFSTR. Vällista, Ottfjället. — 

* Juseoeinereum NORRL. Areskutan, (zröntjället, Vällista. — 

* grisescens ALMR. Areskutan. — + latidens ALMQ. Areskutan. 

— * leptomorphum EuFrsıRr. Nordsjöberget. — * melanoides det. 

Dauust. Grönfjället vid Storlien. — * obtextum DAHLST. Jemtl. 
* enligt Floras vänners katalog. — * obiusatum det. DAHLST. 
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Åreskutan. — * obtusidens DAHLST. Östersund. — * oxylepium 

det. DAHLST. Frösön. — * pellueidum Last. Grönfjället, pellue. 

var. Grönfjället, Vällista, Drommen, Frösön. — * pendulum 

Danıst. Frösön. — * philanthrax STENSTR. Areskutan, Öster- 

sund. — * pr@tenerum DAHLST. Frösön. — * prolieum NORRL. 

Brunflo, Östersund. — scalenum NoRRL. Grönfjället, Frösön. — 

= stenolepis LB6. Östersund, Östberget, Fillsta: var. micranthum 
* 

Fängvalen. — * sparsidentiforme ELFSTR. Fangvälen. — * sub- 

pellueidum DAHLST. Jemtland enligt Lunds kat. — * tenerum 

ALMQ. Äreskutan. — * umbelliferum TBG. Storlien, Gräsjölien. 

— ustulatum ALMQ. Åreskutan. 

H. murorum (L.) ALMQ. — * Adlerziü ALM. Åreskutan. 

— * amplificatum DAHLST. Frösön. — * approavmatum NORRL. 

Åreskutan, Storlien, Frösön, Östberget (var.). — * bifidum KIT. 

Handöl, Ristafallet. — * Brandelii DAHLST. Hotagen. — * c&- 

svwwm FR. Åreskutan, Åre, Storlien, Kungsgården a Frösön. — 

* constrietum NORRL. Frösön. — * Dahlstedtii ALMQ. Renfjället‘ 

— * diaphanoides Lee. Äresjön, Storlien, Ytterän, Östberget, 

Öneberget (var.), Dysjön i Bräcke. — * dissimile Lee. Föllinge, 

Aresjön, Björkbacka vid Östersund, Löftorpet på Frösön, An- 

dersön. — * dovrensiceps DAHLST. Jemtland enligt Lunds kat. 

— * duplicatum AULMQ. c. var. Areskutan. — * galbanum DAHLST. 

f. virens Åre. — * grandiceps ALMQ. Östberget. -— * impressum 

NORRL. Östberget, Fillsta, Brunflo. — * integratum DAHLST. c. 

forma: Björnmyran vid Östersund. — * involutum det. DAHLST. 

Östersund. — * kunsamoense WAINIO Frösön, Östersund (var.). 

-— " lvidorubens ALMQ. Storlien. — * longimanum NORRL. 

Jemtland enligt Floras vänners katalog. — * maculiferum NORRL. 

likaså. — * madarodes DAHLST. Brunflo. — * schisticolor det. 

DAHLST. Åreskutan, Frösön. — * storliense NORRL. Storlien. — 

* subalpestre NORRL. Jemtland enligt Floras vänners katalog. 

= subleticolor det. Dauust. Fillsta och Knytta i Frösö 

socken, Brunflo. — * subn@vosum JOHANSS. Jemtland enligt 

Cat. Soc. bot. Copenh. — * subtorpense det. DAHLST. Andersön, 

Frösön. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 2. 109 

* H. semidovrense ELFSTR. Renfjället, Grönvallen norr om 

Grönklumpen. — * subsilvaticum ALMQ. Mörvikshummeln. — 

+ supplicatum ELFSTR. Mullfjället, Renfjället. — 

H. dovrense FR. Äresjön och nedom Suljätten i Kall. — 

* amplifolium ALM0. Åreskutan på humlarne, Åresjön, -— Mull- 

fjället, Renfjället (H. gemellum ALMQ.). — * artatum ELFSTR. 

ofvan gamla Storlien. — * chrysostylum LBG. Storlien. — * co- 

rymbellum ELFSTR. Fängvälen, Turingen i Rätan. — * humi- 

dorum ALMQ. Storlien, Enafors, Handöl. — indutum EULFSTR. 

Totthummeln, Storlien. — * lentopilum ELFSTR. Storlien, Ren- 

fjället, Fängvälen. — * mutilatum AumQ. (H. obtusum ALMQ.) 
* Areskutan, Aresjön, Vällista. — * obtusissimum ALMQ. Storlien. 

— + splendens ELFSTR. Fangvalen, Ytterån, Rätan. 

H. prenanthoides VILL. genutnum Nyland och Ristafallet 

i Undersåker, Östersund vid vattenlednings bassinen m. fl. ställen, 

Östberget. — * furvescens DAHLST. Totthummeln, Östersunds 

vattenlednings cistern. — * gracilescens ALMQ. Jemtland enligt 

Floras vänners katalog. — * subelatum ALMQ. Storlien, Tott- 

hummeln, äfven var. sulphuratum DAHLST. 

H. strietum Fr. Storlien, Carlslund vid Östersund, Nyhem, 

Dysjön 1 Bräcke. — * polycomum det. Darst. Carlslund vid 

Östersund, Frösön. 

H. crocatum FR. Storlien, Areskutan, Klöfsjön; crocatum 

var. Ytterån, Dysjön. — * angustum Les. Storlien, Aresjön, 

Östersund vid vattenledningseisternen, Frösön, Wällviken i 

" chlo- Sunne. — angustum ß platylepium DAHLST. Storlien. —. 

romelanum DAHLST. As socken Lugnvik söder om Senisan. — 

+ dilatatum FR. Jemtland enligt Lunds katalog. — * trichophy- 

ton ELFSTR. Handöl, Nyland i Undersåker; en beslägtad form 

vid Gefsjön i Are och Koläsen i Kall. 
H. rigidum HN. — * anthracinum DAHLST. Gefsjön, Åre- 

0m 
sparsifolium LB6. 

skutan, Ytterån. — * deminutum ALMQ. Areskutan. — * 

thieum FR. Aresjön; goth. var. Bräcke. — * 

Totthummeln, Klöfsjöby, Dysjün i Bräcke. 



110 OLSSON, JEMTLANDS FANEROGAMER OCH ORMBUNKAR. 

H. umbellatum L. Östersund, Frösön (var.). — * 

lum Fr. Storlien, Ytterån. — * jilifolium FR. Frösön. — f. 

hirsuta DAHLST. Frösön. 

aretophi- 

Taraxacum * cornieulatum (Kır.) Rannäsen vid Östersund, 

Svaningen i Ström; Masjö 1 Hällesjö. 

* Leontodon autumnalis L. var. Tarazaci (L.) Vällista, Ottfjäll. 

* var. coronopifolia L6E. Jemtl. enligt Floras vänners kat. 

= f. asperior We. likaledes. 

Sueeisa pratensis Mönch. Nordligaste och vestligaste fynd- 

orterna äro: Ön i Ström, Björkede i Kall, Jufvelns norra strand, 

Hjerpen, Rista och Mo i Undersäker, Mörsil. 

Viburnum Opulus L. Nordligaste och vestligaste fyndorterna 

äro: Hafsnäs i Alanäset, Tallän ofvan Hillsand i Ström, Mull- 

näset och Häxäsen i Hammerdal, Laxviken i Laxsjö, Härkan 

och Sandvikssjön i Föllinge, mellan Offerdal och Faxelfven, Mo 

och Nyland i Undersåker, Storlien, Äbbäsen vid Myrån samt 

Helgebacken 1 Oviken. 

Sherardia arvensis L. Ogräs i trädgård Östersund 1885, 

Mjösjö i Hällesjö 1886. 

Asperula odorata L. Norderön, Östersund österut, Ås norr 

om Semsåns utlopp, Juthatten och Stakafjäll i Hotagen, Raft- 

kalens fäbodar 1 mil norr om byn i Gåxsjö, Aborrviken och 

Hillsand i Ström; Måsjö i Hällesjö, Ragunda. 

Galium triflorum MicHx. Östersund österut, Saugberget vid 

Svaningen i Ström, Fägelberget i almlunden; Mjöan vid Mjösjö 

i Hällesjö, Fors, Ragunda. 

6. trifidum L. Ström, Fyråssjön och Edefors i Hammerdal, 

Åkroken i Undersåker vid elfven, Mänsta ı Näs vid en tjärn, 

Stadsberget i Ragunda. 

6. Mollugo L. Är numera spridd öfver nästan hela provinsen 

genom infördt gräsfrö atminstone till Hammerdal och Föllinge 

by. Mer än 30 växtställen antecknade. 

+ var. ochroleueum FR. Glasätt pa Frösön. 

6. verum L. Nordligaste växtställen: Viken och Haxasen i 

Hammerdal, Rafteltven, Stafre i Offerdal, Hjerpen. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 2. 111 

Lonicera Xylosteum L. Går i norr och vester till Kalkberget 

i Alanäset, Vaiberget och Risselas i Ström, Sikas i Hammerdal, 

Raftkälen i Gäxsjö, Laxviken i Laxsjö, Sem och Nifsasen i Ås, 

Frösön, Öfverhallen, Oviken och Helgebacken. 

Campanula Cervicaria L. Hallen; Fors 1894. 

C. latifolia L. Odensala, Drommen i barrskog, Enafors, Häll- 

berget i Offerdal, Carlberget, Gevags skog och Stadsberget i 

Ragunda. 

+ C. Trachelium L. Frösön vid Ennsjön; vid Bergs kyrka 

(1 exemplar). 

C. rapunculoides L. Marieby, Odensala, Myre i en åker, 

Hallen, Undersåker, Änge Offerdals socken i en rågåker, Håx- 

åsen i Hammerdal på en äng, Svaningen i Ström; Rätan, Öfver- 

ammer. 

C. patula L. Går i norr till Alanäset, Landön och Svaningen 

i Ström, Laxsjö, i vester till Bodsjö i Åre, Undersåker, Oviken, 

Myre och Eltnäset, Svensta i Berg. 

C. persieifolia L. Haxäng och Döviken i Lockne, Rannåsen, 

Öijarn och Svaningen i Ström; Berg, Bräcke, Singsjön i Brun- 

flo, Hammaren och Stadsberget i Ragunda. 

* €. rotundifolia L. var. petiolata Bot. Not. Norderön, Frösön. 

Lobelia Dortmanna L. Bergsviken i Berg, Lillsjön i Oden- 

sala, lilla Kjösjön i Åre, i en a som rinner till Foskvattnet i 

Hotagen, Grenåssjön, Hammerdalssjön, Häxäsen. 

Cuseuta europea L. Vigge 1 Berg, Svaningen 1 Ström 1891; 

Tiefsjö 1 Hällesjö vid Medelpadsgränsen. 

C. epilinum WEIHE. Näs. 

Anchusa arvensis (L.). Lugnet vid Östersund; Bräcke, 

Fors. 

Myosotis strieta LINK. Norderön, Kullstaberg 1 Näs, Öster- 

sund 1887, Ede i Hammerdal, Erfjället i Hotagen ymmnig i jätte- 

stora exemplar 1888, Munsfjället; Alanäset i Hällesjö. 

M. collina Horrm. Gähle i Näs, Rannäsen, Faxelfven, Ut- 

gard i Offerdal; Middagsberget vid Mjösjö fäbodar i Hällesjö, 

vid Bräcken i Håsjö, Fors. 
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Pulmonaria officinalis L. Bodsjöedet öster om Tännsjön vid 

en bäck mellan en fäbodvall och Tännforsen 1887; vid en käll- 

bäck nära Mjösjö i Hällesjö 1885. ; 

Echium vulgare L. Mänsta i Näs, Lillviken; och Singsjön i 

Brunflo. 

Echinospermum defiexum (We.) Grubbfjället, Lit vid vägen 

1 km. norr om kyrkan, Högruen norr om Åkersjön, Riseberget 

i Offerdal, Lugnvik i Ås, Bilsäsbergets södra de! i Oviken. Växer 

nästan alltid på södra sidan af berg. 

Mentha gentilis L. Nyhem. 

M. arvensis L. var. riparia FR. Wången 1 Alsen. 

var. lapponica (We.) Side i Oviken, Faxelfven, Föllinge by, 

Laxviken vid sjön Hotagen; Björnberget nära Hällesjö. 

Salvia pratensis L. Frösön och Ragunda, stundom förvildad. 

Origanum vulgare L. Åre, Huså i Kall, Kyrkbyberget i 

Häggenås, Hökvattnet i Laxsjö; Kullstaberg i Näs, Pilgrimsta, 

Döviken i Ragunda, Mjösjö i Hällesjö. 

Thymus Serpyllum L. Vestra Arädalen mot Hundshögen, 

Östersund på en vret, Klösta i Lit; Häggenås, Hotagen vid ett 

torp; Singsjön i Brunflo. 

T. Chamedrys FR. Maängenstädes t. ex. Fäste i Hackås, 

Wiken i Näs, Sunne, Norderön, Ope, Öne och Nordannälden i 

Näskott, Hof i Alsen, Aflo i Offerdal, Fyrås och Hallen i 
Hammerdal; Bräcke vid sjöstranden, Singsjön i Brunflo. 

Calamintha Acinos (L.) Odensala och Ope; Kullstaberg i 

Näs, Ammerberget och Geväag i Ragunda. 

Prunella vulgaris L. var. parviflora (PoIR.) Östersund, Nor- 

derön, Bjerme; och Kullstaberg i Näs, Sörbygden i Hällesjö. 

Glechoma hederacea L. Billstaan, Marieby, Sem, Hälland i 

Undersäker, Hotagen; Ragunda. 

Dracocephalum thymiflorum L. Öijarn i Ström 1882; Mjösjö 

i Hällesjö bland timotej 1885, Thorsgärd, Döviken, Strand och 

Geväg 1 Ragunda 188%. 

Stachys sylvatica L. Svensäsen i Oviken, Riseberget i Offer- 

dal; Prestberget i Ragunda. 
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* Leonurus Cardiaca L. Bergs kyrkby såsom ogräs i träd- 

gard 1890. 

Lamium album L. Östersund vid Gröngatan 1885; Mjösjö i 

Hällesjö 1885. 

L. purpureum L. for. alb. Frösön på s. k. gubbåkern. 

Galeopsis Ladanum L. Föllingesjön 1893. 

6. versicolor CURT. var. sulfurea (JORD.) Kougsta i Häg- 

genås; Mjösjö 1 Hällesjö bland korn, Fors. i 

_Diapensia lapponica L. Borgafjäll, Orrnäsfjäll, Portfjäll, Muns-. 

fjäll, Skalfjäll, Stakafjäll, Juthatten,. Dörrsvalen, Kälahögen, 

Sylarne, Helagsfjäll, Ottfjäll, Grönklumpen, Dörrsjöfjäll vid Ana- 

högen, Vällista, Vesterfjäll, Drommen, Kojfjäll, Falkfängarfjäll, 

Hundshögen. 

I björk- och granskog nordost om Tännsjön i Äre. 

+ Gentiana eampestris L. Under denna art upptagas i Lunds: 

katalog för Jemtland: * swecica (FROEL.) MURB., * islandica 

MURB. och islandica f. Hartmanniana BAEN. 

G. amarella L. hufvudformen: Dufed; Strangsund och Kälen 

ı Bodsjö socken. 

var. flor. alb. Lugnvik i Alanäset. 

Solanum dulcamara L. Gäddede söder om Frostvikens kyrka 

1891. 

S. nigrum L. Vagled och Frösön samt Östersund såsom 

ogräs flera år; Fors, Pålgård i Ragunda. 

Verbascum Thapsus L. Hackås, Mänsta i Näs, Kungsgården, 

Öneberget, Värmon i Alsen, Storhögen i Häggenäs, Fågelberget 

och Carlberget i Frostviken; Valla i Håsjö, Döda fallet, Prest- 

berget, Ammerberget, Stadsberget, Stuguberget, Hornsjöberget.. 

+ V. nigrum L. Öfverammer i Ragunda flera exemplar. 

Linaria vulgaris L. Nordligaste växtställena äro: Lugnvik i 

Alanäset, Storhögen i Häggenås, Laxsjö. 

L. minor (L.) Björnmyran vid Östersund; Grimnäs i Ref- 

sund. | 

* Veronica longifolia L. Myrån vid Myre i Oviken: Lockne- 

sjön vid Forsta. Exemplaren typiska. 
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V. spieata L. Bräcke by, Ragunda mot järnvägsstationen. 

V. saxatilis Scop. Borgafjäll, Orrnäsfjäll, Bastnäsklumpen, 

Portfjäll, Skalfjäll, Snasahögen, Sylfjäll, Lundörren, Hunds- 

högen. 

Pä skogsberg r.: Fägelberget och vid Bagaedet i Frostviken; 

Mullnäshöjden vester om Mullnäset i Hammerdal (dera exemplar). 

V. alpina L. I fjällen a. I barrskog på berg r.: Näxas- 

berget midtför Hillsand i Ström, Backen i Föllinge pa en backe, 

Jufvelns södra strand vid s. k. Snusbacken, Elsholmarne i Kallsjön, 

Ristafallet, Öfverhallen mot Dammän, Byhögäsen nära Dammän 

på tufvor, Fjällhalsen, Storån ofvan Dalbosjön, Dörrsjöbodarne 

öster om Hundshögen; bland klippor på östra sidan af Midskogs- 

berget, som ligger vid Indalselfvens norra strand i Lit vid gränsen 

till Stugun. 

V. serpyllifolia L. var. borealis LAST. Jufvelns södra strand 

vid s. k. Snusbacken. 

V. arvensis L. Ope, Östberget 1887—88 temligen rikligt, 

Öijaren i Ström; Mo i Ragunda. 

V. verna L. Lugnvik i Äs, Svaningen i Ström; Nederammer 

på sandbacken vid Ammerån 1 Ragunda 1886. 

V. persiea Porr. Myran ofvan Östersund, ogräs i träd- 

gård. 

* V. heder:efolia L. Tillfällig pa järnvägsbanken Grimnäs— 

Stafre 1893. 

Limosella aquatica L. Myrvikens strand vid Myre i Ovikens 

socken 1885. 

Odontites rubra GILIB. Myssjö, Ope i Brunflo, Edsäsen i 

Undersåker; Bräcke, Vestansjö i Håsjö, Fors. 

Euphrasia officinalis L. var. alpina Reup. Yxskaftkälen i 

Gäxsjö. — Flera var. finnas. 

E. gracilis FR. Myran vid Östersund (f. albiflora, grenig), 

Åreskutan (likasa), vid Alanäset på ett berg (enkel); Sörbygden 

i Hällesjö på en torr backe (albiflora) 1885, 1886. 

* Rhinanthus major EHRH. var. hirsutus (LAM.) Änge i 

Offerdal. 
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Pedieularis palustris L. var. for. albis: Dufed, Forsa, Nifs- 

asen I Äs, Svartsjöüarne i Frösö socken, Bleka i Lockne, Näs 

mot Grönviken. 

P. sylvatiea L. I skogen ofvan Östersund, Tossön i Unders- 

äker. 

P. lapponica L. Förekommer äfven i barrskog utom fjällen 

r.: Fägelberget, Alanäset pa Flåsjöns strand, Strömsbyn pa 

berget, Haläsbergets östra sluttning i Lit, Jönsmessholmen, Aflo- 

hammar vid Hällberget i Offerdal, i skog nära Gärdsan i Unders- 

åker söder om Ristafalle, pa en tallmo mellan Wallbo och 

Grönklumpen, bland buskar i en myr nära Semsän i As ofvan 

Rannäsbäckens utlopp och pä ett ställe ä Östersunds mark; 

Löfberga i Ström, Mullnäshöjden i Hammerdal bl. Veron. saxat., 

pa ett berg mellan Höviken och Bölesjön i norra delen af Bodsjö 

socken bland Saxifr. stellaris. 

P. Oederi VAHL. Orrnäsfjäll i Frostviken, Rufjäll norr om 

Ånn, Bunnerstötar, Härdeggen, Nedalen, Middagsvälen vid Wallbo, 

Lundörrfjällen i dalen pa Jemtlandsgränsen allmän, Anahögen, 

Drommen nordvestra sidan. 

* Melampyrum pratense L. flor. alb. Frösön. 

var. purpurea HN. Offerdal, mellan Sikäs och Sikästjärn i 

Hammerdal. 

Utrieularia vulgaris L. Viken i Näs, Rannästjärn och Ty- 

sjön vid Östersund, Ede i Hammerdal; Långtjärn i Bräckeby, 

Håsjö, Ragunda, Stambäcken i Stugun. 

U. intermedia HAYNE. Viken i Näs, Bydalen vid Damman, 

Fyräsmyren och Sikas i Hammerdal; Flasktjärn i Bodsjö, Kä- 

larne, Håsjö söder om Singsjön. 

U. minor L. Norderön, Torrästjärn vid Östersund; Hällesjö 

kyrkby, Håsjö söder om Singsjön, Värdalsberget ofvan Ammer 

i Ragunda, Stugun vester om prestgärden. 

Pinguicula vulgaris L. Flera variationer och missbildningar 

äro ytterligare anmärkta såsom: med odelad underläpp vid Bethle- 

hemsbodarne i Stugun, med underläppens jlikar urnupna vid 

Mjelle å Frösön, med fåflikig underläpp vid Mjellebäcken, med 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 2. 5 
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4-klufven öfverläpp vid Renfjället, med två sporrar och talrika 

flikar eller med flera sporrar vid Mjösjö i Hällesjö, med tre 

sporrar vid Mörvikshummeln, samt med tvåblommig stängel 

var. albida F. BEHM. Rannästjärn vestra sidan. 

var. flor. albis Finnsätt 2 mil norr om Rönnöfors i Offerdal, 

Hålland i Undersåker, stadsskogen i Östersund (6 exemplar). 

* var bicolor NORDST. I skogsmark mellan Mickelsgård och 

Herke på Frösön 1893 (4 exemplar), Halland i Undersåker (1 

exemplar), Renfjället enligt NEUMANN; Ångsta 1 Lockne flera 

utmärkta exemplar (violett, hvitläppig), vid Krokvåg i Ragunda 

dock inom Ångermanlands gräns flera exemplar 1887. 

Pinguicula alpina L. Lundörren i passet vid en liten myr 

1885, vid tjärnen i Bastudalen söder om Drommen 1886. 

P. villosa L. Orrnäsfjäll, Munsfjäll (i fjällreg.), Rufjäll vid 

Änns station, Vällista, Klöfsjöfjäll. 

I barrskogsregionen ytterligare: Harsjö i sydöstra Frostviken, 

Hamptjärn och Kilflon under Bredkälen i Ström, Hammarflon i 

Ede och Wiken i Hammerdal, Stafre och Åflo i Offerdal, Bod- 

sjöedet, Ånns station mot Ånnsjön, Handöl, Wallbo kapell, Nifs- 

asen, Odensala på en holme i bäcken; Greningen och norra 

stranden ofvan Midskogsforsen 1 Lit, i en fla vid Hobodarne i 

Ragunda, Rätansbyn. 

Trientalis europea L. var. En fjällform med smärre, lång- 

skaftade, röda blommor är tagen flerestädes: Penningkejsen i 

Hotagen, Almåsaberg, Riseberget, Öfveräng i Kall, Östberget 

norra ändan; Hällbergets klyfta vid Hunge i Bodsjö. 

Lysimachia vulgaris L. Folatjärns strand i Rödön 1884, 

Hjerpen i Undersåker; Krokvåg 1 Ragunda. 

Anagallis arvensis L. Östberget 1887. 

Primula officinalis L. nordligast vid Hillsand i Ström, men 

där ursprungligen odlad. 

P. farinosa L. Förekommer äfven ehuru sällsynt i urforma- 

tionen: Rätansjön, Bräcke, Sörbygden och Ljunga fors i Hälle- 

sjö, Ragunda vid elfven. 

* var. fl. alb. Maläng i Sunne. 
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* var. commutata BEHM. med kort foder: Odensala, Öster- 

sund, Norderön, Näset i Ström. Växer i Odensala sparsamt 

bland: P. farinosa och P. stricta och är sannolikt hybrid af 

dessa båda arter. 

P. scotica Hook. Strax öster om Haålland i Undersåker 

1885 (flera vackra exemplar), Snasahögen 1888. Söktes förgäfves 

vid Nyland 1889. 

P. strieta HORN. Förekommer 1 barıskogsregionen på kalk- 

botten, är mycket sällsynt i urformationen. Nya lokaler äro: 

Lugnvik i Alanäset, Öijarn och Näset i Ström, Viken i Ham- 

merdal, Näsaforsen i Harkan Föllinge socken, Aflohammar i 

Offerdal, Dufed, Bunnerviken och Landverk vid Ånnsjön, foten 

af Sylfjällen, Ristafallet, Höla i Hallen, Wärmon i Alsen, Yt- 

teran, Hökbäck i Lit, Rannåstjärn, Lillsjön, Mjelle och Fillsta 

i Frösö socken, Mänsäsen, Lillån vid Näckten; Döviken i Ra- 

gunda, hvarest lösa kalkblock finnas, Langtjärn och Mordviken i 

Bräcke, Stafre i Refsund, Bergsviken i Berg. 

Plantago major L. var. agrestis FR. Maänsta i Näs, Röde 

vid Alsensjön. 

P. lanceolata L. Norderön, Odensala, Föllinge, Lugnvik i 

Alanäset; Fors, Krokvåg. 

var. maxima HN. Marielund vid Ostersund. 

Choripetaler. 

Rhamnus Frangula L. Vällviken, Norderön, Faxelfven, Stafre 

1 Offerdal, Löfsjön i Föllinge, Ede i Hammerdal; Mjösjö i Hälle- 

sjö, Gerilan och Singsan i Ragunda, Midskogsberget vid Näfverede. 

Daucus Carota L. Haxäsen 1 Hammerdal på nyodling. 

Angelica Archangelica L. Grönfjällklumpen, Lundörren, 

Tässasen, Läkarän i björkskog, Glen, Storlöfdalen i Oviken, 

Klöfsjöfjäll. 

I barıskogsregionen endast i fjällens närhet: norr om Öijaren 

i Ströms socken, Handöl i Äre, sjön Fotingen i Klöfsjö. 
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Pencedanum palustre (L.). Ede i Hammerdal; Bräcke, Mjö- 

sjön och Mjöan i Hällesjö. 

+ Aethusa Cynapium L. Odl. st. Sikas i Hammerdal; Fors. 

Cicuta virosa L. Kingsta och Nordannälden i Näskott, Raft- 

kälen i Gåxsjö; Bodsjötjärn vid Hällesjö by, Selet i Borgvattnet. 

* Carum Carvi L. var. atrorubens LGE. Undersåkers prest- 

gård. 

” Pimpinella Saxifraga L. var. dissecta SPRENG. Grottgärden 

under Side i Oviken, Östberget. 

— Adoxa moschatellina L. Näs prestgärd och Mänsta, Ytter- 

hallen. 

* Acer platanoides L. Vild vid Kälän å Östansjö område 

i Håsjö socken (1891 jägmästare E. OUCHTERLONY). 

* + Reseda luteola L. Bräcke a järnvägen mot Håsjö 

1885 —87 naturaliserad. 

Nymphzsa alba L. var. minor DC. Torrästjärn. 

* N. candida PresL. B) erythrostigma R. CASPARY, Bot. 

Not. 1879 s. 71. Brehangsjöns sydligaste vik under Strängsund 

i Bodsjö socken. 

Fran tre vidt skilda ställen inom provinsen, Grenäsen i 

Hammerdal, Norderassjöns utlopp i Häggenås, Gastsjön i Hälle- 

sjö, har jag uppgifter om en röd näckros, som jag dock ännu 

ej fatt tillfälle se. Den torde väl snarare höra hit än till den 

verkliga var. rosea C. HN. 

Nuphar pumilum (TIMM.). I en sjö i Laxsjö, nära Gesten 

i Undersåker, Torrästjärn, Svensastjärn i Oviken; Hallviken och 

Grenåssjön i Hammerdal, i en tjärn mellan Köttsjön och Öfver- 

ammer, Skalstjärn nära Hoo, Böle i Ragunda, Bosjön i Hällesjö, 

Hornsjön i Brunflo. 

Ranunculus glacialis L. Orrnäsfjäll och Klumpfjäll i Frost- 

viken, Grönberget i Svaningen Ströms socken pa gränsen mot 

Hotagens kronopark, Skalfjället, Juthatten, Oldklumpen, Mid- 

dagsfjället, Storlien mot Brudslöjan, Bunnerfjällen, Bunnerän, 

Härdeggen, Ottfjäll, Grönklumpen, Hosjöbodarne, Hundshögen. 

Var. ce. til END, 
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R. aconitifolius L. Borgafjäll vid lappmarksgränsen i gran- 

skog, Orrnäsfjäll, Jormlidklumpen, Klumpfjället nordvest om Gädd- 

ede, Hällingsäfallet, Grubbfjäll, Stakafjäll, i barrskog mellan 

Tjyvattnet och Almdalen i Laxsjö socken, Ansätten, Anje- 

skutan, Grönfjället vid Storlien, Handöl, Ottfjäll, Vällista vid 

barrskogsgränsen, Lundörren, Hundshögen samt på norra sidan 

af Haläsberget i Lit äfven 1884. 

R. Lingua L. Torrästjärn; Singsan vid Näset i Ra- 

gunda. 

R. Flammula L. Krokom och ofvan Odensala (typiska 

exemplar). 

R. lapponieus L. Skalfjället. — I barrskogsregionen ytter- 

ligare: nedom Munsfjället, pa bergmyren 1 Alanäset, Hillsand 

och »Berget» i Ström, Solbergs skog, Ede, Springhällan under 

Wiken och Sikäs i Hammerdal, Tulleräsen och Änge i Offerdal, 

mellan Djupsjö och Krok i Kall, mellan Amelfven och Fång- 

valen, Byhögasen, Sällsjöfjäll, Torrästjärn östra sidan nära 

Östersund; mellan Köttsjön och Öfverammer, Döviken, Krokvåg, 

Munsäker och Kyrkslätten i Ragunda samt stationen, Fors, Sing- 

sjön i Brunflo. 

R. hyperboreus RoTTB. Grubbfjäll, Wällista, Vesterfjäll. — 

I barrskogsregionen ytterligare: sjön Kalfven vid Viken i Ala- 

näset, Kougsta vid Härkan i Häggenås, Bodsjö i Åre, Kjösta 

vid Alsensjön, Åsmundgården i Lit nära bäcken vid vägen till 

Kläppe (ymnig), nära Mosjön inom Kyrkaås, Torråstjärn östra 

sidan, Torräsen mot Rannåsen, Rannäsbäcken, Björkbacka, Änge 

tegelbruk, Lillsjön norra sidan i Odensala, Thorvalla nedre fä- 

bodar, Östberget norra delen, Bydalen i Hallen, Österåsen, 

Kyrkbyn, Svensästjärn, Högläkardalen på en holme, Bugards- 

bodarne i Oviken, Stackris såg i Sunne, Ålsta i Näs, Wale i 

Hackås (ymnig), Börtnen i Berg; Stuguforsen i Stugun. 

R. pygmeus We. Borgafjäll, Klumpfjäll, Skalfjäll, Grubb- 

fjäll, Stakafjäll, Penningkejsen i Hotagen, Ansätten, vester om 

Bunnerän, Härdeggen, Helagsfjäll, Vällista, Ottfjäll, Grönklumpen, 

Lundörren, Drommen, Hundshögen, Mustvallen. 
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I barrskogsregionen r.: Bugardsbodarne i barrskogsgränsen 

vid en bäck, Bilsasen och nära Borgen vid Myrän samt vid en 

bro öfver Storan, alla i Oviken. ; 

R. nivalis L. Åreskutan öster om toppen (1 ex. 1887). 

"RB. acris L. var. flor. plenis Mullfjället. 

” RB. repens L. var. flor. plenis Hällesjö. 

* R. polyanthemos L. Frösön 1894. 

* RB. bulbosus L. Östersund vid banvaktstugan och å en 

tomt i närheten 1888. 

Batrachium sceleratum (L.). Opesjön i Brunflo, Kummer- 

ängsviken vid Mo i Undersäker (1 exemplar). 

* B. hederaceum (L.). Bodsjöedet i Äre socken (1888 flera 

exemplar). Har kronbladen betydligt längre än foderbladen och 

karpellerna starkt rynkade på tvären. 

B. trichophyllum (CHAIX) var. cespitosum (THUILL.). Isön 

1 Storsjön. 

* Ficaria verna Hups. Östersund på en vretlott mot Lugn- 

vik 1887, ymnig i en trädgård såsom ogräs 1895. 

Myosuros minimus L. Återfunnen vid Klingeränget 1885, 

Ögelhättan vid Svaningen nordligast i Ström (ståtliga exemplar). 

Thalietrum rariflorum FR. och var. boreale (NYL.). Näset 

i Ström, Åresjön, Skalänge i Åsarne; Märdsjön, Köttsjön i 

Ragunda. 

T. alpinum L. I fjäll- och silurområdet t. a.; i urforma- 

tionen r.: Indalselfvens norra strand midtför Näfverede, Stugubyn 

söder om kyrkan, Wargbacken norr om Ragunda, Stafre i Refsund. 

Anemone nemorosa L. är allmännast i vestra delen. Blom- 

made i Ytteräng Kalls socken den 14 juli 1890. 

+ A, ranunenloides L. Åsen i Hammerdal bland timotej på 

nyodling 1884, Ede i Hammerdal 1889; mellan Stafre i Refsund 

och nedre Bodsjön i skogsbrynet på oodlad mark flera ex. 1893. 

A. Hepatica var. flor. alb. Mjellebäcken, Öneberget, Öst- 

berget. 

Pulsatilla vernalis (L.). Thorvalla i Brunflo på en kulle 

öster om byn; mellan Asansforsen och Aldan i Asarne. 
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P. vulgaris MILL. Sunne, Östersund österut 4 exemplar. 

Caltha palustris L. var. radicans (FoRST.). Enafors vesterut, 

Ottfjäll, Grönklumpen. 

Aquilegia vulgaris L. Dillne i Oviken, Lockne by pa svedje- 

land, Fuselsta, Furutorp i Brunflo, Böle i Brunflo pa en skogs- 

äng, Nifsasen i skogen, Krokom vid elfven, Rödökälen, Solberg 

i Hammerdal vid slottern Häggdalen. 

Aconitum Lyeoctonum L. a. äfven i sydöstra delen men gar 

på fjällen mera sällan öfver barrskogsgränsen; var. flor. alb. Åre. 

Delphinium Consolida L. Hjerpen 1886. 

T D. elatum L. 1 ett stenröse på en åker vid Sikas i Ham- 

merdal. 

Papaver Argemone L. Frösön 1885. 

P. dubium L. Östberget och Mjelle, Kyrkås, Halåsen i Lit, 

Ede i Hammerdal; Bräcke, Döviken 1 Ragunda. 

T P. Rhoeas L. Wiken i Hammerdal på en äkerren, Lugn- 

vik i Alanäset. 

7 P. somniferum L. Storhögen Häggenås socken i en åker. 

Corydalis fabacea (RETZ.). Badstugunäsfjälli östra Frostviken. 

Sinapis alba L. Östersund 1888. 

Sisymbrium offieinale (L.). Vid järnvägen mellan Mörsil och 

Hjerpen. ; 

* Erysimum hieraciifolium L. var. stricta FL. D. WETT. 

Åreskutan. 

+ Cardamine sylvatiea LINK. a). Ånn, Enafors vesterut 

vid elfven. 

var. ambigua HN. Klöfsjöfjäll, Undersåkers prestgard, Ena- 

fors, Ånn, Skalfjället; Källbergets klyfta vid Hunge (Bodsjö 

socken) steril. 

= €. hirsuta L. Frostviken nära Fägelberget pa en skogs- 

backe ej langt från sjön 1883. 

C. bellidifolia L. Skalfjället, Ansätt, Vallruen vid Äker- 

sjön, Bunnerstötar, Bunnerfjäll, Härdeggen, Sylfjäll, Ottfjäll, 

Grönklumpen, Lundörren, Vesterfjäll ofvan Hofde fäbodar, Hög- 

läkardalen i granskog vid stränder, Fjällsägen i Oviken i barrskog. 
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Arabis hirsuta (L.). Mänsta, Stocke och Mjelle, Sem, Fors- 

vallen vid Mullfjället, Mo i Undersåker, Nordannälden, Svaningen, 

Carlberget; Hällesjö, Ammerberget, Stadsberget, Kullstaberg i Näs, 

var. glabra L. Åreskutan. 

A. alpina L. är sällsynt i Oviksfjällen (Illkarlshögen nära 

Glen, Dörrsjöarne). Går någon gång ned i barrskogsregionen 

t. ex. Snasahögen, Hällingsäfallet. 

A. arenosa (L.) och A. suecica FR. Sunne, Fillsta, Ope, 

Rannasen, Faxelfven; Bergsviken, Höviken i Bodsjö, Refsund, 

Mjösjö i Hällesjö, Häsjö, Fors, Ammer i Ragunda. 

Raphanus Raphanistrum L. Frösön, Nordannälden; Mjösjö 

i Hällesjö, Gevag i Ragunda. 

Bunias orientalis L. Fors. | 

Neslia paniculata (L.). Östersund på prestgatan 1884. 

Lepidium campestre (L.). Rannåsen, Östberget, Häxåsen i 

Hammerdal på trädesåker; Hällesjö by, Krokvåg. 

L. ruderale L. Östersund, Norderö på artif. äng 1883; 

Mjösjö i Hällesjö 1885. 

Thlaspi alpestre L. Ope 1886, Lugnet vid Östersund 1887, 

Lugnvik i Ås 1891, Kungsgärdens strand 1885, Hallen 1894, 

Almdalen vid Grubbfjället pa artif. äng 1882, Svaningen i Ström 

1891. Är liksom flera andra i familjen inkommen med höfrö. 

Camelina sylvestris WALLR. Måläng, Norderön; Hällesjö 

by, Fors. 

C. sativa FR. Mullnäset Hammerdals socken i en linaker 1885. 

C. foetida (SCHK.). Häxäsen Hammerdals socken i en linaker. 

Alyssum calycinum L. Östberget och Mjelle i åkrar, Wiken 

i Hammerdal 1888, Ströms by pa »berget» i akrar 1886. 

Farsetia incana (L.). Borgen i Oviken, Norderön, Wagled 

och Öne på Frösön, Lockne, Krokom, Öne i Näskott, Lugnvik 

i Alanäset 1894; Rätansbyn 1890, Böle i Bodsjö, Pilgrimsta, 

Åsen och Fors, Gevåg i Ragunda. 

Draba verna L. Frösön vid kyrkan; Ljunga i Hällesjö. 

D. hirta L. Borgafjäll, Stakafjäll, Ausätt, Renfjäll, Storlien, 

Tjallingklumpen, Lundörren, Hundshögen. 
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På skogsberg: Fågelberget, Frösön norr om kyrkan; Stads- 

berget i Ragunda (återfanns der af mig 1886 och 1894). — En 

form, som mera liknar D. incana L., är tagen vid Edsåsen i 

Undersåker. 

D. * rupestris R. Br. Storlien. — På skogsberg nära fjällen: 

Sund i Kall, Enafors vid Enaelf, Nordsjöberget norr om Svensta. 

+ D. alpina L. På toppen af Borgafjället i Frostviken 

1887, Hundshögens topp 1887. 

Polygala vulgaris L. Thorvalla, Eggen, Wiken och Ede i 

Hammerdal; Bräcke, Gimdalen i Nyhem, på en holme i Gör- 

vikssjön Hammerdals socken. 

P. amara L. for. rubr. Fyräs vid Fyran under Åsens by. 

+ var. alpestris We. Mjellebäcken å Frösön med hvita 

blommor. 

Geranium sylvaticum L. var. flor. alb. förekommer mången- 

städes i högre trakter, helst i Bodsjö och Hällesjö socknar. 

Varierar äfven med ljust gridelina blommor: Hällbergsberget vid 

Strängsund 1 Bodsjö. 

6. pusillum L. Östberget 1887, 1891 m. fl.; Högberg i 

Stafre (Refsunds socken) mot Grötingen 1893, Döviken i Ragunda 

på artif. äng. 

G. Robertianum L. Hjerpen, Bölebodsruen 1 Offerdal; Anne- 

dal i Fors, Krokvagsberget i Ragunda. 

Erodium cicutarium (L.). Side i Oviken, Rasten i Frösö 

socken, Storhögen, Jonsgärd i Ström; Öfverturingen i Rätan, 

Bingsta i Berg, Annedal i Fors. 

Oxalis acetosella L. var. rosea HN. Höla i Hallen. 

Linum ecatharticum L. går i norr till Mullnäset i Hammer- 

dal, Svaningen i Ström, 1 vester till Melen i Kall. 

Hypericum perforatum L. Sörbygden i Hällesjö. 

Viola odorata L. Mjellebäcken å Frösön, Östersund vid 

Carlslund, Fors. 

* V. hirta L. Minnesgärde vid Östersund 1885, Krokom 

1885; Rätansbyn vid gamla vägen mot Böle 1889, Bispgården i 

Fors 1895. 
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V. umbrosa (We.). Bilsåsberget i Oviken, Östberget östra 

sidan, Wagled samt mellan Frösö bibliotek och lägret, Rannåsen, 

Ytterån, Hökbäck i Lit, Jahlsjön i Ström. Blommar omkring 

20 maj, på Östberget 1890 den 14 maj. 

V. mirabilis L. Berget Bösen i Åsarne, Bjerme och Fåker 

i Näs, Bleka och Loke i Lockne, Fastgården och Myrån i Ovi- 

ken, Norderön, Mjelle strand, Thorvalla, Lugnvik i Ås, Unders- 

åker vid prestgärdsfallet, Wallbo, Hökbäck i Lit, Svaningen i 

Ström; Stafre i Refsund, Bräcke, Annedal i Fors, Gevåg och 

Döviken i Ragunda. 

V. Riviniana REICHB. är t. a. 

V. rupestris ScHM. (V. arenaria DC.). Norderön, Änge vid 

Östersund, vestra Kälen i Rödön, Rise i Offerdal, Halåsberget, 

Haxäsen i Hammerdal, Svaningen i Ström; Bräcke by, Döviken 

i Ragunda. 

V. canina L. var. stricta (HORN.). Östbergets östra sida, 

Mo i Hammerdal. 

V. stagnina KIT. Svaningen i Ström; Hammaren vid Indals- 

elfven (hvitblommig) 1886. 

V. biflora L. I fjällen t. a., i silur. området t. a. vid 

bäckar och stränder: Sikäs, Lorås, Nästän, Örån och Härkan i 

Häggenås, Hökbäck, Almasaberget, Hällån och Hällberget i Offer- 

dal, Jufvelns norra och södra strand, Kolåsen, Hälland, Rista- 

fallet och Hjerpen, Sällsjö och Mörsil, Berge i Alsen, Qvarnlösa 

vid Nälden, Semsan, Känkbacken i Ås, Kläppe, Mosjön och 

Bringåsen i Kyrkås, Rannåsbäcken och Ope, Östersund inom 

stadsplanen och ofvan staden, Mjellebäcken, Norderön, Ytter- 

hallen, Myrån, Billstaan, Galhammar i Berg; inom urformat. 

r.: midtför Näfverede vid Indalselfven, Försån vid Nederammer 

nära Stenbäcksberget, Fors, Hällesjö by, sjön Toringens strand 

i Bräcke vid Medelpadsgränsen, Stafre i Refsund, Hornsjön i 

Brunflo, Åsansbron, Rätansjön södra stranden. 

* V. canina X rupestris Valne i Alsen, Svaningen i Ström. 

* V. eanina x Riviniana Frösön, Vagled, Framnäs etc. 

Valne i Alsen. 
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+ V. eanina * montana x Riviniana Jemtland enligt Floras 

vänners katalog 1894. 

* V. epipsila x palustris Jemtland Upsala katalog 1888. 

* V. mirabilis x Riviniana Frösön, Svaningen 1 Ström. 

* V. mirabilis x rupestris Frösön vid Mjelle, Svaningen i 

Ström. 

+ V. Riviniana x rupestris Frösön (ymnig) vid lägret m. 

fl., Östersund söder om stationen, Lugnvik, Valne i Alsen, Alm- 

asabere. 

Parnassia palustris L. var. tenuis WG. Myreviken i Mys- 

sjö, Norderön, Bunnerviken i Åre. 

Drosera intermedia HAYNE. Värmon i Alsen, Renfjället på 

Tottvallen; Strangsund mot Flasktjärn i Bodsjö. 

Silene nutans L. Odensala 1884, Thorvalla vestra delen 

1885 m. fl.; Annedal i Fors på backen vid norra stranden 1889. 

S. rupestris L. Borgafjäll, Munsfjäll, Aborrviken i Ström, 

Skaltjäll, Rörvattnet i Hotagen, Smalbodarne nära Vallrun i 

Offerdal, Riseberget, Östberget norra delen, Sunne; Middagsberget 

vid Mjösjö i Hällesjö, Flasktjärnfliggen 1 Bodsjö. 

S. acaulis L. Borgafjäll, Carlberget, Ansätt, Smalruen i 

Offerdal, Storlien, Helagstjäll, Anahögen, Grönklumpen, Vällista, 

Vesterfjäll, Länefjäll, Dörrsjöarne, Vestra Aradalen, Löfhögen. 

* Melandrium sylvestre (SCHK.) var. lactea HN. Kankbacken 

i As. 

M. pratense (RAFN.) var. rubella HN. Oviken, Knytta, 

Westersem mot Tysjön ymnieg. 

ML pratense x sylvestre Jemtland enligt Floras vänners 

katalog. 

Viscaria vulgaris RoeHuL. Billsta i Hackås, Undersåkers by, 

Söre i Lit; Höviken i Bodsjö, Stafre i Refsund på järnvägen, 

Ljunga 1 Hällesjö, Fors. 

V. alpina (L.). I fjällen t. a., på skogsberg t. r.: Bodsjö- 

edet, Undersåker, Östersund, Frösön, Thorvalla, Tramsta i Lockne; 

Stadsberget, Prestberget och Kullstaberg i Ragunda, Singsjön i 

Brunflo. 

=| 
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Dianthus deltoides L. var. glauca L. Ljunga. 

Stellaria nemorum L. är t. a.: 55 växtställen antecknade. 

S. Friesiana SER. Torräsen, Juthatten; Strångsund, Hunge 

och Källbergets klyfta i Bodsjö, Vontjärndalen söder om Sing- 

sjön i Håsjö, Stenbäcksberget och Köttsjün i Ragunda, Röd- 

ningssjön i Stugun. 

* var. hirta n. var., bladen öfverallt härbräddade: Faxelfven 

i en sandgrop mot Värmon. 

var. alpestris FR. mellan Längsillre och Bredsillre i Rätan, 

Källbergets klyfta i Hunge Bodsjö socken. 

S. uliginosa MURR. Harrbäcken 1 Ström; Sörbygden i Häl- 

lesjö. 

S. borealis BIGEL. Gammalbodsruen, Mullfjället, Vällista, 

Tässäsen i Oviken, Drommen, Vestra Arådalen, Klöfsjöfjället 

vid Fetjaan och vid en bäck. — I barrskogsregionen: Föllinge, Elg- 

sandsbodar söder om Åkersjön, Östersund vid Litsvägen; Stam- 

bäcken vid vägen midtför Hornsjöberg i Stugun. 

var. calycantha (Boxe.). Vällista, Ottfjäll, Grönklumpen, 

Fängvalen, Högläkardalen. — I barrskogsreg.: mellan Föllinge 

och Skärvängen, Enafors, Ristafall, Nyland mot Fangvälen flere- 

städes, Byhögäsen, Fjällhalsen, Helvetesbäcken nära vägskälet 

Kläppe-Torräsen, Torrasen åt vester, Torrästjärn; Qvarnsjö fä- 

bodar i Klöfsjö, norra foten af Gammalbyberget i Äsarne, på 

ett berg vid Österåsen i Fors (nära Medelpad), Stugun mot 

Bethlehemsbodar. 

S. erassifolia EHRH. var. subalpina HN. På en myr vid 

Qvitlan i Ström, Drommen; Munsåker i Ragunda. 

* 8 borealis X Friesiana. Jemtland enligt Lunds katalog. 

Cerastium trigynum VILL. Är tagen i barrskog vid Gräftån 

ofvan Fjällsågen i Oviken, i Fjällhalsen vid bäcken samt i Hög- 

och Prestläkardalarne. 

€. alpinum L. På skogsberg r.: Fyrasberget i Hammerdal 

(var. lanata), Undersåker ofvan kyrkan och prestgärden, Björk- 

backa ofvan Östersund 1885, Månsta i Näs på en backe ofvan 

brunnshuset; pa en backe vid Håsjö by (var. lanata). 
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€. arvense L. Inkommen med gräsfrö: Norderön, Skans- 

holmen i Sunne, Odinslund, Sem, Brasta i Hallen, Undersåker, 

Faxelfven, Föllinge, Fyrås, Haxäsen, Carlberget, Gäddede; Kull- 

staberg i Näs, Bräcke, Fors, Munsåker. 

C. vulgatum L. äfven en enårig form. 

var. viscoda HN. Knytta, Stadsskogen, Faxelfven, Enafors; 

Stambäcken vid vägen midtför Hornsjöberg i Stugun. 

€. * alpestre LINDBL. Drommen. 

C. viscosum L. Skogen i Ragunda. 

* C. semidecandrum L. (tillfällig). Änge vid Östersund 1884. 

Arenaria trinervia L. här och der helst pa södra sidan af 

berg. 

Alsine biflora L. Carlberget, Bunnerstötar, Härdeggen, Tjal- 

lingen, Sylfjället, Lundörren. 

A. strieta (Sw.). Vällista, Tjajtjasen, Lundörren norra 

sidan. 

* A. hirta WOoRMSKJ. var. rubella WG. Hundshögen. 

Sagina saxatilis WIMM. I barrskogsrege.: Haxäsen, Wiken 

i Hammerdal, Vallruen, Almasaberg, Kallströmsedet, Rista, Kungs- 

böle i Hallen, Alsen, Faxelfven, Halasberget, Kläppe i Kyrkas, 

Marieby; Hällesjö by, Hunge och Vale i Bodsjö. 

Ribes alpinum L. Fäste, Norderön, Torräsen, Kläppe; Is- 

mundsjöns södra sida, Fors. 

Saxifraga Cotyledon L. Jadnemfjäll, Badstugunäsfjäll och 

vid Bläsjön, Carlberget, Skalfjället, Hotagen vid riksgränsen mot 

Juthatten, Saubringberget pa södra sidan af Hobergsvalen i 

Kall, Mullfjället i en dal, Snasahögen mot Handöl, Anahögen. 

S. stellaris L. Utom fjällbygden ytterligare pa skogsberg a 

fuktiga ställen: Hällingsan, Näset i Ström, Rönnöfors vid fallet, 

mellan Ytteräng och Äcklingen i Kall, vid vägen mellan Sta 

och Bodsjöedet, Gefsjön i Åre, Undersåker mellan stationen och 

kyrkan samt vid Hallands fäbodar i skog vid Gäsbäcken 1 mil 

söder om byn, nedom Ristafallet, mellan Bydalen och Åhn i 

Hallen, Hof i Alsen, Bynäset på Frösön, Fjällsagen och Bilsås- 

berget i Oviken; !/, mil norr om Borgvattnets kyrka, på ett 
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berg mellan Höviken och Bölesjön i norra Bodsjö, vid Fetjaan 

1 Klöfsjö. 

S. nivalis L. Gräsvattenbergets topp vid Svaningen i Ström, 

Skalfjället, Erfjället, Gammalbodsruen mot Smalruen, Mulifjället, 

S:t Olofs bro vid riksgränsen, Glucken, Handölsforsen, Tjallingen, 

Sylfjället, Falkfangarfjället. 

På skogsberg: Fågelberget, Hällingsåfallet, Skärvångsjön vid 

Norra Skärvangen i Föllinge, Rönnöfors vid fallet, Hällberget 

mellan Offerdal och Alsen. 

var. tenuis WG. Skurdalshöjden, Snasahögen, Vällista. 

S. oppositifolia L. Borgafjäll, Gräsvattentängen i Ströms 

socken vid Svaningen, Skalfjället, Mullfjäll, Tjajtjasen, Tjallingen, 

Sylfjällen, Belagsfjäll, Drommen, Kroktjärn i Oviken. 

S. aizoides L. Utom fjällbyeden: Näset i Ström, Fyrassjön 

i Hammerdal, Rörvattnet i Hotagen, Jufvelns södra strand, Tänn- 

forsen, Bodsjöedet, Ottsjön, Storsjöns stränder (Gärdsta, Dillne, 

Berg, Svensta, Norderön, Thorvalla), Indalselfven vid Haläsen 

och Lit, ofvan Östersund i ett källdike, bortom Rannäsbäcken 

nära en källa, Wij i Näs; Skärhällsforsen i Lit, Hammarforsen 

i Ragunda, Handsjön ı Rätan. 

var. aurantia HN. Mellan Dabbsjö och Borgasjö i östra 

Frostviken, Enafors, Ekorrlandets kronopark i granskog. 

S. hireulus L. Svaningen, Äkersjön, Almäsaberg, Edsaäsen, 

Hökbäck, Sunne, Myre och Bilsäsen, Lillån vid Näckten; Märd- 

sjön mot Selet, Näfverede söder om Midskogsforsen, Stadsberget, 

Näsets fäbodar i Ragunda, Fängsjön i Fors, Håsjö by, och Fisk- 

sjöans utlopp, vester om Dockmyr flerestädes, Gällö, mellan Hö- 

viken. och Böle i Bodsjö. 

S. granulata L. Kungsgården, Odensala, Lugnvik i Ås, 

Hjerpen, Walla i Åre, Stafre i Offerdal, Lundsjön i Aspås, 

Klösta, Föllinge by, Näset och Svaningen i Ström; Kullstaberg 

i Näs, Mjösjö i Hällesjö, Stadsberget, Hornsjöberg vid Mårdsjö. 

S. cernua L. Helagsfjäll. 

8. rivularis L. Grubbfjäll, Bunnerfjäll och Bunnerån, Härd- 

eggen, Tjallingen, Wällista, Ottfjäll, Grönklumpen, Hottöfjäll. 
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S. eespitosa L. Kälahögen, Tjallingen, Vällista, Lundörren, 

Längfjället, Vestra Aradalen. — 

Pä skogsberg: Gräberget vid Svaningen i Ström, Östberget 

pa sydöstra stalpen; Bodberget vester om Mjösjö i Hällesjö. 

S. adscendens L. För denna art äro 38 växtlokaler i Jemt- 

land antecknade. 

+ var. lutea HN. Källbergets klyfta vid Hunge i Bodsjö 

socken. 

S. tridactylites L. Frösön, Tjärnfjället 1888; på berg mellan 

Gällö och Pilgrimsta (utmärkta exemplar). 

Chrysospleniwm alternifolium L. Qvarnsjö fäbodar, Klöfsjö- 

fjäll, Skalänge i Åsarne, Tåssåsen i Oviken, Ristafall, Dufed, 

Bodsjöedet, Hjerpen, Häggenås; Mordviken i Bräcke, mellan 

Kullstaberg och Håsjö ymnig. 

Ehodiola rosea L. Borgafjäll, Carlberget, Erfjäll, Penning- 

kejsen, Ansätt, Dörrsvalen i Kall, Skurdalsporten, Sylfjällen, 

Otttjäll, Grönklumpen, Anahögen, Dörrsjön nära Lundörren, 

Hundshögen. 

I barrskogsreg. r.: Borgasjöns strand, Blåsjön och Björk- 

vattnet 1 Frostviken, Hällingsåns strand, Fågelberget, Alanäset 

på ett berg, Laxsjö. 

Sedum sexangulare L. Andersön vid bostället, Öneberget. 

S. aere L. nordligast: Mullnäset i Hammerdal. 

S. album L. Hakafot vid Carlberget nedom klipporna ätm. 

1/3 mil från gården vild 1883. 

Ss. annuum L. Munsfjäll, Skalfjäll, Juthatten, Riseberget, 

Rödeberget, Bodsjöedet, Storlien; Stuguberget, Stadsberget, Prest- 

berget. | 

Lythrum Salicaria L. Näcksta i Hackås, Lugnvik i Ås; 

Ljunga. 

Epilobium angustifolium L. for. alb. Skalänge i Äsarne; 

Dysjö mot Ånge. 

E. collinum GMEL. Skurdalssjön, Totthummeln, Riseberget 

1 Offerdal, Rörvattnet i Hotagen; Kuilstaberg i Näs, Fors, Am- 

marberget, Stadsberget. 
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* E. alsinefolium ViLL. I och utom fjällen t. a.: Sikäs, 

Raftkälen i Gåxsjö, Rise, Almåsaberg och Almåsatjärn, Åre- 

skutan, Renfjället, Åresjön, Ånn, Snasahögen, Vällista, Upland 

i Mörsil, Tand och Hof i Alsen, Rannåsen, Rörösjön i Berg, 

Skalänge i Åsarne; Gastsjö i Hällesjö, Wåle såg, Hällbergs- 

berget ymnig vid 520 m. höjd båda i Bodsjö, Qvarnsjö fäbodar 

och Klöfsjöfjällets barrskogsregion. 

* E. Hornemanni RCHB. Som föreg. ej sällsynt: Frostviken, 

Penningkejsen, Ede i Hammerdal, Stafre, Riseberget, Almäsa- 

berget med tjärn (fl. alb.), Åreskutan, Renfjället, Ånn, Snasa- 

högen, Bunnerstötar, Ottfjäll, Grönklumpen, Fängvälen, Vällista, 

Ristafall, Bastudalen och Myre i Oviken; Stadsherget, Bodsjö- 

berget i Hällesjö, Hällbergsberget i Bodsjö, Kullstaberg i Näs. 

* E. lactifloerum Hausskn. I fjällen och pa högre ställen 

ej sällsynt: mellan Föllinge och Skärvängen allmän, Häggesta i 

Häggenas, Jufvelns södra strand, Kallströmsedet, Storlien, Snasa- 

högen, Hälfjället, Bunnerfjäll, Ottfjäll, Wällista, Änn, Dufed, 

Äreskutan, Äre, Byhögäsen, Rödeberget, Östberget, Bilsäsberget; 

Stugubyn, Bodsjöberget i Hällesjö, Källbergets klyfta, Wale såg, 

Kälen-Mällsjön och Hällbergsberget i Bodsjö, berget Bösen i 

Äsarne. 

* E. anagallidifolium Lam. I fjällen, mycket sällan utom 

fjällen, t. r.: Frostviken, Manshögarne, Storlien, Snasahögen, 

Handöl, Bunnerstötar, Ottfjäll, Vällista, Åreskutan, Huså, Slagsån 

i Undersaker. 

E. palustre L. var. angusta HN. Penningkejsen, Ämelfven 

mot Fängvalen, Norderön, Tysjön; Mjösjö mot Häliesjö; var. 

for. alb. flerestädes. 

E. davuricum FISCHER (E. lineare HN. ed. 11) är t. a. i 

och utom fjällen, äfven spridd i urformationen: 51 växtlokaler 

antecknade. 

+ E. alsinefolium x palustre. I en rännil ofvan Almåsa 

by ymnig, Mörsil, Ånn. 

* E. anagallidifolium x davurieum. Ottfjället (ELFSTRAND). 

* RB. davuricum X lactiflorum. Jemtl. SJÖGREN enl. HAUSSKN. 
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* E. Hornemanni Xx lactiflorum. Jemtland enligt Lunds 

katalog 1895. 

* E. Hornemanni X palustre. Ånn; äfven Jemtland 1810 

(enligt B. Not. 1886). 

Circza alpina L. var. hirta. Busjön i Aradalen, Nyland i 

Undersäker. Riseberget, Stakafjäll, Portfjäll; Källbergets klyfta 

i Hunge (bladskaften ofvan rännformiga såsom hos OC. interme- 

dia), Hällesjö, Svällberget och Stadsberget, Stuguberget. 

Myriophylium verticillatum L. Viken i Näs, Svaningen i 

Ström; Sirgsjön 1 Håsjö. 

M. spieatum L. Sikåsån, Svaningen i Ström; Finnäs och 

Flasktjärn i Bodsjö, Fångsjön i Fors. 

var. squamosa LAST. I en tjärn vid Höviken i Bodsjö, 

Hemsjön vid Sörbygden i Hällesjö. 

Alchemilla vulgaris L. var. montana (WILLD.). Bleka i 

Lockne, Norderön, Åre. — Af denna art förekomma flera former. 

I Lunds katalog 1895 omnämnas från Jemtland * acutangula 

BUSER., * alpestris ScHM., * filicaulis Bus., * obtusa Bus., * sub- 

crenata BUS. 

A. alpina L. På skogsberg: Husasbodar i Lit, Gärde och 

Aflo i Offerdal, Bodsjöedet, Öfverhallen mot Kungsböle, Ytterån, 

- Dvärsätt, Änge vid Östersund, Östberget och Vagled; Löfberga 

i Ström, Mullnäset i Hammerdal, Kullstaberg mot Håsjö, Kä- 

larne, Stafre i Refsund, Höviken mot Böle, Hofverberget. 

Rubus aretieus L. förekommer sparsamt ända till fjällen, 

ehuru utan frukt, t. ex. Svaningen i Ström, Tjärnafjällets fot, 

Åflo, Boberg vid Torrön, Huså, Dufed på Forsaberget och ofvan 

skolhuset, Hålland; Klöfsjöbyn, Wäksjön 1 Bodsjö. 

* var. petalis fissis: Ede i Hammerdal. 

* R. areticus x saxatilis (R. castoreus Last.). Fors 1894. 

* Potentilla reptans L. Bräcke i byn pa en vägkant 1886, 

Pilgrimsta vid Svänglingen pa järnvägen 1891. 

P. * ambigua GAuD. Penningkejsen, Tjärnfjäll, Skurdals- 

porten, Vällista, Fangvälen, Grönklumpen. —- Föllinge by. 

P. norvegiea L. går i norr till Svaningen i norra Ström. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 2 6 
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Sibbaldia procumbens L. Penningkejsen, Skalfjäll, Ansätt, 

Skurdalsporten, Sylfjäll, Lundörren, Grönklumpen, Anahögen, Ott- 

fjäll, Vällista, Hottöfjäll, Falkfångarfjället, Längfjäll, Mustvallen, 

Storlöfdalen. På skogsberg: vid Hällingsåfallet i Frostviken samt 

ä Östberget och ofvan Rannåsen (390 m.) sparsamt. 

Dryas oetopetala L. Borgafjäll, Skalfjäll, Stakafjäll, Erfjäll, 

Ansätt, Juthatten, Tälgstensberget, Bunnerfjäll, Sylfjäll, Lun- 

dörren, Grönklumpen, Anahögen, Falkfängarfjäll, Storfjället, Bu- 

gärdsbodarne. 

Är nu icke känd i Jemtland utanför fjällen, om icke vid 

Gammalbodsruen, men bladaftryck af denna art förekomma med 

barr af tall i tuffkalk t. ex. vid Raftkälen i Gäxsjö, Österäsen 

i Häggenås, Fillsta i Frösö socken. 

Spirea Ulmaria L. var. denudata PRESL. Norderön, Hök- 

bäck. 

* Lathyrus sylvestris L. Fors socken Indalselfven vid Stads- 

forsen. 

L. pratensis L. går i norr till Gäddede och Häxasen. 

Orobus tuberosus L. Kyrkäs, Östersund vid gamla Lits- 

vägen, Lugnvik i As; Skanderäsen i Berg, Öfverammer i Ra- 

gunda. 

Vicia villosa Rotu. Alsta i Näs, Framnäs å Frösön bland 

hafre 1885, 1888; Döviken i Ragunda 1894. 

Ervum hirsutum L. Lassbyn i Lockne, Mo 1 Undersåker, 

Håxåsen i Hammerdal; Handsjön i Rätan, Bräcke, Mjösjö i 

Hällesjö, Fors. 

T Onobrychis sativa LAM. Lugnvik i Ås å en gräsvall under 

flera år, vild. 

Astragalus glycyphyllus L. Kläxäsen i Näs, Föllinge by, 

Tullingsås 1 Ström; Mårdsjön och Hornsjöberget i Stugun. 

A. oroboides Horn. DBorgafjäll, Ansätt, Grönfjället vid 

Storlien, Bunnerstötar, Neaelf, mellan Sylfjällen och Helags- 

stötar, Anahögen. 

I barrskogsreg. r.: Storabränna (Föllinge socken) i skog 

vid vägen, Enafors pa ön samt nedom gärden Holmen i gran- 
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skog, vid Harrån vester om Ånn, Bodsjöns vestra strand i gran- 

och björkskog. 

A. alpinus L. På fjällen och i siluromrädet t. a.; i ur- 

formationen r.: Mullnäshöjden i Hammerdal, Gevåg i Ragunda, 

Fors, Bräcke. Ä 

var. diluta NORM. Norderön, Vagled och Framnäs a Frösön, 

Mäläng i Sunne, Bledäng, Fäker, Wij och Klaxäsen i Näs, 

Side och vid Ovikens kyrka. 

Phaca frigida L. Juthatten i Föllinge, Bunnerstötarne, 

Anahögen. 

I barrskog r.: vid elfven nedom Enafors i barr- och björk- 

skog, Ekerrlandets kronopark (Ovikens socken) vid Ekorrsjön i 

granskog; 1894 togos äter flera exemplar pä Stugubergets slutt- 

ning mot Stugun. Växten är här, liksom vid Fagervik i Medel- 

pad. nu en helt isolerad relikt. 

* P. penduliflora (LAM.) Stugubergets sydvestra brant (först 

funnen 1886) och nedom berget, Segnäset i Stugun, Stuguforsen 

södra sidan. 

Oxytropis lapponica (W6.). Storlien norr om järnvägen. 

* Lotus uliginosa ScHK. Lugnvik i Ås socken 1893 på 

ängar, förmodligen tillfällig och införd med gräsfrö. 

"IL. corniculata L. var. crassifolia FR. Lugnvik, Knytta i 

Frösö socken. 

* Medicago faleata L. (tillfällig). Tunsved vid Anviken 

(Refsunds socken) nära järnvägen 1895. 

M. lupulina L. (förmodligen inkommen med gräsfrö) Myre 

i Oviken, Östberget 1887 och senare, Änge vid Östersund och 

ofvan järnvägsstationen, Lugnvik 1893, Marieby; Järnvägen mellan 

Dysjö och Bräcke, Fors. 

Melilotus officinalis> (L.). Östberget 1887, Lugnvik i Ås, 

Söre i Lit söder om nya bron 1894; Pilgrimsta och Stafre i 

Refsund, Nyhem, järnvägen mot Bräcke. 

M. alba Desv. Vid Hofverberget, Vagled a Frösön, Öster- 

sund 1 ett potatisland 1895; järnvägen Bräcke—Nyhem. 
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Trifolium agrarium L. t. a. Nordligaste lokalerna äro: 

Näset i Ström, Mullnäset och Haxasen i Hammerdal, Laxsjö. 

T. procumbens L. Här och der: Högläkardalen vid en fäbod, 

Odensala, Rannåsen, Nordannälden, Mörsil, Föllinge by, Wiken i 

Hammerdal; Bergsviken i Berg, Valla i Håsjö, Fors, Gevåg, Dö- 

viken och Öfverammer i Ragunda. 

T. arvense L. Brunflo, Frösö läger, Ytterån, Tullingsås i Ström. 

T T. incarnatum L. Ope, Östersund, Frösön flera ställen, 

Sem i Ås, Faxelfven (i hafre), Dufed, Föllinge, Fyrås; Bräcke, 

Fors. 

Anthyllis Vulneraria L. Lockne, Rannäsen, Lugnvik, Häl- 

lands by, Haläsberget, Häggenås; Ljunga, Gevag, Ammerberget, 

Midskogsberget vid Näfverede, Hornsjöberget. 

var. coceinea L. Norderön (t. a.), Tännsjön; Österäsen i 

Fors pa ett berg. 

Myrtillus nigra GILIB. var. microcarpa Ouss. Kallas i 

- Östersundstrakten »svarta bläbär» och förekommer mängenstädes: 

Ström (kallas der »glasbär»), Föllinge och Skärvangen, Torr- 

åsen, Klöfsjöfjäil i björkregionen; Bodberget vid Fängsjön och 

Vagdalen i Ström, Hornsjöberget och Stugubyn mot vester, 

Stenbäcksberget i Ragunda, Hällesjö, Ismundbacken i Kyrkas. 

Aretostaphylos alpina (L.) sydligast pa Klöfsjöfjäll och Skorf- 

högen nära Klöfsjö. — På skogsberg r.: Fägelberget, Almasa- 

berget, Hällberget i Offerdal. 

= Andromeda polifolia L. var. acerosa C. HN. Åreskutan 

NEUMANN). 

A. hypnoides L. Skalfjäll, Grubbfjäll, vid lilla Burvattnet 

i Kall vester om Torrön, Bunnerfjäll, Hardeggen, Sylarne, Ott- 

fjäll, Grönklumpen, Lundörren, Anariset, Anahögen, Vesterfjäll, 

Drommen, Falkfangarfjäll. 

I barrskog nära fjällen r.: vid Hänsjön i Undersåker (mellan 

Renfjället och Gröplingarne), vid Gräftan ofvan Fjällsågen i 

Oviken. 

* Eriea Tetralix L. Winklumpen i Hotagen 1892. Tydligen 

kommen fran Norge. 
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Phyllodoce coerulea (L.). Allmän på fjällhedar (äfven Git- 

tigais i Kall, Löfhögen och Klöfsjöfjäll). 

I barrskogsreg. r.: Håkafot, Huså och Fäviken vid Kall- 

sjön, Bodsjöedet, Byhögåsen i Hallen (ett par stånd), Bilsåsberget 

i Oviken, Östberget norra delen på Frösön 1887 (enstaka 

exemplar pa klippor). 

Azalea procumbens (L.). På skogsberg r.: Harrsjöberget i 

Alanäset, Orrnäs vid Hotagensjön, Almåsaberg, Östberget, på 

en tallmo mellan Wallbo och Grönklumpen, Bilsåsberget. 

Ledum palustre L. Laxviken och Hotagens kyrkby vid 

Hotagensjön: Tofbäcken vid Singsjön i Brunflo, Stugusjöns östra 

strand i Stugu socken ymnig, Tjälmyren vid Bispgården i Fors. 

* var. dilatata We. Skiftenäset vid Höglunda i Stugun 

1886. Blad intill 9 mm. breda. 

Pyrola ehlorantha Sw. gar mot norr till Viken i Hammerdal. 

+ P. minor L. var. numularia Last. Lundörren öster om 

grufvan 1885. 

Euphorbia Esula L. Böle i Brunflo och Nordannälden i 

Näskott i kornäkrar, Åsen i Hammerdal flera ex. på en trädes- 

åker 1883. 

* E. Peplus L. Östersund såsom ogräs i trädgård flera 

gånger. 

Myricaria germaniea (L.). Krokom i Rödön, Rörösjöbottnen, 

vid en å vester om Storvallen i Koläsen, Lockringan och Rör- 

vattnet i Hotagen, Föllingesjön östra sidan, Fyrås, Lässjön (ut- 

torkad sjö) mellan Hallen och Mullnäset i Hammerdal; Gerilan 

nära Gevåg, Ammeråns nedre del. 

Montia fontana L. var. rivularis GMEL. Skalänge i Åsarne, 

Riseberget, Vestra Stafre och Almåsa i Offerdal; Strängsund i 

Bodsjö, Mjösjö fäbodar, Singsjön i Håsjö, Bethlehemsbodar i 

Stugun. 

* Scleranthus perennis L. Östersund i stenröse på en lott 

söder om staden 1895. 

S. annuus L. Kungsgärden mot Westbyn; Annsjö i Hälle- 

sjö, Fors. 
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Fagopyrum esculentum MoEncH. Fors. Odlades vid Döviken 

i Ragunda 1886. 

* F. tatariewm (L.). Fanns 1886 bland bohyete i Döviken 

Ragunda. 

Polygonum viviparum L. var. alpina We. Penningkejsen 

m. fl. fjäll, Asmundgärden i Lit norr om en bäck. — Vid Sträng- 

sund i Bodsjö hade hufvudformen allmänt stora blad utvecklade 

från knopplökarne in situ. 

P. amphibium L. 0) aguwaticum Reich. Backviken vid Mjäla 

i Rödön, Bodsjöedet. 

var. terrestris REICH. Norderöns strand. 

P. hydropiper L. Oviken. 

Rumex Hippolapathum FR. Stuguforsen i Indalselfven. 

R. Acetosa L. Förekom ytterst bredbladig (bladen 15 cm. 

breda!) bland Struthiopteris i dalen vid berget Bösen i Äsarne. 

Oxyria digyna (L.). I barrskogsregionens berg på fuktiga 

ställen r.: Gäddede, Hällingsäfallet, Enafors, vid Harran vester 

om Änn, Äresjön, Ristafallet i Undersaker, Fjällsagen i Oviken, 

Östberget pä Frösön norra delen 1886 flera exemplar; Mullnäs- 

höjden i Hammerdal. 

Koenigia islandiea L. Söder om Skurdalssjön, Stenfjället 

dock pa norska sidan), Snasahögen vestra delen. Pp , g 

Apetaler. 

Daphne Mezereum L. Thorvalla, Mörsil, Rödeberget, Fax- 

elfven, Häxäsen och Yxskaftkälen; Boggsjö i Sundsjö, Ragunda, 

Midskogsberget. 

Ulmus montana WITH. Sem (Ås socken) i skogen vid Ty- 

sjön, Fyräsberget i Hammerdal, Höberg vid Grubbdalen i Ho- 

tagen; Bredsillre (Rätans socken) på en holme i Ljungan, Näfver- 

ede norr om Indalselfven. 

Humulus Lupulus L. Norderön på ett röse i skog, Nordan- 

nälden, östra Halåsen i Lit, Häxäsen och Hallen i Hammerdal; 

mellan Dockmyr och Kälarne i skogen vid järnvägen. 

* Atriplex patula L. Fors vid vägen 1894. 
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+ Corylus avellana L. har fordom vuxit i Jemtland, men 

saknas nu. Då i dec. 1895 myrjord togs för en ladugård i 

Hoo i Ragunda socken från en närbelägen myr, hittades nämligen 

på obekant djup skalet af en hasselnöt, som sedan meddelats 

Östersunds läroverks museum. Platsen har ej varit betäckt af 

den utgräfda Ragundasjön utan ligger högre. På 11 fots djup 

funnos i en myra i Lien Ragunda socken 20 hasselnötter (af dem 

3 i Östersunds mus.), och sådana hafva äfven funnits på Holm- 

sta i Utanede i Fors socken. — Liknande fynd äro gjorda i 

Helsingland i Loos socken och i Wik. De härstamma från en 

tid med varmare klimat än nutidens. 

Populus tremula L. var. villosa LANG. Norderön mellan 

Trusta och Ålsta, Fängvälen i Undersåker. 

++ Salix purpurea L. Änge i Brunflo. 

S. lanata L. I barrskogsreg. r.: vid Flåsjön i Alanäset, 

norr om Stafre och vid sjön Kriken i Offerdal nära Änge, 

Berge, Snusbacken vid Jufveln och Ytteräng i Kall, Skal- 

stugan, Ånn, Bunnerviken, Mörviksdalen i Äre, Rörösjöbottnen 

1 Oviken. 

S. glauen L. På Åreskutan etc. funnen androgyn liksom 

Hera Salixarter t. ex. S. pentandra, S. nigricans, S. myrsinites. 

I östra delen r.: Köttsjön 1 Ragunda, sjön Toringen i 

Bräcke vid Medelpadsgränsen; allmän i Åsarne och Klöfsjö. 

var. appendiculata VAHL. Penningkejsen. 

"var. bicapsularis FLODER. Åreskutan, Renfjället, Storlien. 

S. einerea L. Marby, melian Ytterån och Trångsviken; 

gränsen mellan Bodsjö och Hafverö (vid 463 m. höjd öfver 

hafvet), Bräcke. 

S. aurita L. Rörösjön 1 Oviken, Ånn. 

S. vagans ANDS. a) lvida We. (S. depressa L.). Norderön, 

Drommen; Ragunda. 

S. myrtilloides L. Hillsand i Ström, Erfjäll, Haxäsberget, 

Gärdsta i Marby, Stortjärn på Bilsäsberget och Hällne bodar i 

Oviken; Singsan, Håsjö station och Fisksjön, sjön Toringen i 

Bräcke, Klöfsjöfjäll. 
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S. hastata L. Ristafallet, Rörösjön i Oviken, Rannästjärn. 

I fjällen t. a. 

S. myrsinites L. I barrskogsreg. på myrländta ställen och 

i kalkkärr ofta ymnig, i urformat. r.: Österåsen i Häggenås, 

Ånn, Gärdsta 1 Marby, Norderön, Krokom, Åsmundgård 1 Lit, 

Kläppe i Kyrkås, Nifsåsen, Stadsskogen, Rannästjärn, Torräs- 

tjärn, Stormyren norr om Lillsjön, Odensala fäbodar, Bleka i 

Lockne; Bergmyren (416 m.) norr om Mårdsjön, Kullsta fyllnads- 

jord och Hobodarne i Ragunda men nära Hasjö, Bräcke 1 km. v. 

om stationen. Fanns androgyn i kalkkärret vid Åsmundgården. 

S. arbuscula L. Renfjället, Stenfjället, Tjajtjasen, Tjallingen, 

Bunnerstötar, Bunnerfjäll, Sylfjäll, Vällista, Vestra Arädalen. — 

I barrskogsreg.: Häxäsberget i Hammerdal, Nästän nedom 

Österäsen, Ottersgärd i Lit, Lundsjön i Aspås, Öfvereärds fä- 

bodar norr om Rönnöfors, Ånn, Ottsjö i Undersåker norra stran- 

den, Norderön, Rannästjärn, Brattåsen i Frösö socken (452 m.), 

Måläng i Sunne, Skalänge i Åsarne. 

S. polaris We. Renfjället norra sluttningen, Stenfjället, 

Tjajtjasen, Härdeggen, Bunnerstötar, Bunnerfjäll. 

S. herbacea L. Fjällen t. a. I barrskogsreg. r.: Elgholmarne 

i Kallsjön, Änn i barrskog, Qvarnsjö fäbodar vid landsvägen 

nära gränsen mellan Klöfsjö och Åsarne (endast hanstånd), Öster- 

sund i stadsskogen 1 km. norr om staden på hård mark omkr. 

315 m. öfver hafvet inom ett mycket inskränkt område, der 

bildande en tät matta, först funnen 1889 (endast hanstånd); 

Ragunda mellan landsvägen och elfven norr om kyrkbyn mot 

Strand 1895 (mer än 12 mil från närmaste fjäll). 

S. retieulata L. Fjällen t. a. I barrskogsreg. r.: Laka- 

vattnet i Laxsjö, Rönnöfors i Offerdal vid vattenfallet, Ånn i 

barrskog, Ristafallet i Undersåker på holmen, Brattåsen i Marby 

der bildande en tät matta på en stenbacke, Svensästjärn i Ovi- 

. ken, Östersunds mark i kalkkärr vid stadskällan, der Sems, 

Nifsåsens och Östersunds egor sammanträffa, i kalkkärr vid s. 

sidan af Rannästjärnen helt nära Östersund fruktbärande på 

omkring 340 m. öfver hafvet. 
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Är dessutom funnen i kalktuff vid Semlaån i Mörsil, Sik- 

åskälen i Hammerdal. Kalktuffbildning synes ännu päga vid 

stadskällan och Rannästjärn m. fl. ställen. Särskildt märklig är 

den nu försiggäende kalktuffbildningen vid öfversta delen af den 

bäck, som faller ut vid Fillsta i Frösö socken. 

Mellan flera af dessa arter finnas öfvergängsformer, särskildt 

mellan S. arbuscula — phylicefolia — nigricans — myrsinites 

och mellan S. herbacea — polaris. Sådana finnas både i fjällen 

och utom fjällbygden. Jag har exemplar af 

S. nigricans ad glaucam från Ytterån. 

S. nigricans ad myrsinitem från Änge i Brunflo. 

S. phylicefolia ad nigricantem från Änge i Brunflo. 

S. phylicefolia ad myrsinit. — nigricantem från Bispgården. 

Derjämte finnas af detta slägte en mängd verkliga hybrider. 

Hybriderna i sydvestra Jemtlands fjälltrakter äro nyligen be- 

handlade af B. G. O. FLODERUS !) och M. ELFSTRAND. ”?) De 

hybrider, som äro mig bekanta från Jemtland, skola här upp- 

räknas i alfabetisk ordning. Trippelhybrider och dubiösa former 

utelemnas dock. De af C. F. SUNDBERG tagna äro granskade 

af A. N. LUNDSTRÖM. 

+ 8, arbuscula x glauca steril. Tjallingdalen pa Bunner- 

stötens och Tjallingklumpens sluttningar (FLODERUS). 

+ 8, arbuseula X hastata Åreskutan (INDEBETOU), Bunner- 

stöten (FLODERUS). 

* 8. arbuseula x herbacea Bunnerstötar (Bot. Not. 1886), 

Äreskutan (FLODER.). 

S. arbuseula x lapponum (S. spuria ScHL. sid. 117) Skur- 

dalsporten (C. F. SUNDBERG 1883), Bunnerstötar (C. J. JOHANS- 

son), Stenfjället, Ånn, Snasahögen, Sylfjället, Tjallingdalen, Ren- 
fjället (FLoDErus), Klöfsjöfjäll. 

* 8, arbuseula x myrsinites Renfjället, Storlien (B. N. 1856), 

Renfjället 1885 (FLoDERUS) 1 ex. 

1) B. 6. O. Froperus, Bidrag till kännedom om Salixfloran i’sydvestra Jämt- 

lands fjälltrakter. Bih. K. Vet. Ak. Handl. XVII, Sthlm 1891. 

2) M. Eurstrann, Salicologiska bidrag i Ofvers. K. Vet. Ak. Förh. 1892. 
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* 8, arbuseula x nigricans Åreskutan (SUNDBERG, ELFSTRAND), 

Storlien, Ånn (FLODERUS). 

+ 8. arbuscula x phylicefolia Åreskutan, Storlien 1885 (B. 

N. 1886), Storlien (SUNDBERG), Ånn, Tjallingdalen (FLODERUS). 

* 8, arbuseula X reticulata Åreskutan (B. N. 1886, FLODERUS). 

+ 8. aurita x einerea Ytterån, Fängsjöbäcken i Fors 1890 

(SUNDBERG). ; 

+ 8 aurita x lapponum Ocke i Mörsil (SUNDBERG), Jemtl. 

enligt Lunds katalog 1888 och Floras vänners katalog. 

S. aurita x myrtilloides? S. rugulosa ANDS. sid. 116. För 

denna hybrid är intet att tillägga. 

+ 8, auritax phylicefolia Bräcke, Fångsjöbäcken i Fors 1890 

(SUNDBERG). | 

8, caprea X hastata ster. Mörvikshummeln 1890 en buske 

(FLODERUS). 

* 8, caprea Xlanata ster. Mörvikshummeln 1890 (FLODERUS). 

* 8, caprea x lapponum Åreskutan (SUNDBERG, B. N. 1886), 

Storlien och Ocke i Mörsil (1890 SUNDBERG), Tälgstensberget, 

Bunnerfjäll, Bunnerviken (FLODERUS). 

*S, cinerea x lapponum Fängsjöbacken i Fors 1890 (SUNDBERG). 

* 8, ecinerea x myrsinites Näset 1 Ragunda vid elfven 

(SUNDBERG). 

+8, cinerea X nigricans Bräcke 1890 (SUNDBERG). 

* & cinerea X phylicefolia Fångsjöbacken 1 Fors 1890 

(SUNDBERG); kan äfven anses såsom S. phylicef. var. 

+ 8, glauca x hastata Mörvikshummeln (FLODERUS). 

S. glauca X herbacea sid. 117. Är enl. ELFSTRAND mycket 

sällsynt eller tvifvelaktig för Jemtland. FLODERUS uppgifver den 

för flera ställen i sydvestra fjälltrakten, men den är troligen för- 

blandad med S. herbacea x lapponum. 

*S, glauca X lapponum Storlien (B. N. 1886), Håsjö. 

S. glauca x myrsinites sid. 117. Renfjället (B. N. 1886), 

Storlien, Stenfjället, Bunnerstötar, Sylfjället (FLODERUS), mellan 

Mattmar och Trångsviken (SUNDBERG), norr om ÖOvikens kyrka, 

Måläng i Sunne, Skalänge 1 Asarne. 
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S. glauca x nigrieans sid. 115. Storlien 1885 (SUNDBERG), 

Klöfsjöfjäll. 

S. glauca x phylicefolia sid. 115. Renfjället (B. N. 1886), 

Storlien (SUNDBERG), Stenfjället, Bunnerviken, Härdeggen, Tjaj- 

tjasen, Bunnerstötar, Tjallingdalen, Sylfjället (FLoDERUS). 

8. hastata X herbacen sid. 118. Åreskutan (B. N. 1886) 

(FLODERUS 1 ex.), Lundörren. 

S. hastata x lanata sid. 115. Renfjället (B.N. 1886), Åreskutan 

(SUNDBERG), Renfjället, Stenfjället, Snasahögen, Bunnerviken, 

Härdeggen, Bunnerstötar, Tjallingklumpen, Sylfjällen, Syltopparne. 

S. hastata x lapponum sid. 118. Om denna intet tillägg 

att göra. 

=S. hastata x myrsinites Åreskutan (B. N. 1886, SUNDBERG, 

FLODERUS). 

=S. hastata x nigricans Åreskutan vid Mörviksån (FLo- 

DERUS). 

* 8, hastata x retieulata Tjallingdalen (C. J. JOHANSSON; 

B. FLODERUS) och vester om Bunnerstötar. 

S. herbacea x lanata sid. 118. Åreskutan (B. N. 1886), 

Snasahögen, Härdeggen, Bunnerstötar (FLODERUS), alltid sparsamt. 

S. herbacea x lapponum sid. 118 är t. a. enligt ELFSTRAND 

(= S. ovata SER.) Vällista, Äreskutan, Helagsfjäll, Snasahögen 

(SUNDBERG), Renfjället (B. N. 1886), Stenfjället och hela syd- 

vestra delen till Syltjällen, Bunnerfjällen etc. (FLODERUS), Lun- 

dörren. : 

+ 89. herbacea x phyliexfolia ster. Bunnerstötar 1890 1 ex. 

(FLODERUS). 

S. herbacea x myrsinites sid. 118. Äreskutan, Bunnerstötar, 

Bunnerfjäll (FLODERUS). 

S. herbacea x polaris sid. 118. Åreskutan (SUNDBERG), 

söder om Skurdalssjöon 1884 (id.), Skurdalshöjden 1892 (själf), 

Bunnertjäll (FLODERUS). 

8. herbacea X retieulata sid. 118. Åreskutan (B. N. 1886), 

Skurdalsporten (©. INDEBETOU, FLODERUS), Snasahögen norra sidan 

mot vestra toppen 1892 (själf). 
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=S. lanata x lapponum ster. Tjallingen norra sluttningen 

(B. N. 1886, FLODERUS). 

* 8, lanata X reticulata Vällista på östra höjden en liten buske 

nära stamarterna (M. ELFSTRAND). 

S. lapponum x myrtilloides sid. 116. Dockmyr (SUNDBERG), 

Klöfsjöfjäll. 

+ 8. lapponum X phylicefolia Tjajtjasen (FLODERUS). 

+ 8. lapponum X polaris Snasahögarne (E. COLLINDER). 

S. myrsinites x nigriecans sid. 117. Äreskutan, Renfjället 

(B. N. 1886), Bellsta i Frösö socken, Gähle 1 Näs (B. N. 1883), 

Mattmar, Änge vid Östersund (SUNDBERG), Storlien (FLODERUS), 

Skalänge i Asarne. 

8. myrsinites x phylic#folia Äreskutan (FLODERUS), Öster- 

sund och Änge (SUNDBERG). 

* 8, nigriecans x phylicefolia Äreskutan (B. N. 1886), Mör- 

viksån (FLODERUS), Änge vid Östersund (SUNDBERG). 

Betula nana x odorata Vällista, Bunnerfjäll, Ottfjäll, Lun- 

dörren mot Tossäsen, Westerfjäll, Drommen, Högläkardalen, Glen. 

— Bringäsen i Kyrkas, Äsmundeärden i Lit, Möckeläsen och 

Getäsen i Marby; Sösjö i Bräcke. 

Alnus pubescens TAuscH. Näset i Ragunda. 

Myrica Gale L. Vestra gränsen gar genom Grenas och 

Sikäs i Hammerdal, Laxviken i Laxsjö (der ymnig), Mörtsjö i 

Hotagen, Nordannälden i Längmyran, Änge och Könsta vid 

sjön Gröningen (ymnig) i Offerdal, Frösö läger, Ovikens prest- 

bord, Tossasen i Åsarne. 

Callitriche vernalis KocH. Rannäsbäcken; Stugun vägen 

mot Bethlehemsbodar. 

Gymnospermer. 

* Pinus sylvestris L. var. lapponica FR. är allmännast. 

* Picea Abies (L.) f. virgata Jemtland enligt Lunds kat. 1895. 

Juniperus communis L. var. nana WILLD. I fjällen t. a. 

I barrskogsreg. r.: As, Frösön. 
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Monokotyledoner. 

Orchis inearnata L. «) lanceata (DIETR.) (O. angustifolia 

W. & GR.). Ströms socken, Vällista, Middagsvalen, Fangvälen. 

var. cruenta MürL. Af denna förekomma exemplar med 

ofläckade blad men mörkröda blommor t. ex. mellan Äng och 

Äcklingen i Kall, Asmundgärd i Lit vid tjärnen, Minnesgärde 

och kärret vester om Odensala, Odensala fäbodar (endast denna 

form); Mjösjö i Hällesjö vid Lapptjärn, Långtjärn i Bräcke by, 

mellan Djuptjärnfliggen och Wäksjön i Bodsjö (endast denna 

form). 

* 8) Traunsteineri SaAUT. f. lapponica HN. Ström, Frösön, 

Skalänge i Åsarne. 

0. maculata L. Förekommer stundom med nästan rent hvita 

blommor: Almasaberget, Riseberget 1 Offerdal. 

Habenaria Conopsea (L.) var. flor. alb. r. Odensala fäbodar, 

Torråstjärn, Snasahögen. 

var. densiflora We. Torråstjärn norra sidan. 

H. albida (L.). I barrskogsreg.: Mörsil vid utsigtstornet 1891. 

H. bifolia (L.). Sörbyn i Äs, Stafre och Almasatjärn i 

Offerdal; Bergsbyn, Flasktjärnflisgen i Bodsjö, Bräcke och Dy- 

sjön, Gimdalen i Nyhem, Näfverede. 

H. montana ScHM. (Platanthera chlorantha Cust.). Döda 

fallet i Fors 1 ex. 1894. 

Nigritella nigra (L.). Utbredd öfver största delen af pro- 

vinsen: omkr. 90 lokaler antecknade. Ej känd från Frostviken, 

Alanäset, Kall, Klöfsjö, Rätan, Bodsjö, ej heller från fjällen. 

Ophrys myodes (L.). I kalkkärr och på bleka i silurområdet 

mängenstädes: Näs, Måläng, Andersön, mellan Bellsta och Fillsta, 

Bye i Marieby, Lockne by och Forsta, Ope, Odensala fäbodar, 

Östersund i Minnesgärde, Kånkbacken, Nifsåsen, Tysjön och Sem 

i Äs, Trusta i Rödön, Mörsil, Åbo vid Melen i Kall, Lit i 

prestlägden, Haxäsen i Hammerdal; Bergsviken, Bräcke, Mjösjö 

ı Hällesjö, Mullnäset i Hammerdal. 
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Chamorchis alpina (L.). Juthatten, Lundörren. 

Epipactis Helleborine (L.) a) latifolia L. Mellan Öfverbyn 

och Marieby vid Storsjön, Odensala mot Lillsjön, Carlslund, 

vester om Semsån vid Storsjön. Alltid sparsamt. 

y) rubiginosa CR. Ope och Thorvalla vid Storsjön, Lillsjön, 

Östersund norra stranden, Rösta i Ås, Höla i Hallen, nordost 

om Häxäsen men inom Ströms socken vid Myråsen, Frostviken 

1 km. vester om kyrkan; Svensta i Berg, Stafre fäbodar 1 Ref- 

sund, Stugubyn söder om forsen. 

* E. palustris (L.). I kalkkärret v. om Odensala (ej alla 

ar), Rödön mot Nälden. 

Listera ovata (L.). Nordligaste lokalen söder om Portfjället 

i Frostviken. Är i silur-omrädet t. a. I urformat.: Ragunda, 

Näfverede norra sidan. 

* var. quadrifolia NEUM. vid Renfjällets fot. 

L. cordata (L.) var. verticillata Ouss. (med tre blad i krans): 

Rannäsmyr vid Östersund; Finnäs i Bodsjö. 

Epipogum aphyllum (SCHM.). Sedan 1884 ytterligare funnen: 

i Ede i Hammerdal 1887 och 1888, Wiken och Hallskogen under 

Wiken i Hammerdal 1888, Offerdals prestgard 1888, Vaplan i 

Näskott 1895, mellan Östersund och Rannåsbäcken 1885 och 

nästan alla följande ar, 1895 i talrika ex., Odensala norr om 

Persvensbodarne 1887 blommade den 4 sept., Bleka i Lockne 

1887, Åsen i Näs 1885; Ismundbacken vid Stugusjön 1886, 

Mjösjö fäbodar i Hällesjö 1885 i juli 4 ex., Balsjöan nära bo- 

darne i Hällesjö 1887, på Ammerön å Öfsjö bränna (Refsunds 

socken) 1886 flera ex. 

Corallorrhiza innata R. BR. är t. a. öfver hela provinsen. 

Malaxis monophyllos (L.). Rösta i Ås 1890, Önebäcken å 

Frösön fordom funnen i ett par ex. 

M. paludosa (L.). Mjösjö i Hällesjö socken vid Lapptjärn. 

Cypripedium Calceolus L. Näcksta i Hackås, Månsta i Näs, 

Måläng i Sunne, Wällviken mot Rise, Rasten, Änge, Glasätt 

och Ennsjön i Frösö socken, Bye i Marieby (ymnig), Optand 

och Rismyräsen i Brunflo, Carlslund och Björnmyran (nu upp- 
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odlade), samt i hitre stadsskogen, Bringäsen i Kyrkäs, Nifsäsen 

och Sem i Äs, Kärringgrafven 1 Rödön, Hjerpen mot Svensta, 

Tännsjön vestra stranden och Bodsjöedet i Äre, Stafre och Jöns- 

messholmen i Offerdal, Hökbäck i Lit, Häggesta i Häggenas, 

Häxäsen i Hammerdal, Bredgärd samt Edsviken vid än frän 

Kärrnäsfjäll i Ström; Döviken i Lockne, Stafre i Refsund, Mord- 

viken, Gärdstjärn och Kotjärn i Bräcke, Hällesjö by, Äsen i 

Fors, Krokvåg och Döviken pa Lemyrberget i Ragunda, Eck- 

lingstjärn i Stugun. 

Fritillaria Meleagris L. Side Ovikens socken i en rägaker 

1885; Krokvåg Ragunda socken i en ragäker. 

Allium oleraceum L. Maänsta, Norderön, Frösö läger. 

A. schoenoprasum L. var. sibirica (L.). Hissmofallet i Rödön, 

- Öfverhallen i Hallen, vid foten af Vällista, Föllinge by, Sikas 

i Hammerdal. 

Gagea lutea (L.). Borgen i Oviken, i löfskog öster om 

Rannåsen; Fors. 

6. minima (L.). Östersund på en vret; Hällesjö kyrkby i 

löfskog, Fors socken på en torr backe. 

Butomus umbellatus L. Mussjön i Offerdal, Ljungå och 

Lungsjöns timmerränna i Hällesjö, Balsjöan, Singsån vid Ra- 

oundanäset, Häsjö. 

+ Alisma Plantago L. var. lanceolata Horrm. Hemsjön vid 

Sörbygden i Hällesjö. 

Sagittaria sagittefolia L. Fängsjöbacken i Fors. 

Scheuchzeria palustris L. Ede i Hammerdal, Stafre i Offer- 

dal, Bergsjöedet i Kall, Ämvallen i Undersäker, Östberget vestra 

sidan, Rannästjärn sparsamt; Fors, Hällesjö kyrkby. 

Narthecium ossifragum (L.). Kjoland i Kall, Björkede nord- 

ligast i Kall, Thornäs nära Föllingesjön; 1 östra delen norr om 

Hällesjö kyrkby 1885. 

* Juncus conglomeratus L. Alanäsets by vid Flasjön 1889. 

* J. effusus L. Jemtland L. Lastapıus enligt ÅN. ed. 12. 

J. baltieus WILLD. Åreskutan södra sidan, Storsjöns strand 

i As och Östersund, Östersund flerestädes i stadsskogen, vid 
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stadskällan och norr om vägen till Rannåsbron, Svensåstjärn i 

Oviken; i urformationen å Mjösjöns södra strand i Hällesjö. 

Ej funnen i fjällen. i 

J. arcticus WILLD. Bunnerstötarne 1884 och 1886. 

J. filiformis L. var. pusilla FR. Bilsasberget 1 Oviken. 

J. compressus JACQ. Näs vid Näckten, Lugnvik i Äs på 

stranden, Österäsen i Häggenås vid Nästäns öfre lopp. 

J. castaneus SM. Munkskallen och Taässasen i Oviken, 

Grönklumpen, Vällista, Renfjället, Erfjäll i Hotagen. 

I barrskogsreg. utom pa de anförda ställena: Lugnvik i ÅS 

nära Semsåns utlopp sparsamt 1887, af mig återfunnen 1889. 

J. stygius L. Wiken i Hammerdal, Wiken i Näs; Singsjön 

1 Brunflo. 

J. triglumis L. I fjällen och siluromrädet t. a. i kalkkärr 

från Badstugunäsfjäll i Frostviken till sjön Halen i Åsarne. — 

Inom urformationen endast funnen vid Mjösjöns södra strand 

(der flera kalkälskande växter träffats) i Hällesjö. 

J. biglumis L. Hardeggen. 

J. trifidus L. Fjällen pa torra ställen t. a. från Borgafjäll 

till Oviksfjällen, Löfhögen och Klöfsjöfjäll. 

Utom fjällen på skogsberg och stenbackar r.: Fägelberget, 

Ede i Hammerdal på stenbackar, Laxviken i Laxsjö, Finnsäter 

1 mil norr om Rönnöfors, Elgholmarne i Kall, Klingerholmen i 

sjön Lithen vid Hjerpen, i barrskog bortom Dammån i Hallen, 

söder om Wester Kälen (Rödö socken) nära en igenvuxen brunn, 

Rannäsbäcken vid landsvägsbron nära Östersund, Lockne vid 

kyrkan, Stafbränna fäbodar under Börtnen i Berg; inom ur- 

formationen öfverst pa Stadsberget i Ragunda samt i en högt 

belägen skogsäng 1 a 2 km. öster om Ragunda kyrka temligen 

ymnig (mer än 12 mil från fjällen). 

* J. paniculatus HoppE. Österåsen i Häggenås på en foder- 

vall, säkerligen inkommen med utländskt gräsfrö. 

Luzula Wahlenbergii Rupr. Wällista, Ottfjäll. 

I barrskogsreg. r.: vid Qvarnbergsvattnet i Frostviken, en gang 

funnen vid Frösö kyrka,en gång vid Lugnvik i As bland Luz.arcuata. 
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L. campestris (L.) var. pallescens (We.). Rannäsen, Rista- 

fallet; Mjösjö i Hällesjö. 

L. areuata (We.). Penningkejsen, Juthatten, Storlien, Bun- 

nerstötar, Ottfjäll, (arönklumpen, Drommen. 

I barrskogsreg. utom fjällen r.: Lugnvik 1 Ås 1885 och 

1886 ofvan landsvägen i flera ex., Wagled A Frösön en gang 

funnen; Stafre vid Refsundsjön nedom järnvägen 1894 (ätm. 

4 ex.). 

L. spicata (L.). Fjällen a. 

I barrskogsregionen pa berg och myrar r.: Fägelberget, Näx- 

äsberget i Ström, Wikberget med flera ställen i Hammerdal, Sund 

i Kall, Edsåsen i Undersåker, Byhögåsen i Hallen, Gunnilsböle 

fäbodar i Bringåsen (Kyrkas socken), höjden öster om Östersund 

sparsamt, Thorvalla (Brunflo socken) i en stor myr mellan öfre 

och nedre fäbodarne några ex. 1887, Sätra i Berg pa en bergas 

nära Lillhallen. 

Calla palustris L. Föllinge by, Ytterån nära brunnen, Lass- 

byn i Lockne, Vale (Hackas socken) i bäcken ymnig; Hasjö, 

Docktjärn vid Dockmyr i Nyhem, Höviken i Bodsjö, Hvitvatts- 

krogen i Rätan. 

Lemna minor L. Haxasen och Fyrsjön i Hammerdal; Ra- 

gunda kyrkslätt. 

LL. trisulea L. Östersund å sluttningen mot Rannäsdalen 

1885; Strånäset i Stugun 1872. 

Potamogeton sparganifolia (LST.). Rätansjön (F. BEHM). 

<P. nitens WEB. var. prelongifolia TıseL. Refsundsjön 

vid Stafre. 

P. lmeens L. Gällö, Bräckesjöändan, Ösjön i Hällesjö, 

Qvarnsjön i Ragunda. 

var. Ziziv MERT. & K. Kougsta (Häggenås socken) i Har- 

kan, Fyrsjön i Hammerdal; Singsjön vid Fisksjöans utlopp i 

Håsjö socken. 

* var. splendidissima TISEL. Refsundsjön vid Gällö station 

Liknande exemplar sedda från Flåsjön vid Löfberga och från 

Bräckesjön. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årq. 53. N:o 2. Mi 
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P. pr&longa WULF. Näckten vid Mänsta, Åresjön, Norder- 

assjön i Häggenås. 

P. erispa L. Söktes af mig förgäfves i Almasabäcken 1888. 

P. obtusifolia MERT. & K. Lillsjön i Odensala, Opesjön i 

Brunflo; Barrsjön. 

P. pusilla L. Mänstaan i Näs, Norderön, Ennsjön & Frösön, 

Lillsjön i Brunflo, Sem mot Nifsasen, Svanmyra vid Utgard i 

Offerdal; Hammarsjön 1 Ragunda, Mullnäset i Hammerdai. 

<P. zosterefolia ScHUM. Barrsjön i Hällesjö (HN. ed. 12). 

<P, rutila Worre. Viken i Hammerdal; Håsjö (HN. ed. 12). 

P. filiformis PERS. (P. marina HN. ed. 11). Bleka i Lockne, 

Lillsjön i Odensala c. fr., Rannästjärn, Fyrsjön i Hammerdal 

c. fr.;. Refsundsjön vid Mälgåsen c. fr., Hemsjön i Sörbygden 

Hällesjö socken. 

var. alpina BL. Hit torde höra flertalet af de under P. 

pectinata anförda lokalerna samt Opesjön i Brunflo c. fr. 

Sparganium simplex Hups. Vålebäcken i Hackås, Näckten 

vid Näs, Bleka i Lockne, Rannåstjärn; Håsjö, Sennan i Lit 

nära Indalselfven. 

? S. affine SCHNIZL. Isön 1 Storsjön, Wikfjärden och Ham- 

merdalssjön, Flåsjön vid Löfberga; Bräckesjöändan, Mjösjön i 

Hällesjö. Emedan flera haft outvecklade frukter, är det osäkert, 

om de alla höra hit. 

S. submuticum HN. (S. hyperboreum Lzsr.). Kungsböle i 

Hallen, Röde i Alsen, Semsan; Väle mot Mällsjön i Bodsjö, 

Hällesjö kyrkby, V. Rödningssjön i Stugu socken. 

Schoenus ferrugineus L. I kalkkärr mangenstädes, oftast 

ymnigt: Skalänge midtför Skalberget i Äsarne, Mänsta och 

Bledäng 1 Näs, Thorvalla i myren mellan öfre och nedre -fä- 

bodarne, Torrastjärn, Odensala och Odensala fäbodar, Stads- 

skogen flerestädes, Semsän nära utloppet, Norderön, Faxelfven 

1 Näskott, Åsmundgård vid tjärnen i Lit, Viken, Storflon vid 

Solberg och Haxäsen i Hammerdal. | 

Rhynchospora alba (L.). Öster om Bräcke (samt Oxsjö- 

myren 1 Wemdalen nära gränsen till Klöfsjö). 
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R. fusea (L.). Ströms socken norr om Mullnäset i Ham- 

merdal. 

Scirpus sylvatieus (L.). Fors, Gerilan i Ragunda vid Krokvåg. 

S. eespitosus L. i hela provinsen a., gar upp i fjällregionen. 

S. pauciflorus LiIGHTF. Wiken i Näs, Myran i Oviken, 

Thorvalla, Lit, Storvallen vid Kolasen, Föllinge, Häggesta i 

Häggenås, Ede och Fyras i Hammerdal; Gålesån vid Brehängen 

och Straugsund i Bodsjö, Westanede i Håsjö. 

Eleocharis acicularis (L.). Galhammar i Berg, Bunnerviken, 

Äkroken i Undersaker, Ede i Hammerdal. 

Eriophoron angustifolium RoTH. var. elatior MERT. & K. 

(srönklumpen i granregionen. 

E. latifolium HoPPE är allmän inom urformationen och öfriga 

delar, dock ej bekant för Hammerdal eller nordligare trakter. 

E. gracile KocH. Svartsjöarne och Ennsjön i Frösö socken, 

Odensala fäbodar, Torrastjärn, Landverk i Alsen, Ytterhallen, 

Nordannälden, Tullerasen, Badstugunäsfjäll i Frostviken. 

E. Callithrix CHAM. Munsfjäll, Riseberget, Byhögasen, Sem, 

kannasen, Odensala, Thorvalla; Döviken i Ragunda, Bräcke, 

Höviksberget, Strangsund samt mellan Djuptjärnsfliggen och Wäk- 

sjön i Bodsjö. 

E. Scheuchzeri Hoppe. I barrskogsreg.: Bergmyren 1 Ala- 

näset, Föllinge by, Undersaker söder om elfven, Byhögäsen i 

Hallen, Bilsasberget och färjestället i Oviken, Stafbodarne vid 

Börtnan i Berg; Annsjöns östra sida i Hällesjö, Rätansbyn. 

Carex paludosa Goop. Ede i Hammerdal. 

€. * saxatilis L. Sylfjället, Vällista, Grönklumpen. 

*(. "lacustris TH. FR. Bergsjöedet i Kall socken bland 

Scheuchzeria. 

C. levirostris (BL.). Ede och Edefors i Hammerdal, Mjelle- 

bäcken a Frösön. 

€. ampullacea Goop. var. borealis HN. Snasahögen; i myren 

vester om Bethlehemsbodar i Stugun. 

*C. ampullacea x vesiearia. Jemtland enligt Floras vänners 

katalog. 
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C. * rotundata We. Ottfjäll, Lundörren, Finnsjöfjället, Stor- 

löfdalen, Drommens sluttning mot Bastudalen. I barrskog vid 

Kinderäsbodar och Röjaan. | 

C. filiformis L. Penningkejsen, Hammerdal, Offerdal, Nor- 

derön, Rörösjön, Mäanstaan; Mjösjö i Hällesjö. 

C. hirta L. Myre och Bugärdsbodarne i Oviken. 

C. laxa We. Grafvarevagen i Föllinge på nedre Storö- 

tangen i Harkan, Kläppe i Kyrkas samt öster om Rannäsen 

och Torräsen. 

C. ustulata WG. Ansätten, Tjajtjasen, Vällista, Dörrsjöarne 

nära Hundshögen. 

C. irrigua (We.) är t. a. 

C. rarifloera WG. Bunnerstötar, Lundörren. — I barrskogs- 

reg. nära fjällen: Frostviken, Skalstugan, mellan Wallbo och 

Grönklumpen. 

C. Hornschuchiana Hoppe. Är i kalkkärr ofta ymnig, där 

bildande tufvorna: Oviken, Odensala och Odensala fäbodar mot 

Lillsjön; Ismundsjön, Langtjärn i Bräcke by. 

C. flava x fulva. Östersund vid järnvägen söderut 1885 

1 talrika ex. 

*C. Oederi (EHRH.) * pulchella LÖNSR. Nyland i Unders- 

åker vid elfven (ELESTRAND). 

C. pedata We. Juthatten 1 Hotagen 1893. 

C. vaginata Tausch. Af denna art, som äfven går upp i 

fjällreg., är vid Österåsens fäbodar »Dalarne» i Häggenås tagen 

en form, som liknar C. sylvatica Hups. | 

C. livida (We.). Odensala fäbodar, Mansta 1 Näs; Fors 

prestbord. 

C. globularis L. är t. a. 

C. pilulifera L. Äsen i Näs, Bugärdsbodar i Oviken, Ås, 

Rannäsen; Mjösjö i Hällesjö. 

*(C. montana L. Ragunda kyrkslätt. 

C. pr&cox JACQ. Norderön 1986. 

C. pediformis MEY. Fastgärden i Oviken, Walla, Rise och 

Kungsgärdsängarne a Frösön, Känkbacken i As. 

a 
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€. ornithopoda WILLD. Norderön, Torrästjärn, Kankbacken i 

Ås, Krokom, Haläsen, Lit, Häggesta i Häggenås; Skurun i Bodsjö. 

€. Buxbaumii We. Ede i Hammerdal, Mussjön, Kriken 

m. fl. i Offerdal, Fiskviksan nära Hoberg i Kall, Östersund, 

Näs, Tåssåsen i Oviken; Ismundsjön, Mjösjö i Hällesjö, Dysjön 

i Bräcke, Stranssund i Bodsjö. 

€. atrata L. Fjällen här och der från Borgafjäll till Drom- 

men, Fångvåälen och Grönklampen. 

I barrskogsreg. inom siluromradet spridd men rätt sparsam: 

Föllinge by vid sjön, Stafre 1 Offerdal, Björkede nordligast i 

Kall, Ristafallet, Hallen, Rödeberget, Alsen, Halasberget och 

Indalselfven der midtför, Hökbäck, Torrasen, Rannasen, Oden- 

sala, Ope och Storviken i Brunflo, Loke i Lockne, Marieby at 

SW., Näs kyrkby och Bjerme samt Äsen, Stackris i Sunne, 

Norderön, Myre och söder om Hundshögen, Funäs i Myssjö; 

Kullstaberg i Näs, Öfverturingen i Rätan. 

C. nigra ALL. Längsafallet högra stranden i Offerdal 1895. 

6. aquatilis We. Oviken, Näs, Singsan bortom Hasjö. 

* var. pulchella Bzum. Mellan Svensasen och Eltnäset i 

Oviken pa Ängroängen (B. N. 1887). 

var. epigejos Last. Grönklumpen. 

6. rigida Goop. I barrskog r.: Högläkardalen vid Storan, 

Anjabodarne i Oviken, Storsjöns strand vid Mjelle, Odensala 

och Östersund, Rannåstjärn; Wikberget vid Wiken i Hammerdal 

(typiska exemplar). 

€. ewspitosa L. Ymnig vid vestra Rödningssjöns norra sida 

Stugu socken. 

€. elongata L. Dillne i Oviken, Österäsen i Häggenås, 

Viken i Hammerdal; Rätansbyn, Mjösjö i Hällesjö. 

C. mierostachya EHRH. Ede vid en tjärn, Edefors och Viken 

i Hammerdal, Norderön. 

*(. alpicola x lagopina (C. helvola BLYTT p. p.).  Fäng- 

valen (ELFSTRAND). 

C. eanescens L. var. subloliacea Last. Ede i Hammerdal, 

Klöfsjötjäll. 
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C. tenuiflora WG. Mjösjö i Hällesjö i myren s.v. om byn. 

C. tenella ScHK. Viken och Edefors i Hammerdal, Kougsta, 

Föllinge, Faxelfven, Rannasen; V. Rödningssjön under Märdsjö, 

Mjösjö i Hällesjö, Ragunda, mellan Djuptjärnsfliggen och Wäk- 

sjön i Bodsjö. 

C. lagopina WG. Penningkejsen, Vällista, Ottfjäll, Fäng- 

valen, Grönklumpen, Glen. 

C. heleonastes EHRH. Ede i Hammerdal, Lundörren, Glen, 

Stackris i Sunne, Mänsta 1 Näs; Mjösjö i Hällesjö, mellan Kälen 

och Mällsjön 1 Bodsjö. 

C. leporina L. här och der: Borgafjäll i skog, Dabbsjön 1 

östra Frostviken, Föllinge, Rannasen, mellan Bilsåsen och Anja- 

bodarne; Ragunda, Mjösjö 1 Hällesjö, Kälen norr om Gärdsjön 

1 Bodsjö. 

*C. chordorrhiza EHRH. var. sphagnicola Läst. Myckelåsen 

1 Marby. 

C. muricata L. Lundörren. 

C. teretiuseula Goop. Näs, Myre i Oviken, Norderön, Mjelle, 

Österäsen, Ede i Hammerdal; Bethlehemsbodar i Stugun. 

C. paradoxa WILLD. Mänstaan i Näs, Walla och i en myr 

bortom Frösö läger, Björnmyran ofvan Östersund, Åsmundgården 

i Lit norr om tjärnen, Raftelfven och Föllinge by; Bräcke station. 

C. rupestris ALL. Bunnerstötar, Vällista. — I barrskog: 

Jormlien i Frostviken, Nordsjöberget. 

C. mieroglochin We. Gamla Storlien, Bunnerstötarne, Tjaj- 

tjasen. 

C. capitata SOLAND. TI fjällens lägre delar t. r. i söder till 

Fjällhalsen. I siluromrädet t. a. (30 lokaler antecknade). Inom 

urformat. r.: Ragunda, Mjösjö i Hällesjö, Lännässjön 1 Klöfsjö. 

*(, dioica L. var. isogyna HN. Östersunds stadsskog i 

kalkkärret vid Stadskällan. 

Kobresia seirpina WILLD. Bunnerstötar. 

Lolium temulentum L. Norderön 1839, Viken i Hammer- 

dal 1889. 

L. perenne L. Östberget. 
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Cynosurus cristatus L. Östberget 1887, Ytterån. 

Dactylis glomerata L. var. albida BEHM. Frösön. 

"Bromus mollis L. Hafsnäs Alanäsets socken i en åker 

1859. 

Poa sudetica HENKE. Alanäsets by, Storäsen i Hammerdal, 

Raftelfven i Föllinge, nedom berget Bösen i Åsarne bland Stru- 

thiopteris. 

P. laxa Hanke. Ottfjäll, Bunnerstötar. 

P. *strieta LINDEB. Bunnerstötar, Tjajtjasen (C. J. Jo- 

HANSSON). 

P. cenisia ALL. Akkafjäll i Frostviken, Snasahögen. 

P. coesia Sm. Grubbfjäll. 

var. glauca VAHL. Vällista, Riseberget, Östberget. 

P. compressa L. Ragunda. 

Catabrosa aquatica (L.). Wäle i Hackås, Östersund ä Stor- 

sjöns strand söder om pumpverket ymnig 1895, Mullnäset i Ham- 

merdal vid Hallviken; Galhammar i Berg, Köttsjöns strand i 

Ragunda. 

Avena fatua L.. Norderön. 

* Trisetum flavescens (L.). Östberget på en äng 1888, Op- 

tand i Brunflo vid sjön. 

T. subspicatum (L.). Sylfjället, Ottfjäll, Grönklumpen. 

Aira alpina L. Storlien, Ottfjäll, Grönklumpen. 

A. cwspitosa L. var. pallida Koch. Fångvålen, Tjyvattnet 

i Laxsjö, Ede och Häxäsen i Hammerdal; Mjösjö i Hällesjö, 

Halängsbodar i Ragunda. 

A. * brevifolia HN. Storsjöns strand vid Östersunds pump- 

verk 1893. 

A. flexuosa L. var. montana (L.). Borgafjällets topp, Väl- 

lista, Ottfjäll, Fängvalen, Vesterfjäll, Drommen, Klöfsjöfjäll. — 

Pa skogsberg: Byhögäasen i Hallen, Känkbacken i Ås, Torr- 

äsen; Hällbergsbergets topp vid Strångsund i Bodsjö (543 m.). 

Vahlodea atropurpurea (We.). Storlien. 

Calamagrostis chalybea (LasT.). Kyrkas socken vid väg- 

skälet till Kyrkås, Bjurhuskälen i Lit; Strand i Ragunda. 
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C. lapponiea (W6G.). Kyrkås socken vid Movägen och Mo- 

sjön (BEHM). 

= C. strigosa (Wg.). Åresjön nedom Berge, Lien, Mörviken 

och Wik (ELFSTRAND), Vik vid Åresjön 1885 (C. F. SUNDBERG), 

Smedsasen söderut (Näskott socken) 1895. 

= 6. phragmitoides x strieta. Ottsjön vid Ottsjö by i Un- 

dersäker och Aresjön vid Mörviksäns gamla utlopp (ELFSTRAND), 

Ann 1886 (SUNDBERG, determ. ALMQ.). 

C. graeilescens BL. Gähle i Näs (B. N. 1887), Öfverocke 

i Mörsil, Aresjön. 

Agrostis borealis HN. Ottfjäll, Fångvåälen, Grönklumpen. 

Sesleria coerulea (L.). Norderön, Sikas i Hammerdal. 

* Alopeeurus pratensis L. var. alpestris We. Röde vid 

Alsensjöns strand, Mörsil. 

Nardus strieta L. är t. a. särdeles pa fjällen. 

Ormbunkar. 

Polypodium * Robertianum HorrM. Nordsjöberget i Unders- 

aker, Östersund vid vattenuppfordringsverket 1892, Östberget 

(Hn. ed. 12). 

P. alpestre (Hoppe). Jormlidklumpen, Flandern och Kjo- 

land i Kall, MulHjäll, Ottfjäll, Middagsvalen, Grönklumpen. 

Aspidium Lonchitis (L.). Borgafjäll, Munstjäll, Erfjäll, Jut- 

hatten, Vällista, Anahögen, Vesterfjäll och söder om Drommen, 

Pa skogsberg: mellan Skärvangen och Akersjün i Föllinge, 

Frankrike och Rönnöfors i Offerdal, Hällberget, Bodsjöedet, Rann- 

asen, Thorvalla fäbodar; Mullnäset i Hammerdal, Förberg i Ref- 

sund. 

+ Polystichum Thelypteris (L.). Mjösjö i Hällesjö socken 

på sjöns östra strand vid aborrtjärnbäcken 1885. 

P. spinulosum (RETZ.) var. dilatata (HoFFM.). Åreskutan, 

Ottfjäll; Källbergets klyfta vid Hunge i Bodsjö. 

Cystopteris montana HENKE. Indalselfven i Lit, Kankbacken 

och Lugnvik i As, Rannäsbäcken, Rannäsen, Östberget flerestädes, 
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Löftorpet, Norderön, Botasen i Oviken, Skalänge i Åsarne; 

söder om Mardsjön, söder om Bethlehemsbodar, Nybodarne i 

Ragunda, Källberget vid Hunge i Bodsjö, Kullstaberg i Näs, 

berget Bösen och Qvarnsjö fäbodar i Klöfsjö. 

Woodsia ilvensis (L.) här och der: Riseberget i Offerdal, 

Hökbäck; Midskogsberget, Hornsjöberget, Stuguberget, Vardals- 

berget i Ragunda, Källberget i Hunge, Djuptjärnsfliggen och 

Flasktjärnsflisgen i Bodsjö. 

W. hyperborea LILJEBL. Üarlberget, Fagelberget. 

+ W. glabella R. Br. Östberget östra sidan sparsamt 

1891. 

Asplenium Trichomanes L. Munsfjäll i Frostviken, Storbo- 

fallet, Öneberget; Förberg i Refsund. 

A. * viride Hups. Portfjäll, Carlberget, Munsfjäll, Grossjö- 

höjden nära Glensjön i Oviken — Fagelberget, Halasberget norra 

sidan; Förberg i Refsund, Källbergets klyfta i Hunge (Bodsjö 

socken) ymnig. 

A. Ruta muraria L. Galtberget vid Viken ı Näs. 

A. septentrionale (L.). Kojklumpen vid Erfjället, Skalfjället, 

Carlberget 1 Frostviken; Ragunda. 

Pteris aquilina L. här och der: Mullfjället, Riseberget, foten 

af Carlberget; Kullstaberg i Näs, Källberget i Hunge, Gällö mot 

Refsund, Fors, Ammerberget och Stenbäcksberget i Ragunda, 

Stuguberget. 

Struthiopteris germanica WILLD. Jormlidklumpen i Frost- 

viken; Berget Bösen i Åsarne vid norra foten, Hällesjö vid Mjö- 

sjö m. fl. st 

Blechnum Spieant (L.). Bunnerviken, Olden och Frankrike 

i Offerdal. 

Cryptogramma erispa (L.). Borgafjäll (ymnigt), Juthatten, 

Ekorrdörren. 

Botrychium * lanceolatum (GMEL.). Wiken i Hammerdal på 

svedjeland, Drommen 1894, Lockäsbodar i Oviken, Månsta i Näs. 

*B. *rutaceum WILLD. Odensala fäbodar 1891; Strömsnäs 

i Stugun vid Jerusalem 1894. 
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B. ternatum (THUNB.). Wiken i Hammerdal, mellan Dufed 

och Tännforsen, Lockåsbodar 1 Oviken, Månsta 1 Näs (1 ex- 

emplar); Ammeran vid bron i Ragunda, Döda fallet och Fors. 

B. virginianum (L.). Viken i Hammerdal, Gärdsta i Marby 

(1 ex.), Norderön (1 ex.). 

* Equisetum palustre L. var. polystachion Rerz. Mjösjö, 

Hällesjö socken vid byvägen. | 

E. hiemale L. Öijaren i Ström, Föllinge kyrkby; Midskogs- 

berget i Näfverede, Öfverammer i Ragunda, Mjösjö vid Aborr- 

tjärn. 

E. * seirpoides MiIcHX. Går upp på fjällen t. ex. Ansätten, 

Vällista. Är spridd i silurområdet, i urformat. t. r.: Näfverede, 

Döviken i Ragunda, Fors, Kullstaberg i Näs. | 

Isoötes Iacustre L. Norderö brygga i Storsjön. 

I. * echinosporum Dur. Qvarnån vid Trangvattnet i Ala- 

näset, Norderö brygga. 

Lycopodium annotinum L. var. alpestris HN. Mullfjället. 

<L. elavatum L. var. lagopus LAST. Äreskutan, Mullfjället, 

Snasahögen, Bastudalen vid Drommen. 

*7L. inundatum L. Rätansjöns strand norr om Rätansbyn 

1883, äfven sedd vid Nästeln i Rätan. 

* L. complanatum var. Ohamecyparissus (A.BR.). Renfjället; 

Öberget i Stugun bland ljung. 

L. alpinum L. Borgafjäll, Skalfjäll, Penningkejsen, Jut- 

hatten, Storlien, Ottfjäll, Grönklumpen, Vesterfjäll, Drommen, 

Valskaftet, Löfhögen, Klöfsjöfjäll. I barrskog tagen endast vid 

Bydalen a Westerfjäll. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 2. 

Stockholm. 

Ett bidrag till mortalitetstabellernas historia före 

HALLEY. 

Af G. ENESTRÖM. 

(Meddeladt den 12 februari 1596 genom D. G. LINDHAGEN.) 

I min uppsats Om lifränteberäkningsmetoderna under sexton- 

hundratalet!) har jag 1 korthet omnämt de antaganden, hvilka 

JOHAN DE WITT i sin skrift Waerdye Van Lyf-Benten Naer 

proportie van Los-Renten (Haag 1671) gjort beträffande dödlig- 

heten under olika aldersperioder. Att jag där icke underkastade 

de nämda antagandena en närmare granskning, berodde, såsom 

jag också uttryckligen framhöll, därpa, att en sådan granskning 

lag utom ämnet för uppsatsen. Men a andra sidan är visser- 

ligen en undersökning af DE WITTS antaganden för den mate- 

matiska statistikens historia af ganska stort intresse; de inne- 

hålla nämligen det första försöket att matematiskt formulera 

dödlighetsordningen sa, att en mortalitetstabell därur kan ome- 

delbart härledas. Detta sakförhållande har icke häller varit 

alldeles obeaktadt af de forskare, som haft att sysselsätta sig 

med DE Wırts skrift,?) men en noggrann undersökning af frågan, 

') Öfversigt af vetenskapsakad. förhandl. 53, 1896, sid. 41—49. 

?) Så t. ex. anmärker Brerens DE HAAN i inledningen till den af honom om- 

bestyrda nya upplagan af DE Wırts skrift, att dennes antaganden om död- 

lighetsförhållandena inom olika åldrar i själfva verket innehålla ett utkast 

till en mortalitetstabell (se Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te 

Amsterdam ter gelegenheid der viering van zijn honderdjarig bestaan 

[Haarlem 1879], Voorwoord s. 3). Jfr äfven S. GÜNTHERS recension af 
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i hvad mån hans försök kan anses lyckadt, har ännu icke, så 

vidt jag vet, blifvit verkställd !), och jag skall därför i det föl- 

jande söka utreda denna fråga. Då DE Wırts uttalanden i 

vissa fall kunna lämna rum för olika tolkningar, hafva i noterna 

utförliga citater bifogats, och detta sa mycket hällre, som äfven 

den nya upplagan af DE Wırms broschyr, såsom införd i en 

tillfällighetsskrift, är tämligen svåråtkomlig. 

Om dödlighetsförhållandena yttrar sig DE WITT dels i två 

»förutsättningar» i början af sin skrift, dels vid den följande 

beräkningen af lifräntevärdena. I den ena af de nämda förut- 

sättningarna afser han dödlighetsförhallandena under menniskans 

kraftigaste alder, hvilken enligt honom innefattar tiden från 

tredje eller fjärde lefnadsarets slut till femtiotredje eller femtio- 

fjärde lefnadsarets slut, saledes fulla 50 ar. Med afseende på 

denna period antager han, att om man väljer ett ar hvilket 

som hälst inom densamma, det är lika sannolikt, att döden in- 

träffar under första som under sista hälften af detta år.?) Han 

tillägger, att det visserligen beror af en tillfällighet, huruvida 

denna festskrift i Zeitschr. für Mathem. 24, 1879, sid. 193—195; GUNTHER 

framhåller här, att DE Wırr inom mortalitetsstatistikens historia förtjänar 

en plats vid sidan af Graunt och Harrey. För öfrigt synes redan KERSSE- 

BOOM i en 1737 utgifven skrift, hvilken dock icke varit för mig tillgänglig, 

hafva ägnat uppmärksamhet åt ne Wirrs försök till upprättande af 

en mortalitetsordning (se WESTERGAARD, Statistikens Theori i Grundrids, 

Kjöbenhavn 1890, sid. 281). 

') Den redogörelse för DE Witrs försök, hvilken Cantor i Vorlesungen über 

Geschichte der Mathematik 3: 1 (Leipzig 1894), sid. 43—45 lämnat, låter 

icke detta försök framstå i någon gynnsammare dager, och innehåller dess- 

utom en missuppfattning i fråga om DE WiTTS antagande om dödligheten 

under menniskans kraftigaste lefnadsälder (jfr sid. 48—49 i min ofvan cite- 

rade skrift Om lifränteberäkningsmetoderna under sextonhundratalet). 

2) Dat eenigh toekomende jaer van ”leven van een Mensch naer believen uyt- 

sekosen wesende, biunen den tijdt dat de Mensch, nochte door al te teere 

jeucht, nochte door al te hoogen ouderdom, sal zijn buyten de volle kracht 

ende vigeur om siju leven te continueren, (weleken tijdt in desen op vijftigh 

Jaeren ghenomen sal werden, als by exempel, van het derde of vierde Jaer 

siins ouderdoms excluys, tot het drie en vijftichste of vier en vijftichste 

ineluys) het niet meer apparent is dat de selve Mensch in d’eerste helft 

van 't uytgekosen jaer sal komen te sterven, dan in de laetste helft, ende 

van ghelijcken oock niet apparenter dat hy in de laetste helft van’t voorsz 

jaer sal komen te sterven als in het eerste. 

ka a a u 
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en person, som uppnått det valda årets början, skall dö under 

ena eller "andra halfaret, men att man ändock kan betrakta 

möjligheterna härför såsom lika stora, på samma sätt, som det 

visserligen beror af en ren tillfällighet, om man slår upp den 

ena eller andra sidan, då man kastar ett mynt, men sannolik- 

heten för det ena eller andra fallets inträffande ändock kan 

anses vara lika stor.!) 

I den följande förutsättningen öfvergar DE Wrrr till död- 

lighetsförhällandena under den tid, som följer efter det H3:e 

eller 54:e lefnadsärets utgång. Han indelar denna tid i tre 

perioder, af hvilka den första och den andra omfatta hvar sina 

10 år, samt den tredje 7 år. Sedan 27 år sålunda förflutit, 

räknade från kraftigaste ålderns ändpunkt, betraktar han hela 

generationen sasom utdöd; det är honom visserligen icke obe- 

kant, att manga menniskor lefva långt efter fyllda 80 år, men 

på det att icke värdet af de lifräntor, för hvilkas beräkning 

antagandena uppställts, måtte utfalla alltför högt och således 

afskräcka köpare från att söka förvärfva dem, inför han det 

sista antagandet. För alla tre perioderna gäller enligt DE Wırt, 

att en person har större utsikt att dö under ett dithörande ar 

eller halfär, än under ett år eller halfar af den kraftigaste 

!) maer dat, al-hoewel ”t eenemael van het hazard dependeert, soo die Mensch 

tot het uyt-gekosen jaer toe in 't leven gebleven zijnde, binnen het selve 

uyt-gekosen jaer mochte komen te overlijden, of het selve overlijden sal 

voorvollen in d’eerste of wel in de laetste helft van dien, daer inne echter 

gevonden wert eene gelijekheidt van apparentie of hazardt; even ende in 

suleker voegen, als ten reguarde van een opgeworpen Penninsh eene abso- 

Iute ghelijekheydt van apparentie ende hazardt is, of de selve neder gevallen 

zinde met d’eene, of wel met d’andere zyde sal boven leggen, ofte, soo 

als men gemeenelijck spreeckt, of die Penningh kruys of munt sal vallen, 

al-hoewel het selve mede ’t eenemael van het hazard dependeert, selfs soo- 

danich, dat die Penninsh thien, twintieh, of meermalen aen den anderen 

kruys kan vallen, sonder eens munt te leggen, et vice versa. 

Måhända har Cantor uppfattat detta pe Wırrs uttalande så, som om ut- 

sikten att kvarlefva skulle motsvara den ena sidans, utsikten att dö den andra 

sidans uppätfallande och på grund häraf (anf. arb. 3: 1, sid. 43) kommit 

till det missförståndet, att DE Wırr antagit utsikten att dö under ett 

visst halfär af den kraftigaste åldern vara lika stor som utsikten att kvar- 

lefva vid halfårets slut. 
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åldern. Denna utsikt att dö är konstant under hvarje period, 

men ökas från den ena perioden till den andra. För den första 

perioden förhåller sig utsikten att dö under ett år (eller halfår) 

af densamma till utsikten att dö under ett ar (eller halfar) af 

den kraftigaste åldern såsom 3 till 2,1) för den andra perioden 

är nämda förhållande 2:12?) och för den tredje perioden 3:1.°) 

För att närmare förklara detta, tager DE WITT i betraktande 

två personer, af hvilka den ena är 40, den andra 58 år. Den 

förra tillhör alltså den kraftigaste åldern, den senare åter den 

första därpå följande tioarsperioden. Att den förres utsikt att 

dö inom ett halft år förhåller sig till den senares utsikt att dö 

inom samma tid såsom 3 till 2, betyder då, att om i händelse 

af den senares död 2,000 gulden skola ur dennes kvarlåtenskap 

utbetalas till den förre, så böra i händelse af den förres död 3,000 

gulden ur dennes kvarlåtenskap utbetalas till den: senare, för att 

öfverenskommelsen skall vara lika fördelaktig för båda parterna.”?) 

1 dat die apparentie of dat hazardt van sterven binnen een uyt-gekosen jaer 

of half jaer in de eerst-volgende thien jaeren, als by exempel, van het 

drie en vijftichste tot het drie en tsestichste jaer sijns ouderdoms (t eene 

door ’t andere genomen), d’apparentie ofte 't hazardt van sterven binnen een 

uyt-gekosen jaer of half jaer in de voorige tijdt van vigoureuser leven niet 

meerder te boven gaet, in proportie dan gelijk drie tegens twee. 

2) Dat voorts de voorschreve meerder apparentie van sterven binnen een uyt- 

shekosen jaer of ses Maenden in de tweede daer aen volgende thien jaeren, 

als by exempel, van het drie en tsestichste jaer af tot het drie en tseven- 

tichste jaer toe, mede 't eene door 't andere genomen, dan binnen een uyt- 

gekosen jaer of halfjaer in de voorschreve voorige tijdt van vigoureuser 

leven immers niet hooger geschat kan werden dan op dubbelt, of twee 

teghens een. 

3) dat in de volgende seven jaeren, als by exempel van het drie en tseven- 

tichste jaer tot het tachtigste jaer toe, niet hooger dan op tripel of drie 

tegens een. 

4) dat, by exempel, twee Persoonen van ghelijeke complectie d’ene van veertich, 

ende d’andere van acht en vijftich Jaeren uytgekosen wesende, indien de 

selve Persoonen daer over soodanigh Contract quamen aen te gaen, dat by 

soo verre de Persoon van acht en vijftig Jaeren binnen ses Maenden komt 

te sterven, de Persoon van veertigh Jaeren uyt sijn naergelaten Goederen 

sal trecken een somme van twee duysent Guldens, doch by so verre de 

Persoon van veertigh Jaeren binnen ses Maenden mochte komen aflyvigh 

te werden, alsdan de Persoon van acht en vijftigh Jaeren uyt sijn naelaten- 

schap sal proffiteren drie duysent Guldens, soodanich Contract voor den 

sheenen die ’t cas tot sijnen voordeele uyt vallende, drie duysent Guldens 

a 
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Vill man söka på modernt matematiskt teckenspråk ut- 

trycka DE WITTS antaganden, så är det nödigt att först när- 

mare bestämma, hvad som rätteligen bör förstås med utsikten 

att dö inom ett halfår, t. ex. i äldern &x/x + 1 år. Närmast 

till hands ligger väl att därmed afse sannolikheten för en «w- 

årig person att dö i åldern x/xv + 4 är, d. v. s., om /, betecknar 

antalet vid « års ålder enligt mortalitetstabellen kvarlefvande 

personer: 

I denna tolkning af utsikten att dö inom ett halfår styrkes 

man ytterligare af DE WITTS exempel om 40-åringen och 58- 

aringen; om nämligen öfverenskommelsen skall vara lika för- 

delaktig för båda parterna, bör den enas matematiska förvänt- 

ning vara lika stor som den andres d. v. s. 

2,000 8 —!s83 _ 3 000 ko — tun 
Iss lig 

eller \ 

Da nu, enligt DE WITTS antagande, utsikten att dö under 

ett halfår inom den första tioarsperioden bör förhålla sig till 

utsikten att dö under ett halfar inom den kraftigaste åldern 

som 3 till 2, synes däraf följa, att han med utsikten att dö i 

B } lan, — Ungt > 
åldern 40/401 år menat Cd. v. s. utsikten för en 40- 

åring att dö inom närmaste halfar. Utsikten att dö i åldern 

tje +1 år, borde följaktligen också betyda utsikten för en «- 

åring att dö i åldern 2,30 + 4 ar.!) 

soude proffiteren, ende by contrarien uytval maer twee duysent Guldens 

verliesen, niet disadvantagieus geacht kan worden. 

') Denna uppfattning synes delas äfven af Cantor (anf. arb. sid. 43), hvilken 

dock icke anmärkt, att om sannolikheten att dö under ett halfår af den 

kraftigaste åldern vore 4 (jfr noten å sid. 159), man på detta sätt finge 

dödlighetsrisken större än 1 för åldern 73—80 år. 
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Men huru naturlig en sådan förklaring än förefaller, måste 

den dock förkastas såsom icke öfverensstämmande med DE WITTS 

verkliga mening. Redan af det uttryckssätt, han begagnar i 

fråga om dödlighetsförhallandena under den kraftigaste lefnads- 

åldern, bringas man till tvifvelsmäl, huruvida icke utsikten att 

dö inom ett halfår bör fattas på annat sätt, och i detta tvifvels- 

mal styrkes man ytterligare, om man fortsätter läsningen af 

hans skrift, till dess man tagit kännedom om den tredje propo- 

sitionen och dess tillhörande bevis. Denna proposition angifver 

nämligen, att hvart och ett af de 100 halfaren i den kraftigaste 

lefnadsaldern medför lika stor fara att dö,!) och den bevisas 

af DE WirT på följande sätt. Man tager till en början 1 be- 

traktande de första tolf kalendermånaderna, och i enlighet med 

det gjorda antagandet blir då utsikten att dö lika stor för de 

sista sex, som för de första sex månaderna. Lämnar man nu 

åsido de första sex månaderna och tager i betraktande de tolf 

kalendermånader, som följa närmast efter deras slut, så gäller 

äfven här enligt antagandet, att utsikten att dö är lika stor 

för de sex sista som för de sex första månaderna. Men därmed 

har man i själfva verket bevisat, att utsikten att dö är lika 

stor för hvart och ett af de tre första halfaren af den krafti- 

gaste lefnadsäldern. På alldeles samma sätt kan man fortgå 

till och med det hundrade halfåret och satsen är sålunda be- 

visad.”?) 

!) Ten regarde van een Mensch, gheduyrende den tijdt dat hy nochte door 

al te teeren jeught, nochte door al te hoogen ouderdom is buyten de volle 

kracht ende vigueur om sijn leven te continueren, als, by exempel, van het 

derde of vierde tot het drie of vier en vijftishste jaer sijus ouderdoms, is 

yeder half jaer van syn leven even fatael ende doodelijek, in voegen datter 

geen meerder hazardt of apparentie is, dat syn sterf-dagh sal voorvallen 

in de eerste ses maenden van den voorsz tijdt, dan in de tweede ses maen- 

den & vice versä, noch oock dat syn sterfdagh sal voorvallen in de eerste 

of in de tweede ses maenden elck apart geconsidereert, dan in de derde 

ses maenden & vice versä, ende soo voorts den voorsz geheelen tijdt ge- 

duyrende. 

2) Genomen zijnde eenich jaer naer believen binnen den selven tijdt van ’t — 

Ia vigourens leven van den voorsz Mensch, is de eerste helft van 't selve jaer 

of d’eerste ses maenden hem even soo fatael ende doodelijck als de tweede; 
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Granskar man nu detta bevis, lär man icke kunna komma 

till någon annan uppfattning, än att här är fråga om dödlig- 

hetsrisken för en och samma person, och denna person måste 

da vara den, som nyss inträdt i den kraftigaste lefnadsäldern, 

d. v. s. nyss fyllt 3 eller 4 år: Bestämma vi oss en gång för 

alla för den lägsta af de alternativt angifna inträdesåldrarna, 

d. v. s. antaga vi definitivt, att den kraftigaste åldern börjar 

med fyllda 3 år och slutar med fyllda 53 år, så följer af det 

föregående, att utsikten att dö i åldern x/x + 1 år rätteligen 

bör fattas såsom utsikten för en treåring att dö i åldern x/z+1 

ar, d. v. s. bör uttryckas genom 

l3 2 

Ett ytterligare stöd för riktigheten af denna uppfattning 

finnes längre fram i DE WITTS skrift, där fråga är om beräk- 

ningen af en lifräntas värde. Här framhålles nämligen, att den 

person, för hvilkens räkning lifräntan skall köpas, har lika 

många möjligheter att få uppbära olika belopp, som antalet 

halfår, under hvilka han kan dö, och att, om under den krafti- 

Ende wederom ghenomen zijnde een ander jaer binnen den selven tijdt 

van sijn vigoureus leven, beginnende met het midden van ’t eerst-ghenomen 

Jaer, ende sulcks eyndigende even een half jaer naer de expiratie van 't 

selve eerst-shenomen Jaer, is wederom d’eerste helft van ’t voorsz laetst- 

genomen Jaer, dat is, de tweede ses maenden te reeckenen van ’t begin 

van 't eerst-ghenomen Jaer af, hem even soo fatael en doodelijek als de 

tweede helft van ’t selve laetst-zenomen Jaer, dat is als de derde ses maen- 

den te reeckenen als vooren; Midts welcken dan, nademael soo wel de eerste 

als de derde ses maenden even soo fatael en doodelijek zijn als de tweede 

ses maenden, soo zyn oock de erste ende derde ses maenden tegeus den 

anderen vergheleecken even fatael ende doodelijek: namentlijeck, om dat 

elck van hun beyde even soo fatael is als de tweede ses maenden, ende by 

gevolge de voorschreve eerste, tweede ende derde ses maenden yeder apart 

gheconsidereert even doodeliick. Op de selve manniere werdt mede be- 

wesen, dat de tweede ses maenden ende de vierde ses maenden tegens den 

anderen vergeleecken even fatael zyn, ende dat by gevolghe mede d’eerste, 

tweede, derde ende vierde ses maenden yeder apart gheconsidereert eveu 

doodelijck zyn, ende soo voorts ten reguarde van alle. de andere ses maenden 

voorwaerts ende achterwaerts in den voorzs vigoureusen tijdt van leven 

begrepen: ’t welck te bewijsen stonde. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 2. 3 
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gaste aldern 100 olika belopp kunna vara att förvänta, d. v. s. 

om personen är 3 år gammal, sannolikheten är lika stor för 

alla beloppen,!) hvilket naturligtvis betyder, att en treåring 

antages hafva lika stor utsikt att dö under hvilket halfår som 

hälst intill fyllda 53 år. I själfva verket blir i annat fall hela 

DE Wırts lifränteberäkningsmetod obrukbar. 

Det möter nu inga svårigheter att på modernt matematiskt 

teckenspråk uttrycka DE WITTS antaganden. Ty om man med 

x, y, 2, u utmärker fyra storheter, som äro underkastade vill- 

koren 

21, 33 Dy < 621, 

21, 13 Dw TIL 

men eljest kunna efter behag väljas, så betyda antagandena helt 

enkelt, att hvar och en af storheterna 

ht ylar kl last 
1, BER AR SD ber 

Då 

är konstant, och att 

ly— lya lyse lygt Ul lar, li— lurd 
ÄGER Te) a nn em — IRRE 

Då nämnaren Il, förekommer pa alla ställen i vänstra ledet, 

kan den saklöst utelämnas, och formeln angifver då, att antalen 

dödsfall per halfar under de olika åldrarna 3—53 ar, 58—63 

ar, 68— 73 år, 73—80 år förhålla sig såsom 1:3:2:3. 

Egendomligt nog har DE WITT vid utförande af sina lif- 

ränteberäkningar icke fasthällit vid denna proportion; han har 

nämligen, på samma gång han uttryckligen hänvisar till det 

1) Midts welcken dan, nademael een Rent-heffer hebbende op een jeughdich 

Lijf een Lijf-rente gheconstitueert ende aenghekoft; tot sijn voordeel heeft 

soo veel verscheyde expectativen of kanssen alsser halve jaeren zijn, binnen 

de welcke het selve Lijf kan komen te sterven, van welcke onderscheydene 

expectativen of kanssen de hondert eerste (behelsende den tijdt van vijftig 

Jaeren vanden dagh van de constitutie ende den aenkop af te reeckenen) 

even licht konnen voor vallen, ende sulcks ten regaarde van haere gebeur- 

lijekheydt esgael zijn, over-mits in dien tijdt elk half Jaer voor ’t voor- 

schreve Lijf even fatael ende doodelijck is. 
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förut gjorda antagandet, utan någon som hälst motivering in- 

verterat alla talen, och således erhållit proportionen 1 1:1 

Med tillhjälp af denna proportion har han ocksa rt de nu- 

meriska kalkylerna, pa sätt jag i min förut citerade uppsats 

angifvit. Men då han sedermera vill söka visa, att det be- 

räknade lifräntevärdet ingalunda är för högt, och att det icke 

skulle väsentligen ändras, äfven om dödligheten under de två 

sista äldersperioderna vore vida större än enligt antagandena, 

så argumenterar han härvid, som om han vid beräkningen verk- 

ligen användt proportionen 1:3:2:3. Det förefaller således, 

som om inverteringen blifvit verkställd i sista stund, sedan 

texten redan var färdigskrifven. 

Pa hvilken väg DE WiTT kommit till sina antaganden, 

därom lämnar han ingen upplysning, men möjligen kan man 

våga uttala en gissning på grund af det tillägg, som finnes i 

slutet af hans skrift. Här meddelar han nämligen, att han till 

kontroll öfver beräkningarna haft att tillgå uppgifter om flere 

tusen lifräntetagare och antecknat, huru manga ganger lifräntan 

utbetalts till hvar och en af dem. Han kunde då lätt hafva 

funnit, att antalen kvarlefvande lifräntetagare ungefärligen 

bildade en aritmetisk serie. Måhända var det också denna 

kontrollräkning, som förmådde honom att ändra de ursprungliga 

antacandena beträffande dödligheten i de högre äldrarne. Be- 

räknar man nämligen, enligt dessa antaganden, värdet af 1 

vuldens årlig lifränta för en treåring, erhåller man såsom resul- 

1) Dat de twintigh volgende (behelsende de eerste thien Jaeren naer de ex- 

piratie von de voorschreve vijftigh jaeren) door den anderen gereeckent, 

yeder in proportie teghens elcke van de voorige hondert niet lager zijn 

staende, dan als twe tegens drie. Dat de twintigh daer aen volgende (be- 

helsende de tweede thien jaeren naer de expiratie van de voorschreve eerste 

vijftigh jaeren) mede door den anderen ghereeckent, yeder in proportie tegens 

elcke van de eerste hondert niet laeger zijn staende, dan als een tegens 

twee; Ende dat de veerthien daer aen volgende (behelsende noch seven 

jaeren naer d’expiratie van de voorschreve twee-mael thien jaeren, naer 't 

verloop van de welcke alhier gepr&supponeert werdt, dat’s Menschen leven 

moet wesen «he-eyndicht) mede door den anderen genomen, yeder in pro- 

portie tegens elcke van de eerste hondert niet laeger zijn staende dan ala 

een tegens drie. 
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tat 18:89 gulden; då nu DE WiITTS kontrollräkning icke synes 

hafva ledt till högre värde än 18 gulden, och meningen var att 

göra lifränteköpen så tilldragande som möjligt för spekulanterna, 

så kunde detta hafva varit en anledning för DE WITT att välja 

andra antaganden, som gåfvo ett lägre lifräntevärde än 18 gulden. 

Genom den föregående redogörelsen böra vi vara i stånd 

att bedöma DE WITTS förtjänster om mortalitetsstatistiken. Be- 

trakta vi saken först ur formell synpunkt, så torde omdömet 

visserligen icke kunna utfalla obetingadt gynnsamt. Att DE 

Witt ännu icke kommit till full klarhet i fråga om betydelsen 

af utsikten att dö inom en viss tid, är mindre underligt, då 

sannolikhetskalkylen på hans tid ännu befann sig i sin barn- 

dom och föga hade tillämpats på statistiska frågor.!) Mera 

betänkligt förefaller det, att han vid lifränteberäkningen, utan 

ett enda ord till förklaring, ändrade de antaganden, han nyss 

förut uppställt. Dock må a andra sidan framhållas, att hans 

försök var det första i sitt slag, och att därför en viss osäker- 

het i uttryckssättet eller oklarhet i tankegången lätt nog kunde 

insmyga sig. 

Taga vi därefter i betraktande det reella innehållet i de 

satser om mortaliteten, hvilka DE WITT uppställt, sa finna vi, 

att han i själfva verket angifvit en dödlighetsordning, enligt 

hvilken antalet kvarlefvande vid en viss ålder är en lineär 

funktion af denna ålder. Ty hans ursprungliga antaganden be- 

träffande dödligheten innebära på modernt matematiskt tecken- 

språk, att 

ay (Xx — 3) — 4, 

106 ; 
Le ta a 

där a, har värdet 1, 3, 2,3 och'ia, värdet 0, 25.755,15, 

allteftersom « utmärker ett äldersar inom äldersperioderna 3—53, 

1) Att CHRISTIAN HUYGENS redan före 1671 hade sysselsatt sig med sannolik- 

hetskalkylens tillämpning på statistiska frågor, framgår af hans brefväxling 

med LuDviG HUYGENS (se Oeuvres complites de CHRISTIAN HUYGENS publices 

par la socieété hollandaise des sciences. Tome VI. Correspondance 1666—1669. 

La Haye 1895, sid. 484—485, 524—532, 537—539). 
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54—63, 64—73, 74—80 år. På samma sätt kunna de antagan- 

den, han vid lifränteberäkningarna verkligen användt, uttryckas 

genom formeln 

b(e—3) + b, 
64 ; 

där för de olika aldersperioderna b, antager i ordning värdet 1, 

2, 4, 2 och by 1 ordning värdet 0, 163, 262, 881. DE WITT 

har således ett halft ärhundrade tidigare än DE MOoIVRE angifvit 

en dödlighetsordning, som till formen icke väsentligen afviker 

från dennes, hvilken som bekant kan uttryckas genom formeln 

= (1-35). 
(Gö) 

Någon större förtjänst om dödlighetens matematiska teori 

kan emellertid icke på grund häraf tillerkännas DE WITT, då Il, 

endast inom ganska sma intervaller kan representeras genom en 

lineär funktion af x. Hans dödlighetsordning har således ett reelt 

intresse egentligen blott för den händelse, att man genom densamma 

kan komma till en något så när antaglig mortalitetstabell. För 

att utröna, huru härmed förhåller sig, har jag först med led- 

ning af hans ursprungliga antaganden konstruerat följande tabell, 

i hvilken första kolumnen angifver åldersåren, och tredje kolumnen 

antalet döda, under förutsättning att i den kraftigaste aldern 

ett dödsfall inträffar hvarje halfår; andra kolumnen är på van- 

ligt sätt funnen genom summation nedifrån af talen i den tredje, 

och i fjärde kolumnen har jag infört mortalitetskoefficienterna 

för olika åldrar, sådana de erhållas med tillhjälp af andra och 

tredje kolumnerna. 
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| | I I | | | | | | | | feel.) er er 

i FE € ala "5 

3| 212 | „| 0009 | | 160 „| 0.013 | 55 | 106 | „| 002» 
4 | 210 9 0:010 || 3 158 3 0:013 | 56 | 103 3 0:029 

5 | 208 9 0:010 | 31 | 156 9 0013 | 57 | 100 3 0050 

6 | 206 5 0:010 || 32 | 154 9 0:013 | 58 97 3 0:031 

7 | 204 a 0:010 | 33 | 152 9 0:013 | 59 94 3 0:032 

| s | 202 „| 0010 | 34 | 150 | „| ons [60 | 91 | „| 00 
9 | 200 3 0010 || 35 | 148 3 0:014 | 61 38 3 0:034 

10 | 198 5 0'010 || 36 | 146 5 0:014 | 62 35 3 0:035 

11 | 196 a 0:010 | 37 | 144 9 0014 | 63 | 82 a 0'949 

HZ NG 3 0:010 | 38 | 142 3 0:014 | 64 78 4 0:051 

18 192 9 0010 || 39 | 140 9 0:014 | 65 74 4 0.054 

14 | 190 2 0011 || 40 | 138 5 0:014 | 66 70 4 0:057 

15 | 188 5 0:011 | 41 | 136 5 0.015 || 67 66 4 0061 

16 | 186 0 0011 || 42 | 134 5 0:015 || 68 62 4 0:065 

17 | 184 ’ 0011 3 | 132 3 0:015 | 69 58 4 0:069 

18 | 182 5 0011 | 44 | 130 5 0015 | 70 54 4 0074 

19 | 180 9 0:011 | 45 | 128 5 0.016 | 71 50 4 0:080 

20 | 178 > 0:011 || 46 | 126 5 0016 | 72 46 4 0:087 

21 | 176 3 0:011 | 47 | 124 > 0:016 | 73 42 6 0'143 

22, 174 5 0:011 | 48 | 122 5 0:016 | 74 36 6 0'167 

23 | 172 9 0:012 | 49 | 120 5 0:017 || 75 30 6 0'200 

24 | 170 5 0.012 | 50 | 118 9 0.017 | 76 24 6 0'250 

25 | 168 a 0:012 | 51 | 116 a 0:017 | 77 18 6 0:333 

26 | 166 3 0.012 52 | 114 > 0:018 | 78 15, 6 0500 

27 | 164 9 0:0122 | 53 | 112 ig 0:027 | MINER 6 1:000 

28 | 162 | 0:012 | 54 | 109 | 0:028 | 80 0 — 
2 | 3 | | 
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Mot denna tabell kan man naturligtvis först anmärka, att 

den sätter lifvets gräns vid 80 år, ehuru ganska många personer 

äfven på 1600-talet måste hafva uppnått en vida högre ålder;! 

en följd häraf har också blifvit, att dödligheten under de sista 

åldersåren af 70-talet satts alltför högt. Vidare kan man 

erinra, att mortalitetskoefficienten för de lägsta äldersären säker- 

ligen borde varit större (i Sverige voro de för åldrarna 3, 4, 5 

ar ännu under decenniet 1881—1890 respektive 0:017, 0:013, 

0:011), samt att stora ojämnheter i serien af mortalitetskoeffi- 

cienterna förekomma vid öfvergången från 52 till 53 år, liksom 

vid öfvergången från 62 till 63 år. Men bortser man från 

dessa brister hos tabellen, måste man erkänna, att den ungefär- 

ligen bör kunna ätergifva mortalitetsförhållandena bland de i 

viss mening valda lif, hvilka DE WITT vid uppställande af sina 

antaganden hade i sikte. 

Da DE WIiTT emellertid, såsom ofvan angifvits, vid sina 

beräkningar icke begagnat de ursprungliga antagandena, har jag 

äfven konstruerat en mortalitetstabell enligt den dödlighetsord- 

ning, som vid dessa beräkningar kom till användning. Denna 

tabell har följande utseende. 

!) Att DE Witt antog lifslängden blott till 77 år, räknadt från den kraftigaste 

ålderns begynnelse, berodde måhända i någon mån därpå, att han ville fast- 

ställa ett och samma pris för lifräntan, oberoende af inträdesäldern, hvilken, 

enligt hvad han på ett ställe i sin skrift upplyser, i allmänhet varierade 

emellan 3 och 10 år. Ty om man på detta sätt antog lifslängden något 
för kort för de yngsta iuträdande, kompenserades detta fel genom den högre 

lefnadsåldern för de öfriga. 
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| | 

Bil > Sa RES ame 22 
=S|zs2 2 safes 9 2553| 2 sa 
2 | Ele es FR Nee 
ai a sa 05 Sl Soli IE 2: E Se | Si 

3 | 384 6 0.016 | 29 | 228 5 0.026 | 55 | 76 4 0:053 

4 | 378 s. | 0016 | 30 | 222 | „| 0027 |56 | 72 „| 00 
a DR 6 0:016 | 31 | 216 6 0:028 | 57 | 68 4 0059 

6 | 366 6 0:016 | 32 | 210 6 0:029 | 58 | 64 4 0:063 

7 | 360 6 0:017 | 33 | 204 6 0:029 | 59 | 60 A 0:067 

8 | 354 6 0:017 | 34 | 198 3 0:030 | 60 | 56 } 0:071 

9 | 348 & | 07 35 | 192 „| 0031 | 61 | 52 4 | 0077 
10 | 342 | „| 0018 |36 | 186 | : 0032 | 62 | 48 | | | 0083 
11 | 336 s | 0018 | 37 | 180 „| 0033 | 63 | 44 3 | 068 
12 | 330 6 0:018 3383| 174 6 0:034 | 64 | 41 3 0.073 

13 | 324 s | 0:019 | 89 | 168 5 | 0056 1651 38 | „| 0079 
14 | 318 | „| 0019 40 | 162 | „| 0037 1:66 | 35 i 0.086 | 
15 | 312 | „| 0019 |41 | 156 i 0:038 | 67| 32 |, | 0094 
16 | 306 5, 0020 | 42 | 150 „, 9040 | 68| 29 3 | 0103 | 
17 | 300. | „| 0020 |48 14 ; 0:042 | 69 | 26 | „| 0115 
18 | 294 „| 0020 | 44 | 138 „| 0043 | 70 | 23 3 | 0130 
19 | 288 ‚| 0921 | 45 | 132 5 | 0045 | 71 | 20 5 0'150 
20 | 282 ‚| 021 | 46 | 126 „| 0048 | 72] 17 3 H176 

| 21 | 276 g, 0022 | 47 | 120 „| 0050 | 73 | 14 5 0:143 
22 | 270 | „| 0022 |48 | 114 „| 0058 | 74 | 12 „10167 
23 264 | „| 0023 49 | 108 6 | 006 1751 10 | „| 0200 
24 | 258 5 | 0023 | 50 | 102 | 0059 | 76 | 8 „| 0250 

25 | 252 | „| 0022 |51| 96 „| 0063 | 77 | 6 Ny 0:333 

| 26 | 246 er 0:024 | 52 | 90 | 0:067 | 78 | 4 ; 0:500 

27 | 240 | „| 0025 |53 | & „008 |79) 2 | „| tooo 
28 | 234 2 0:026 | 54 80 4 0:050 | 80 | 0 Så — 

Jämföra vi denna tabell med den föregående, finna vi, att 

mortalitetskoefficienterna, om man undantager de 7 sista åren, 

här äro betydligt större — i regeln minst dubbelt större — än i 

den förra tabellen. Användningen af den senare tabellen skulle 

saledes visserligen kunna försvaras, om man lägger stor vikt på 

att ej beräkna lifräntans värde alltför högt, men någon bild af 

lifräntetagarnes verkliga mortalitetsförhållanden har den knappast 
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kunnat lämna. Däremot är det ju ingalunda omöjligt, att den 

kunde ungefärligen gälla för en hel befolkning under 1600-talets 

senare hälft, sedan man på något sätt aflägsnat de fula ojämn- 

heter, som inom serien af mortalitetskoefficienter förekomma 

från och med 50-talet. 

För att säkrare förmå bedöma värdet af DE WIrTTs mor- 

talitetstabeller, är det nödigt att jämföra dem med andra sådana 

tabeller för ungefär samma tid. Själffallet böra därvid GRAUNTS 

och HALLEYS tabeller, den förra från år 1662, den senare från 

ar 1693, i främsta rummet komma i åtanka. För att utföra 

Jämförelsen har jag valt åldern 6 år till utgångspunkt, antagit, 

att 1,000 barn lefva kvar vid denna ålder, och undersökt, huru 

många af dem enligt de olika tabellerna skulle lefva kvar efter 

10, 20, 30, ..., 70 år. Jag har därvid naturligtvis måst taga 

i betraktande, att HALLEYS tabell angifver antalet kvarlefvande, 

icke vid slutet af ett visst aldersär, utan inom en viss ettårig 

åldersklass, och att således aritmetiska mediet mellan två kon- 

sekutiva tal i hans tabell bör vid här förekommande beräkningar 

användas. På detta sätt har jag erhållit följande tabell, i hvil- 

ken jag äfven infört en liknande bearbetning af KERSSEBOOMS 

tabell från början af 1700-talet.) 

is: Antalet kvarlefvande em Ene 

er GRAUNT. DE Witt. 1. | DE Witr. 2. HALLEY. KERSSEBOOM. 

6 1000 1000 1000 1000 1000 

16 625 903 336 383 908 

26 391 806 672 795 798 

36 250 709 508 680 636 

46 | 156 612 344 545 462 

56 | 94 500 197 395 308 
66 47 340 96 252 180 

76 | 16 117 22 104 87 

!) De ifrågavarande tabellerna af Graunt, HaALLEY och KERSSEBOOM finnas af- 

tryckta i G. F. KNnaAPPs Theorie des Bevölkerungswechsels (Braunschweig 

1874), sid. 121—122, 125, 134. 
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Man finner af denna sammanställning, att DE WITTS båda 

mortalitetsordningar angifva betydligt lägre dödlighet än GRAUNTS 

tabell och således innebära ett framsteg utöfver denna. Den 

första af DE WITTS mortalitetsordningar öfverensstämmer täm- 

ligen nära med HALLEYS och KERSSEBOOMS tabeller i fråga om 

de lägre åldrarna (och med HALLEYS ännu för åldern 36 ar), 

men utvisar sedermera lägre dödlighet än dessa. Den andra af 

DE WITTS mortalitetsordningar angifver däremot betydligt större 

dödlighet än både HALLEYS och KERSSEBOOMS tabeller, och 

osäkert torde därför vara, om den ens för en hel befolkning 

ungefärligen återgifver 1600-talets mortalitetsförhållanden. 

Vilja vi till afslutning uttala ett allmänt omdöme om DE 

Wırrs försök på mortalitetsstatistikens område, böra vi på 

grund af det föregaende kunna formulera detta så, att försöket, 

oaktadt dess förut framhållna brister, måste betraktas såsom för 

sin tid ganska förtjänstfullt och därför väl värdt en större upp- 

märksamhet än den, som hittills kommit detsamma till del. 
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Onsdagen den 11 Mars. 

INNEHÄLL: 
‚Öfversigt af sammankomstens förhandlingar . . .. 2.2.2.2... . sid. 177. 

PHRAGMEN, Sur la theorie des Elections multiples . . . 2.2... ...» 181. 

BENDIXSON, Sur les equations differentielles lineaires å solutions pe- 

riodiques . . . er ER, 

‘Onsson, Ueber die Integration de Ungleichhieiteh läger Peitude in 

der Piknelentleorie. | ee REBEL HE? (Old VS Per a AR RR re Ft BENANNT 

JuEL, Mykologische Beiträge. V.. . . . . EN >» 213. 

ENESTRÖM, Hefolkninssstatistiska. formler för dödlisheten, då hänsyn 

tages till emigration och immigration . . = 2 2.2... er a 2a 

‘Skänker till Akademiens bibliotek . . . . 2 22.2... sidd. 179, 192, 206. 

På tillstyrkan af komiterade antogs till införande i Akade- 

miens Handlingar en afhandling af Professor B. HASSELBERG 

med titel: »Untersuchungen über die Spectra der Metalle im 

electrischen Flammenbogen. III. Cobalt und Nickel. 

Herr WITTROCK redogjorde för innehållet af de berättelser, 

som af Fil. Licentiat F. AHLFVENGREN, Doktor J. ERIKSSON, 

Docent J. T. HEDLUND och Doktor G. O. MALME blifvit afgifna 

rörande resor, som under nästlidet ar blifvit med understöd af 

Akademien utförda för botaniska ändamäl, samt anmälde och 

förevisade tvänne värdefulla exsiekatverk: »Herbarium Pilosella- 

rum Fenni@z» och »Hieracia exsiccata», hvilka blifvit förärade 

till Riksmuseum af Professorn vid Helsingfors universitet J. P. 

NORRLIN. 
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Herr THÉEL dels meddelade en öfversigt af verksamheten 

vid Kristinebergs zoologiska station under förlidet år, och dels 

redogjorde för de berättelser, som af Kandidat O. HoLMQVIST 

och Amanuens G. GRÖNBERG blifvit afgifna rörande deras under 

samma år af Akademien understödda uppehåll vid nämnda sta- 

tion för zoologiska studiers och undersökningars idkande. 

Herr HASSELBERG refererade det hufvudsakliga innehållet af 

ofvannämnda af honom författade och till införande i Akademiens: 

Handlingar antagna afhandling. 

Herr GYLDÉN meddelade en af Docenten vid Stockholms 

Högskola I. BENDIXSON författad afhandling med titel: »Sur les 

equations differentielles lineaires a solutions periodiques», samt 

redogjorde för densammas innehåll.” 

Herr LINDSTRÖM anmälde gäfvor af försteningar och växter, 

som af Svensk-Norske Konsuln M. Singrimani i Mersina i Mindre: 

Asien blifvit förärade till Riksmuseum. 

Den Fernerska belöningen för året tilldelades Fil. Doktor 

K. G. OLSSON för hans i Akademiens Handlingar intagna af- 

handling: »Ueber die allgemeinen Jupitersstörungen des Planeten. 

(127) Johanna». 

Den Lindbomska belöningen tillerkändes Professorn vid Stock- 

holms Högskola V. BJERKNES för två af honom författade och i 

Bihanget till Akademiens Handlingar införda afhandlingar med 

titel: »Ueber elektrische Resonanz». 

Den Flormanska belöningen tilldelades Docenten vid uni- 

versitetet i Lund H. T. S. WALLENGREN för hans under året 

från trycket utgifna arbete: »Studier öfver ciliata infusorier». 

För utförande af vetenskapliga resor inom landet beslöt 

Akademien utdela följande understöd: 

at Filos. Kandidaten ASTRID CLEVE 175 kr. för biologiska. 

fanerogamstudier och undersökningar öfver alpina diatomaceer i 

Lule Lappmarks fjelltrakter; 

åt Amanuensen H. DAHLSTEDT 150 kr. för hieraciologiska 

studier inom Femsjö i Småland samt i Bohuslänska skärgården; 
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åt Filos. Doktorn J. ERIKSON 100 kr. för fortsatta studier 

öfver Ölands alvarvegetation; 

at Filos. Kandidaten M. FLoDErus 150 kr. för studium vid 

Kristinebergs station af ascidiemantelns byggnad och utveckling; 

at Filos. Kandidaten E. HEMMENDORFF 100 kr. för fysio- 

gnomiska och utvecklingshistoriska studier af Ölands alvarvegeta- 

tion; 

at Filos. Licentiaten K. GRÖNVALL 175 kr. för paleontologi- 

ska undersökningar pa Gotland; 

at Med. Kandidaten E. HOLMGREN 150 kr. för studier vid 

Kristinebergs station af vissa grupper af hafsevertebrater; 

at Docenten R. SERNANDER 150 kr. för undersökningar 

öfver trädgränsens förlopp och postglaciala förskjutningar i Herje- 

dalen; | 

at Filos. Doktorn K. O. E. STENSTRÖM 150 kr. för hiera- 

ciologiska och växtbiologiska studier i nordligaste Jemtland. 

Statsanslaget till instrumentmakeriernas uppmuntran skulle 

i lika lotter fördelas mellan mathematiska och fysiska instru- 

mentmakarne P. M. SÖRENSEN och G. SÖRENSEN. 

Genom anställdt val kallades Professorn i allmän patologi 

och terapi vid Medicinska Fakulteten i Paris, Ledamoten af 

Franska Institutet CHARLES JACQUES BOUCHARD till utländsk 

ledamot af Akademien. 
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Chapel Hill. Elisha Mitchell scientific society. 
Journal. Year 12(1895): P. 1. 8:0, 

Cincinnati. Society of natural history. 
Journal. Vol. 18: N:o 1—2. 1895. 8:0. 

Edinburgh. R. Physical society. 
Proceedings. Vol. 13: P. 1(1894/95). 8:0. 

Genova. sSocieta Ligustica di scienze naturali e geografiche. 
Atti. Vol. 1(1890)—6(1895): N:o 3-4. 8:0. 

— Musei di zoologia e anatomia comparata della R. universita. 
Bollettino. 1895: N:o 34—39. 8:0. 

Göttingen. K. Gesellschaft der Wissenschaften. 
Abhandlungen. Bd 40(1894—95): Phil.-hist. Kl.: Math.-phys. Kl. 4:0. 
Nachrichten. Math.-phys. Kl. 1895: H. 4. 8:0. 

Habana. AR. Colegio de Belen de la compania de Jesus. 
Observaciones magneticas y meteorolögicas. Ano 1391. 4:o. 
VINES, P. B., Investigaciones relativas a la circulacion y traslacion 

ciclönica en los huracanes de las Antillas. 1895. 8:0. 

Hamburg. Deutsche Seewarte. 

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an 10 Stationen IL 
Ordnung. Jahrg. 17(1894). 4:o. 

Harlem. Koloniaal museum. 
Bulletin. 1896: Maart. 8:0. 
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Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. 29: Livr. 

4—5. 1896. 8:0. 
Kharkow. Universite ale 
Annales. 1895: K. 4. 8:0. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 3. 

Stockholm. 

Meddelanden från Stockholms Högskola, N:o 154. 

Sur la theorie des elections multiples. 

Par E. PHRAGMEN. 

[Communiqué le 11 mars 1896 par A. LINDSTEDT.| 

Le probleme de l’election des corps representatifs n’a pas 

trouve jusqu’ici de solution universellement reconnue. Que les 

modes d’election usites en general, soit qu’on ait adopte un 

serutin de liste d’une extension plus ou moins vaste, soit qu’on 

ait prefere le serutin uninominal par eirconscriptions, sont tous 

fort peu propres a amener une representation vraie du corps 

eleetoral, cela est une v£erite qui ne saurait tre contestee par 

personne qui se donne la peine d’y reflechir serieusement. Aussi 

les projets formes en vue de porter remede å cet inconvenient 

sont-ils innombrables, et presque aussi varies qu’innombrables. 

Il est vrai que la plupart de ces projets sont oublies presque 

aussi vite qu’ils ont été formes. Mais il en reste encore assez, 

et, en ce moment, il y a surtout deux qui comptent des parti- 

sans nombreux. C'est, en Europe, la methode dite de la con- 

currence des listes et, en Amerique et en Australie, la methode 

d' Andre (plus connue sous le nom de Hare). Toutefois, pour 

quiconque a suivi avec attention les polemiques engagees a propos 

de ces methodes, il n’est guere douteux que, dans cette lutte, 

ni l’une, ni l’autre ne pourra remporter la victoire definitive. 

Cette victoire appartiendra, sans aucun doute, a quelque autre 

methode qui saura, a la fois,. reunir les avantages et eviter les 

inconvenients de l’une et de l’autre. 
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Nous tächerons, dans ce qui suit, de formuler quelques prin- 

cipes generaux, a l’aide desquels’ on pourra, avec assez de sürete, 

iucer des merites relatifs des diverses methodes. 
> 

Les representants sont elus en vertu des votes des électeurs. 

Tout electeur a le meme droit que tout autre d’etre repre- 

sente dans le corps representatif par un representant de son 

choiw. 

Ces deux principes ne trouveront guere de contradicteurs. 

Seulement, quant au second, il a besoin d’une modification dans 

tous les cas ou l’egalite des &lecteurs n'est pas reconnue par la 

loi; mais comme il suffit, dans ces cas, de regarder un electeur 

plus favorise que les autres comme l’equivalent d'un nombre 

donne d’electeurs ordinaires, on n’aura pas besoin de s’occuper 

en theorie que du cas defini par le second principe. 

Comme les representants sont toujours beaucoup moins 

nombreux que les electeurs, il faudra necessairement plusieurs 

electeurs pour amener l’election d’un representant. Theorique- 

ment, on peut se representer la chose de la maniere suivante: 

Tout electeur n’a, seul, droit qu’a une fraction de representant. 

Il faut par consequent, puisque les representants ne peuvent 

pas &tre divises, que plusieurs electeurs conviennent de choisir 

le m&me candidat qu’ils partagent ainsi en quelque sorte. 

Pour juger de l’equite relative de plusieurs compositions 

hypothetiques du corps representatif, il faut donc se poser les 

deux questions suivantes: 

Comment faut-il partager chacun des representants entre 

les differents electeurs? 

SU se montre apres cette repartition des representants entre 

les electeurs, que, dans Tune et lautre de deux hypotheses dif- 

‚ferentes sur la composition du corps representatif, certains dlec- 

teurs ont obtenu une representation plus forte, certains autres 

une representation plus faible que la moyenne, laquelle de ces 

deux compositions du corps representatif faut-il regarder comme 

la plus equitable? 
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D’apres les réponses differentes qu'on donne & ces deux 

(questions on obtient des methodes d’election differentes. 

Quant a la premiere question, la reponse qui se presente 

presque d’elle-m&me å l’esprit, c'est la suivante: 

Il faut partager chaque representant egalement entre ceux 

‚des electeurs qui ont vote pour lut. 

Cependant, et cela montre d’une maniere frappante combien 

est difficile le probleme que nous traitons, cette reponse ne 

saurait &tre regardee comme definitive. En effet, considerons le 

cas suivant bien simple: 

Un groupe de citoyens ont å elire une commission composee 

de deux membres. Il ya deux partis de force egale; les electeurs 

du premier parti ont vot& pour A et B, ceux du second pour A et C. 

Il y aura en tout trois possibilites: la commission pourrait 

&tre composee de A et DB, de A et C ou de Bet C. Les 

deux premieres hypotheses étant evidennment &galement &quitables, 

il sufit de comparer l’une delle a la derniere. Or, si la re- 

partition des representants entre les &lecteurs doit &tre fait 

comme nous l’avons suppose, il est clair que la derniere hypo- 

these donne une representation absolument £quitable, tous les 

electeurs etant representes par la m&me fraction d'un represen- 

tant, tandisque, dans les deux premieres hypotheses, les @lecteurs 

de l’un des partis auraient une representation plus forte que 

ceux de l’autre. Ce serait done D et C qu'on devrait declarer elus. 

Nous ne disons pas que ce resultat soit absolument inad- 

missible. Mais il y a une objection bien grave a y faire, objec- 

tion qu’on peut formuler ainsi: 

C'est a force de voter sur A qu'on a detruit ses chances 

d’etre elu. 

Mais si, a force de voter sur ses candidats favoris, on peut, 

sous certaines conditions, amener leur &chec, on ne doit pas 

s’etonner si l’electeur ordinaire se montre peu satisfait de la 

methode d’election. Et encore, si, pour assurer l’election d'un 

representant extraordinairement qualifie, il est necessaire non 

seulement de lui gagner assez de votes, mais encore de prevenir 
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‚qu’il n’en ait trop, la besogne des comites electoraux des partis 

deviendra vraiment trop difficile. 

Toutefois, pour ceux qui se dispenseraient de tenir compte 

de cette objection, quelque serieuse qu’elle soit, nous ne voulons 

pas supprimer la methode d’election tres elegante a laquelle 

conduit le plus naturellement ce principe. En efiet, ayant 

admis comme principe la repartition egale des representants 

entre les e6leeteurs qui ont vote pour eux, on pourra calculer 

immediatement le montant de representation qu’a obtenu chaque 

electeur, sous les hypotheses differentes possibles sur la compo-- 

sition du corps representatif. Designant ce montant par 5, 

quand il est question du u® electeur, il est naturel de consi- 

derer comme une mesure de Winéquité d'une combinaison donnee 

d’elus, Ja somme 

> (E40 — En)? 

AV 
de tous les carres des differences entre les representations de 

deux electeurs. 

L’hypothese la plus equitable sera alors celle pour laquelle 

cette somme aura la valeur la plus petite possible, et ce sera 

la combinaison de candidats qui donnera cette somme minima 

qui devra &tre declaree elue. 

En designant par ei) l’unite ou zero selon que le „me elec- 

teur a vote pour le a”? candidat ou non, par n. le nombre total 

des votes reunis par le ame candidat, c’est-a-dire la somme 

il est evident qu’on peut ecrire 
gl 

Eu) — BEE: 
Na 

[04 

Zia= ) == I0U)=k, 
Na 

a, u 

si k est le nombre des representants a elire. 

On a done 
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On obtient par conséquent 

Jå (öm — EM)? — 5 Em + = for — 2 2 Eu) En) 
MV 17 v u,v 

LD = er Ku? _ 2095 SN 

a - 28 Ew2 —_ kl. 

Au lieu de rechercher la valeur minima de Law — EN, 
Ha 17 

nous pouvons done rechercher la valeur minima de Law: ou 
u 

ne I D ,” . 2 
comme nous écrirons desormais en omettant l’indice u, 25 

ce qui est beaucoup plus facile. 

En effet, comme nous avons 

ro WE 
STR SL 

a Lör 

on a 

g 

= [04 (9 EaEp Se (YE 0) ee) 
n Non! 

& & («, Pp) 

Or on a 

Mettons de plus 

2 Eaep = Naß + 

nog designera evidemment le nombre des electeurs qui ont vote 

a la fois pour le ame et le Sme candidat, et on aura 

3 r 2\ NV Nol Be a8 sr 
ZI u PAD? LT: ü 

ECE 

C'est cette expression qui devra étre minima pour la com- 

binaison victorieuse. 

On voit que tout depend des nombres na. et nag, qui de- 

signent le nombre des votes reunis par le candidat ae et par 

la combinaison des candidats am® et me. 
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Une etude superficielle de l’exemple simple donne ci-dessus 

pourrait faire croire qu’on obvierait a l’inconvenient que nous 

avons signale a propos de cet exemple, en modifiant le procede 

que nous venons d’indiquer, de telle maniere que les differents 

representants sont nommes successivement. 

En effet, soit dans notre exemple, a le nombre d’eleeteurs 

de chacun des partis, on aura, en prenant les candidats dans 

l’ordre suivant: 

Al, B, (Ch 

ih Do My SÖ Mä 

el et, und 

Pour determiner le premier elu, nous avons A determiner 

le minimum de 

Ce minimum s’obtient pour @—=1, de sorte que c'est A 

qui est elu en premier lieu. 

Puis, mettant &=5, + &,, nous avons a determiner le 

minimum de-la somme 

ar wm på 

Aa Re i DR 

et nous trouvons la meme valeur pour a« = 2 et « = 3, de sorte 

qu'il faudra avoir recours a un tirage au sort pour décider entre 

B et C. 

Mais il est facile de former d’autres exemples ou l’incon- 

venient en question reste encore assez frappant. i 

Supposons, pour le montrer, que les types des bulletins 

presentes a l’election sont les suivants 

1 32. 11, 3. RT, 5 FA CT 

et que 

1.) ae 2. DS Yen Ad; d. € 

designent les nombres de votes qu’ont reunis ces listes. 
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On aura 

n=atd+te id (0) 

n, =b + d nme 

mn one ng = de. 

Pour le premier siege, on aura a comparer 

, Supposons qu'on ait 

a+te>b, a+d>e, 

ce sera la premiere de ces valeurs qui sera la plus petite, et, 

par conséquent, ce sera le candidat I qui sera elu en premier lieu. 

Pour remplir le second siege, nous aurons a comparer 

el lie (2,9) 

ou plus simplement 

c’est-a-dire 

I 2d 1 2e 
— i Mö — + j 
bd (a + d + e) (b + d) ee (GE UT MET d) 

La condition pour que la premiere soit la plus petite peut 

s’ecrire 

Be — (a + d + e)jd < (a + d + 3e)b — (a + d + e) (ce + e). 

Donc, si on a 

2e>a+d+e, (a + d + 3e)b > (a + d + e) (c + e) 

d (a + d + 3e)b — (a + d + e) (c + e) 
Po 20 — (a + d + e) 

Za + d, 

on trouve que, si on fait varier d en variant en måme temps a 

dans le sens oppose de maniere que a + d reste constant, le 

eandidat II sera elu en second lieu tant que d reste inferieur 

& d,, mains il ne sera pas elu si d croit au dela de d.. 
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Par exemple, en faisant a = 950, db = 1000, e=900, a+d 

= 1200, e= 100, on aura 

art e- 1050> 100 = 5, ad 005 NIE 

2c = 1800 > 1300 = a + d + e 

(a + d + 3e)b = 1500000 > 1300000 = (a + d + e) (ce + e) 

d, = 400 < 1200 = a + d. 

Done II sera elu en second lieu tant que d restera inferieur 

a 400, mais ne sera plus &lu si d devient plus grand que 400. 

Done, ceux des electeurs qui votent pour I pourront provoquer, 

l’echee de II rien qwen votant pour lut. 

C’est le m&me paradoxe que nous avions signale ci-dessus. 

Si done on veut avoir une methode d’election telle qu' on 

augmente toujours les chances d'un candidat en votant pour lui, 

il faut necessairement renoncer au principe de la repartition 

egale. 

La repartition qui se recommande alors de preference & 

toutes les autres par sa simplicite, c'est celle qui permet d’ar- 

river a la plus petite valeur de la quantite adoptee pour mesure 

de Pinéquité d'une composition donnee du corps representatif. 

De cette maniere on &vite toujours le paradoxe dont nous venons 

de parler. 

En effet, considerons la combinaison de representants et 

la repartition d’eux entre les @lecteurs, qui donne a la mesure 

de l’inequite sa valeur minima, et concevons en m&me temps 

une autre election ou rien n’a ete change si ce n'est qu’un 

certain candidat ait obtenu quelques votes de plus. 

Si on considere une combinaison de representants ne conte- 

nant pas ce candidat, rien n'est change dans le calcul. Et si 

nous considerons une combinaison de representants contenant ce 

candidat, la repartition obtenue dans la premiere election sera 

encore une repartition possible dans la seconde. Seulement il 

y aura encore d’autres repartitions qui pourront donner des 

valeurs moindres A la mesure d’inequite. Donc les votes nou- 

veaux constituent toujours un avantage pour le candidat qui 

les a obtenus. 
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Il semble difficile, sinon impossible, d’imaginer un autre 

moyen qui permette d’obtenir le méme résultat d'une maniere 

aussi simple. 

Ce qui precede montre que, si on admet les deux principes 

suivants: 

premierement: 

Tout nepresentant elu doit Etre considerE comme un repre- 

sentant des electeurs qui ont vote pour lui. Ces electeurs peu- 

vent etre consideres en quelque sorte comme des societaires qui 

se partagent entre eux, d'une maniere qui peut varier suivant 

les cas, le siege qu’il remplit, 

et secondement: 

Tout vote nouveau pour un candidat doit augmenter ses 

chances d’etre lu, 

la methode d’election peut &tre consideree comme entiere- 

ment definie par le choix de la mesure d’indquite, c’est-a-dire 

une expression convenable dependant des votes emis et de la 

combinaison de candidats qu’on suppose @lue, et qui doit &tre mi- 

nima pour la combinaison victorieuse. 

Quant a cette mesure d’inequite, on peut la choisir de 

differentes manieres. 

Pour obtenir des calculs aussi faciles que possible, il se 

recommande: 

1:0 de nommer les elus suecessivement, ce qui, en effet, peut 

etre regarde comme une sorte de modification de la mesure 

d’inequite, 

2:0 de choisir comme mesure d’inequite la difference entre 

la representation la plus forte et la representation moyenne. 

Il y a lieu de remarquer que, la representation moyenne 

etant independante de la combinaison de candidats qu’on suppose 

elue, ce n'est que la representation la plus forte qu’on a besoin 

d’etudier et de rendre aussi petite que possible. 

Nous avons dit que ce choix de la mesure d’inequite con- 

duit a des caleuls tres simples. 
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D’abord, le calcul de la repartition la plus equitable d’un 

candidat entre les electeurs, calcul assez prolixe en general, 

devient singulierement facile dans le cas indique. 

En effet, on voit tout de suite qu’a chaque pas de l’eleetion 

la representation la plus forte est augmentee, ou reste inalteree 

tout au moins. Car si ce n’etait pas le cas, on aurait du de- 

clarer un autre candidat elu pour le siege precedent. Puis, il 

est evident qu'il faut faire la repartition d'un candidat suppose 

elu, de maniere que la somme de representation atteinte par 

ceux des electeurs qui ont vote pour ce candidat, soit egale 

pour tous. En eflet, dans tout autre cas on pourrait evidem- 

ment diminuer la representation la plus forte. 

Done, si nous supposons que » candidats soient deja elus 

et qu’il s’agisse de remplir le (v + 1)me siege, si nous de- 

signons generalement par ky, la representation la plus forte 

apres l’election du a"? representant, tous les bulletins qui con- 

tiennent le nom du we representant auront obtenu une repre- 

sentation egale a k,, 

ceux qui ne contiennent pas le ve representant, mais le („—1)m®, 

auront obtenu une representation egale a k,_ı 

ceux qui ne contiennent pas le vme, le (v—1)jme, . . . . ., le 

2me mais le 1° representant, auront obtenu une représen- 

tation egale a k,, 

ceux qui ne contiennent aucun des representants deja elus, auront 

obtenue une representation nulle. 

Soit maintenant, pour un des candidats qui ne sont pas 

encore e&lus, 

nm, le nombre des bulletins qui contiennent son nom avec le 

nom du vme representant, 

n’_, le nombre des bulletins qui contiennent son nom sans celui 

du vme, mais avec celui du (v—1)"® representant, 
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nm le nombre des bulletins qui contiennent son nom, sans ceux 

des „me (wm mus oo. oc , 2m!e, mais avec celui du 1er 

représentant, 

n, le nombre des bulletins qui contiennent son nom sans ceux 

des representants deja elus, 

et soit % la representation atteinte par tous les &lecteurs ayant 

vote pour ce candidat, dans l’hypothese qu’il soit elu. On 

pourra determiner k par l’equation 

leo + ny (k— ky) + ny (k — ky) + BE n’,(k — ky) 

qui signifie que l’augmentation de la somme totale de represen- 

tation causee par l’election de ce candidat serait egale a l’unite. 

Celui des candidats non elus pour lequel la valeur de k 

ainsi determinee a la plus petite valeur, sera declaré elu et sera 

possesseur du (» + 1)=e siege. 

C’est cette methode que j’ai deja recommandee dans une 

communication anterieure !) et dont j’ai developpe plus ample- 

ment les details, en tenant compte des exigences de la pratique, 

dans une brochure (en suédois) publiee a Stockholm en 1895.2) 

Ce que, dans ces publications anterieures, jai nomme la force 

eleetrice d'un bulletin de vote, est tout-a-fait equivalent a ce 

que, dans cette note, j’ai designe comme la part de representa- 

tion obtenue par le bulletin. 

S’il fallait donner un nom a cette methode particuliere, on 

pourrait la caracteriser comme la methode au minimum de la 

representation la plus forte et a nommation successive des elus. 

Il ne rentre pas dans mon plan de comparer la classifica- 

tion des methodes d’election d’apres la »mesure d’inequite» 

comme elle a ete proposee ci-dessus, avec la classification d’apres 

la »fonetion de satisfaction» proposce par M. Thiele?) Je me 

contente de la remarque que ces deux classifications sont tout-a- 

fait differentes. 

1) Öfversigt af Kungl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1893, p. 33. 

2) Proportionella val. En valteknisk studie. 

2?) Om Flerfoldsvalg, Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger 1895, p. 415. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 3. 
Stockholm. 

Meddelanden från Stockholms Högskola N:o 155. 

Sur les equations differentielles lineaires a solutions 

periodiques. 

Par Ivar BENDIXSON. 

[Communiqué le 11 mars 1896 par H. GYLDEN.] 

Les trauvaux de M. PoINCARÉ ont mis en evidence l’extr&me 

difficulte qui se presente, quand il s’agit de determiner si une 

£quation differentielle a ses solutions periodiques ou non. Dans 

les cas traites par l'illustre geometre la reponse a cette ques- 

tion se presente toujours sous une forme transcendante et on 

peut se demander, s’il sera jamais possible de determiner pour 

ces 2quations d'une maniere arithmetique la question suivante: 

Les constantes entrant dans Véquation differentielle ayant des 

valeurs rationelles donnees, peut-on savoir si les solutions de 

Vequation sont des fonctions periodiques ou non. 

Il m'a semble d’autant plus interessant qu’il existe une 

classe d’equations differentielles, ou l’on peut donner une r&ponse 

deeisive & cette question, que la resolution du probleme pour 

cette classe tres simple donne une idee de la nature des diffi- 

cultés qu’on doit rencontrer en cherchant & resoudre le probleme 

correspondant pour les equations differentielles qu’on rencontre 

dans l’&tude du probleme des trois corps et des autres problemes 

traites par M. PoInCcARÉ. 

Envisageons en effet l’equation differentielle 

q 
(1) = + [a Cost + 8 Sin tle = VÄ [av Cos vt + by Sin vi] 

d 
v=0 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 3. 2 
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je me propose de montrer dans ce memoire le theoreme suivant: 

»Etant donnde une equation differentielle de la forme (1), 

ou a, PB, Ay, Ag, dis =», Og, sont des nombres rationnels donnes, 

on peut toujours par un nombre jini d’operations arithmetiques 

determiner, si l’equation (I) a ses solutions periodiques ou non.» 

Pour plus de simplieite, je traiterai d’abord le cas ou £ = 0. 

L’equation (1) peut alors, a l’aide de theoremes bien connus 

de la trigonometrie, s’ecrire de la maniere suivante: 

(2) 3 + za Cos t = f(Sin t) + gq(Sin t) Cost 

f et q etant des fonctions entieres rationnelles de Sint dont les 

coefficients sont des fonetions entieres rationnelles a coefficients 

entiers des quantites a,, by. 

Etudions maintenant l’integrale de l’equation (2), que nous 

ecrivons sous la forme bien connue que voici 

t 

r= es] front t) + (Sin t) Cos t]dt + | 
0 

C designant une constante arbitraire. 

L’integrale 
t 

fe ‘Gin t) Cost dt 
0 

representant evidemment une fonction periodique, il est evident 

que x est une fonction periodique en m&me temps que l’integrale 

suivante 
t 

fe Sin? f(Sin t)dt 
0 

Mais pour que cette fonction soit une fonction periodique 

de t, il faut que la fonction e*Sin‘/(Sin t), developpee en serie 

de Fourier ait un terme constant egal a zero, c’est-a-dire que 

l’on ait 
27T 

fer sin: f (Sin t)de = 0. 
0 
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Mettons 
27T 

V(a) = > ex Sint dt 

ur 

et differentions par rapport a «. On obtient alors 

27T 

V‘(e) = = een Sin t dt 

27T 

V>(0) = ee Sint Sin” t dt. 
a 

Mais on sait que 

ein tdt = — ee Sint Cost + a les Sint Oos?t 

— — 0 (COS dr le din ler Sint Sin? tdt, 

ce qui conduit enfin a l’equation suivante 

(3) aV”(a) + V(a) = 20 Va). 

Il gen suit que toutes les derivees de V(e) superieures å 

la premiere peuvent s’exprimer en fonctions lineaires de V(«) 

et V(e), dont les coefficients sont des fonctions rationelles en- 

i 1 j . 
tieres de — 3 coefficients entiers. 

| a 

On pourra donc ecrire 

(4) fe Sint?(Sin t)dt = A(e)V(a) + Ble)V (a), 
0 

RR. ös | 1 
ou A(a) et B(a) sont des fonctions entieres rationnelles de Fi 

dont les coefficients sont des fonctions entieres rationnelles de 

Gy, @g Os =, Og, a coefficients entiers, fonctions qui se cal- 

culent aisement & l’aide de l’&quation (3). Il s’agit donc, d’apres 

ce que nous avons developpe ci-dessus, de determiner si l’expres- 

sion A(a)V(«) + B(a)V’(e) s’annulle ou non. 
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Supposons maintenant que qa,,...,49 dj,...,dg Seient des 

nombres rationnels donnes. Alors A(e) et B(«) seront des 

nombres rationnels, quand «& est un nombre rationnel. 

Deux cas sont alors & distinguer: 

1) Il pourrait exister des valeurs rationnelles de & pour 

V(e) . : 
lesquelles Wie) ait une valeur rationnelle, 

V(e) 

Il faudrait alors savoir determiner ces valeurs de @. Cela 

fait, on pourrait toujours determiner si l’expression (4) est egale 

a zero ou non. Car si la valeur de « appartenait a ces 

valeurs determinees, il faudrait calculer ve et determiner si 

V‘(«) Ale) + N 

s’annulle ou non. Si au contraire « n’appartenait pas a ces 

valeurs, il faudrait, pour que l’expression (4) s’annulle, que A(«) 

et D(e) s’annullent tous les deux. 

Mais il serait extremement invraisemblable que l’on püt 

parvenir a une determination complete de ces valeurs de «, et 

si on n’y parvenait pas, on ne pourrait pas en general de- 

terminer si, pour des valeurs rationnelles donnees de a, qa,,..., 

Ay, d13.:-, by, l’equation (2) a son integrale periodique ou non. 

2) Il n’existe pas de valeur rationnelle de « pour laquelle 

V‘(e) 

10] 
Dans ce cas on peut toujours determiner si l’expression (4) 

alt une valeur rationnelle. 

s’annulle ou non pour une valeur rationnelle donnee de &. I] 

faut en effet pour cela que les deux &quations 

Ale) = 01 
B(e) = 0| 

soient satisfaites, ce dont on peut toujours s’assurer: 

C'est ce dernier cas 2) qui a lieu. 

Ve) La fonction —— ne peut en efjet prendre une valeur ra- 
V(e) 
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tionnelle pour aucune valeur rationnelle de a, et c'est a cette qua- 

AL RER 
lite de la fonetion ve que bon doit la possibilite de resoudre 

le probleme que nous nous sommes propose. 

Je me propose maintenant d’etablir ce theoreme concernant 

a) . 5 ; 
la fonetion Ye) ’ en appliquant une methode tout analogue a 

celle, devenue celebre par les travaux de MM. HERMITE, LINDE- 

MANN et WEIERSTRASS pour la question analogue concernant la 

fonction e”. Avant dy proceder je veux, concernant la fonc- 

tion V(e), observer qu’elle est une fonction entiere dont le deve- 

loppement en serie de Taylor s’obtient aisement a l’aide de 

l’equation (3) dans la forme suivante: 

a2\2 a2\2 

& (2) (5) V(a) =1 + 3 + Så IP oc Fo ANS FF oc 
(2) Br (2)? 

R 19 

ND ID 

” A & L Ä 
En mettant 92 = & on obtient 

(a C a ARNE 2 ee 

fonction qui satisfait a l’equation de Bessel q q 

Nous procedons maintenant a la demonstration. 

Soit a cet effet Flea) une fonction entiere rationnelle im- 

paire de &, c’est-a-dire telle que l’on ait 

(= DAD. 

On aura alors 

(| FXa)V(e)da = ee = [« V'(a)]de 

ce qui nous donne 



198 <BENDIXSON, EQUATIONS A SOLUTIONS PERIODIQUES. 

f Fla)V(e)de — Fla)V’(e) — | ko: A 2 VO 

= Ko) V(a)— Fe ee > Yta ya | [Pa A | Imoda. 

F(e) 
D’apres la supposition faite sur F(«), ER est une fonction 

entiere rationnelle paire de « et | est une 

fonction entiere rationnelle impaire de «. 

En designant par 4y l’operation suivante 

Fe U A ERDE TEE « 

IT de? E | 

et en mettant (Ay) = A’y, A(4°y) = Ay et ainsi de suite, 

on obtient les equations suivantes 

| Fe) V(e)da = 

ee Ko it 22] Via) + [AF V(a)da 

f AFV(oa)da = 

(6) E = ee Va) + [AP Vloyda 

I a V(e)da = 

= #,FV‘(a 1-5] V(e) + [4’*FV(o)da . 

Soit 29 +1 le degre de Fa), 4F est evidemment du 

degre 29 — 1, 4?F du degre 29 — 3 et ainsi de suite, de sorte 

que 47+1F s’annulle identiquement. Toutes ces fonctions sont 

en outre des fonctions entieres rationnelles impaires. Il s’en 

suit que toutes les fonctions Aa), AF, 4°F,... ainsi que les 

He) d4F AF fonctions No I ee s’annullent pour a=0. 
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Les equations (6) nous permettent donc d’ecrire 

| Fa) V(a)de = Gila) V (a) — a)V(a) 
0 

@ et @, etant des fonctions entieres rationnelles de degre2g+1 

en a, s’annullant pour a =0 et & coefficients entiers. 

Mettons maintenant 

Fa) = ola? — a?)*. 

On sait que Aa) = F'(a) =...= Fe (a) =0. 

| Fe : NM ] 
La fonction an est une fonction entiere rationnelle de a 

L 

a coefficients entiers et de degre u + 1 en a. En general la 

Fut”(a) 

[et 
entiers et de degré, tout au plus, egal a u + 1. 

fonction est une fonction entiere rationnelle & coeffieients 

: el 
Il s’en suit que toutes les fonetions —— , pour @ = a, sont 

u 
soit zero, soit des fonctions entieres rationnelles a coefficients 

entiers de a dont le degré est tout au plus egal a u +1. 

Nous pouvons done £crire 

” ale? — a?)"V(a)de = H,(a)V’(a) — H(a)V(a) 

H et H, designant des fonctions entieres rationnelles de a & 

coefficients entiers et de degre u + 1 en a. 

Je dis maintenant que, ayant fixe le nombre a, il existe 

toujours un nombre infini de valeurs uj, Uy,...4y,..., pour 

lesquelles l’integrale!) 
a 

In f ala? — a?)“V(a)da 
0 

n'est pas egale a zero. 

1) La demonstration donnee ici s’applique ausssi au cas ou @ est un nombre 
Tee Ti EL Ö \ 

de la forme AY— 1,4 desirnant un nombre rationnel. Pour le cas ov 

a est un nombre rationnel, il est Evident que Zu ne peut jamais s’annuller. 
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En effet, s’il n’en etait pas ainsi, il existerait toujours un 

nombre entier positif P tel que 

Ja 0 DO ju SS 

Mais cela n'est evidemment pas possible, car on en tirerait 

comme une conséquence immediate que l’integrale 
a 

(7) f ala? — a2)PV(e)G(a2)da 
0 

s’annullerait toujours, @ designant une fonction entiere ration- 

nelle absolument arbitraire de «?. Et en designant par b,,..., bg 

les zeros de la fonction V(e) situes entre O et a, et en prenant 

pour G(e?) la fonction suivante 

G(e?) = (a? — bi) (e? — bd) N . (0? — b') 

on voit que la fonction sous le signe d’intögration conserve tou- 

jours le méme signe entre Ö et a, ce qui met en evidence l’im- 

possibilite de notre supposition que 7, s'annulle tant que u > P- 

Cela etant, soit 

N, 
TR 

un nonibre rationnel, n, et n designant des nombres entiers. 

Supposons de plus que pour cette valeur de a une relation 

lineaire 

(8) pY (a) — q V(a) = 0 
ait lieu, p et q étant des nombres entiers différents de zero. 

Les deux fonctions V(a) et V'(a) ne pouvant s'annuller a 

la fois, selon un théoreme bien connu sur les integrales d'une 

equation differentielle lineaire homogene, il faut que toutes ces 

deux fonctions soient differentes de zero. 

On aura alors 

105 we ‘ 2 2 +1/ +1 or ale? —- a?) V(a)da = |q : n#+!H, (a) — pn“+!H(a)]V(a) 

SR 
— M,„- V(a) 

ou M, est un nombre entier, les fonetions H et 7, ne contenant 

en effet I qu’& la puissance u + 1 tout au plus. 
N 
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Mais d’apres ce que nous venons d’etablir, on sait qu'il 

existe un nombre infini de valeurs uj, Wa,...ur,... pour les- 

quelles 
Mia => (0) o 

On aurait done 

Pp nat 

Ina 

a 

i ala? — a?) V(a)da| >| V(a)| 

0 

ce qui est impossible, car le membre gauche decroit vers zero 

quand A va en augmentant vers l’infini. 

J’ai done etabli qu’en supposant que p et g soient differents 

de zero il n’existe pas de relation (8) entre V(a) et V’(a), tant 

que a est un nombre rationnel. 

De la m&me maniere on prouve qu’il n’existe pas de relation 

V(a) =0 ou V(a) = 0 

si a est un nombre rationnelle. 

On est donc parvenu au theoreme suivant: 

Les constantes @&, a,-...,Iq, Oy, .-.., bg, etant des nombres 

rationnels donnes, la condition necessaire et sufisante, pour que 

lintegrale generale de lequation (2) soit une fonction periodique, 

siexprime par les deux conditions que les fonctions entieres ra- 

. c ö 1 
tionnelles a coeficients rationnels de =, A(a) et B(a) de Véqua- z | 

tion (4) s’annullent toutes les deux. 

LÅ . . Vä (04 

Pour etablir que la fonction 7 ne peut prendre des 
a 

valeurs rationnelles pour aucune valeur rationnelle de «, on aurait 

pu appliquer le beau theoreme de M. HURWITZ sur les proprie- 

tes arithmetiques des fonctions transcendantes definies par des 

equations differentielles,!) theoreme qui m’etait inconnu quand 

jai donne cette demonstration, mais & l’aide duquel on £tablit 

peut-etre plus aisement la propriete en question de la fonc- 

A: 
tion un 

Va) 
!) Voir Hurwırz »Ueber Arithmetische Eigenschaften gewisser transcendenten 

Functionen» Math. Annal. Tome XXXTI. 
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Je veux maintenant traiter l’equation (1), en supposant que 

« et 8 aient des valeurs rationelles quelconques, et nous Ecrivons 

a cet effet cette equation sous la forme suivante 

q 
(9) = + ala Cost — b Sin t)x = > la, Cosvt + by Sin vt] 

v=0 

a et b designant des nombres entiers. 

On sait donc que 

! q 
z—e- ela Sin t+5Cos Jen Sint+5Cosi]. La Cos vt+b, Sin vi)dt + a h 

0 v=0 

Pour que x soit une fonction periodique, il faut et il suffit 

que 

27T 9 

jet Sin t+b Cosi], > (a, Cos vt + by, Sin vt)dt = 0. 

0 v=0 

Mettons 

276 

V(e)= m eela Sin t+5 Cost] dt 

0 

27 
1 5 1. Va gi 5 erla Sin t+b Cosi]. Sin vt dt var 

0 

1 27 

Va 2 rt eela Sin t+b Cost] . Cos vt dt. N.) 
0 

Je veux d’abord montrer que toutes les fonctions V,ı, Va 

s’expriment en fonctions lineaires de V, Vy, Via dont les 

h 3 D: N 1 
coefficients sont des fonctions entieres rationnelles de Zz et de 

1 

EE 

On a en effet 

b. 

forte Sin t+b Cos t] Sin vt dt = 

Cos »t 2 2 festa Sin 2+5 Cost] Gos vtla Cos t — b Sin tjdi 
Wi v 

— — pgela Sin t+b Cos !] 
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feste Sin {+5 Cos t] Cos vt dt = 

23 e«la Sin ?+b Cos t] .. yt NON > forte Sin t+b Cos £] Sin vila Cos (AEA b Sin {]dt r 

On en tire les deux equations suivantes 

ac eV, 2 — 5 bV yr, ı+ 5 Mara n Me; 

Dan, Vana ag aan se ÖNA er 5 av, a 

et enfin 

|+..= | ee en Be 2067, a. | 
10 
; er =E ri]: 

En observant que dans ces formules Vy = 0, Vi, = V, nous 

en tirons d’abord V,,, V,, en fonctions lineaires de V, V,,, Vis, 

puis pour v—=2, V,,, V,, en fonctions lineaires de ces mömes 

fonctions et ainsi de suite, ce qui demontre notre proposition. 

Mais les fonctions V,,, Vs S’expriment elles-memes en 

fonctions lineaires de la derivee premiere V’(«) de V(«). 

On a en effet 

0 
We) = = ja Sin 2+5 Cost] (a Sin t + b Cos t)dt 

= en + PP, 
et 

2ır 

0 = fe Sin t+5 Cos ] d[a Sint + 5 Cost] dt 
dt 

0 

= aV»—bV,, 

ce qui nous donne 

a SÅ 
Vv, ep Ve) 

(11) ; 
| V,, = Fr V'(e). 
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En appliquant les formules (10) et (11) on parvient done 

a l’equation suivante 

27T 
1 ala Sin t+d Cos ı] . S 

ol 3° 200 Cos vt + by Sin vt)dt = 

= A(e)V(a) + B(e)V'(e) 

ou les fonctions A(a) et B(«) sont des fonctions entieres ration- 

1 We; ö iR 
nelles de - dont les coefficients sont des fonctions entieres ra- 

& 

£ : 5 i 
tionnelles a coefficients entiers de a, by ;, et des a,,...,4g, 

a? + b2 

RR N FR 

Mais la fonction V(«) satisfait a une equation differentielle 

tout analogue a l’equation a laquelle satisfait la fonction V(«) 

du paragraphe precedent. 

En effet 

lea = = e«la Sin +5 Cosa? Sin ?t+2ab Sin t Cos + b* Cos ?2]d£ 

ce qui nous donne 
27T 

V"(e) = (a? + b?) Vi ni gala Sin {+5 Cos i] [a Cost— b Sin dt 

0 - 

27T 

\ all dere al ; 
= (a? + b”) Voss, er [ee Tasin:+5Cosı] I g Cost —bSint]dt 

0 

4 1 
= (a? + b?) Ve) = = V'(e) 5 

On voit done que V(a) satisfait a l’&quation differentielle 

(13) aV'(a) + V'(e) = (a? + b?)aV(«). 

En observant que 

JF) Vlejda
= 1 Fa) d | eV (oa 

a =] a) Va = [Fo- N 2 ta a) + far vo 
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et en raisonnant d'une maniere tout analogue a celle du para- 

Ve) VET Via) ne peut prendre des va- 

leurs rationnelles pour aucune valeur rationnelle de «. 

graphe precedent, on etablit que 

On peut donc Enoncer le theoreme qui suit. 

Les constantes &, ay, ...,9g, Oy, ---> by, de l’equation (9) 

etant des nombres rationnels donnes, et a et b des nombres en- 

tiers, la condition necessaire et suffisante pour que l’integrale 

generale de Véquation (9) soit une fonction periodique, s’exprime 

par les deux conditions que les fonctions entieres rationelles å 

; | 1 8 : 
coefficients rationnels de = Aa) et Bla) de lequation (12) 

s’annullent toutes les deu«. 

D’apres la remarque faite dans la note de la page 199 il 

s’en suit que la demonstration s’applique aussi au cas ou @, ß, 

ao, sont, des nombres de la former AV — 1 

designant un nombre rationnel. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 3. 
Stockholm. 

Ueber die Integration der Ungleichheiten langer Periode 

in der Planetentheorie. II. 

Von Dr K. G. OLSSON. 

[Mitgetheilt den 11. März 1896 durch D. G. LINDHAGEN.| 

Die Integrationsmethode, welche ich in der Abhandlung: 

»Ueber die Integration der Ungleichheiten langer Periode in der 

Planetentheorie. I» !) gegeben habe, ist, wie ich später gefunden 

habe, einer bedeutenden Erweiterung fähig. Das Verfahren, 

welches in jener Abhandlung nur auf die Glieder in ndz ange- 

wandt wurde, welche sonst die minus zweite, vierte, sechste 

u. s. w. Potenz des kleinen Divisors: 

do=i—tu (1) 

enthalten würden, lässt sich auf alle diejenigen Glieder erstrecken, 

welche in den fortgesetzten Annäherungen Potenzenreihen nach 

m’ & 5 : : £ 
Jr geben würden, wenn sie mittelst Entwickelung nach den Po- 

tenzen vom langperiodischen Ausdrucke ndz, oder mittelst par- 

tieller Integration behandelt würden. Es gelingt also durch- 

gehends zu vermeiden, dass die Annäherungen nach den Potenzen 
[/ m EHER, . 

von —— geordnet werden; so wie dieselben hier gestellt werden, 
0? 

' 

) ! AR: ’ m 
bilden sie nur eine Reihe nach — -. 

) 

1) Öfversigt af K. Svenska Vet.-Akademiens Handlingar den 12 Febr. 1896. 
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Nach HANSEN ist: i 

W= E+ (cosn + 1 1 e,)Y + sin NP. (2) 

Setzen wir: 

u = U(1.s) cos V— L(l.e)sin V + | 
st (3) 

+ L(2.s) cos 2V — L(2.c) sin 2V +... | 

und: 

d'P E / 
IS I,(1.s) cos V — L,(1. c) sin V + (a 

+ L,(2.3) cos 2V — L,(2.c)sin2V + | 

wo das Argument V den kleinen Divisor d enthält, folglich: 

V=ie—lue + luc— ie + dundz, (5) 

so sind in der ersten Annäherung (HANSEN: »Auseinandersetzung 

u. Ss. w.» Abh. II, S 39): 

Li) = SR + At.) (6) 
und 

Da) ER Ele (7) 

Nehmen wir nun an, dass die Integrale von Y und # sind: 

Y = Ke+ KA. s) sin V + KA. c) cos V + 

+ K(2. 3) sin 27 4 K(2. 6) cos 2 SEA I 
und 3 

= ende, | 

+ K,(2us)sin2V 2 Kı(2.o)eosay ı er m 

so ergiebt sich durch Differentiation von (8): 

al —K' + Ex s) + ul), KA. | cos V 
de de 

— SKU. e) + ul), Ka. | oz 

dndz 
ul 2] SKO. s) + la K(2. s) |oos 27 

— 1 0K@. c) + zul, | A KQ. | sin27 \(10) 

BER 
—  — — —— —— —— —— 
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+ | K(l.s) cos V — 4 ull K((1. ec) sin V 

+ | K(2.s) cos 2V — 27 ul K(2.c) sin 2V 

Be | 
und durch Differentiation von (9) einen ganz analogen Ausdruck. 

Die Bedeutung von ende und dns? ist hier dieselbe wie in 
de 0 de 0 

der oben citirten Abhandlung, und zwar diejenige, dass EF 

alle die Glieder in oh enthält, welche aus Y und # entstehen, 

und ) alle übrigen. 
de |, 

Setzt man nun: 

far | K(1.s) cos re | K(l.c)sin V | 

\ 
— 20 ua K(2.s)cos2V +2 ul K(2.c) sin 2 ne 

so wird: 

— K' + [oxa. s) + ul), K(. | csV +. | 
(12) 

= L(1.s) cos V — L(1. c) sin V + L(2.s)cos2V F | 

Nach der Formel (11) der citirten Abhandlung hat man 

aber den Ausdruck, welcher hier durch die vorhergehende Rech- 

nung als bekannt zu betrachten ist: 

=} - Den I 

+ .D(2.s)sin2V + D(2.c)cos2V +.. | 

Wird dieser Ausdruck in (12) eingesetzt, die Multiplicationen 

ausgeführt und die Coefficienten der Cosinusse und Sinusse 

gleicher Winkel zu jeder Seite gleich gesetzt, so bekommt man 

die Bedingungsgleichungen: 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 3. 3 
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A K' + Do) K(L.s) — D(L.s) K(1.c)+2D@.e) KS 

5ER 0 

a K(1.s)+ D(2.c) K.s) +2.D(L.e) K@.s)— DE) — 

— 9D(1.s) K@.c) + 2D(@. ce) K@.s) + 3DQ@.c) KB.) — 

ODE Kar), monde > 7 Zus 

a FK (Lo) D@.s) KQ.s)+2D(L.s) K@.s) — DR.c)KQ.c)+ 

+ 2D(1. ce) K(2. c) — 2D(3. s) K(2.s) + 3D(2.s) K(3.s) — 

— 2D(3. 0) K@.e) + 3D(2.c) KB.) #... =. Ul.e) 

n KQ@.s)+ D(l.c) KQ.s)+ D(.s) K(.c)+ D@.c) KA.) — 

_ D3.JKl.0)+3DEo)K@. Da szene 

= = L(2. s) 

n K(2.c) — D(1.s) K(1.s)+ D(l.e) K(l.c) — D(3.s)Ä(l.s)+ 

+3D(l.s) K(3.s) — D(3.c) K(l.c)+3D(l.c) K(3.c)F...= 

ni L(2. ©) 
2 

a K(3.s) + D(2.c) K(1.s) + 2D(1.c) K2.s) + D(2.s) KA.c) + 

ALS) ve a 18.5) 

K(3.c) — D(2.s)K(1.s) — 2D(1.s)K(2.s) + D(2.c)K(l.c) + 

ee 2 
+ 2D(1. c) K(2. ec) F Su &)- | 

Diese Gleichungen sind in Bezug auf die gesuchten Coeffi- 

cienten K(i-') lineär. Für die Berechnung der Coefficienten 

Ky li: .) aus Za (i: N) und Di: ) gelten dieselben Formeln. 
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de 

; folglich ist es auch bei den Elementen Y und # wie 

dndel ,. Ä 
Die Annäherungen von FS bilden eine Potenzenreihe 

0 
m 

d 
m 

bei = gelungen Annäherungen nach den Potenzen von ge zu 

dF 
vag = 

de de 

nach 

; Kr dndzl| . MW 
vermeiden. Freilich entstehen aus EH in 

0 

Glieder höherer Ordnung von der Form 

A (de — due + Vuc — ie + Hundz,). 

Die Coeffieienten A derselben sind aber aus den vorher- 

gehenden Annäherungen als bekannt zu betrachten und sollen 

deswegen zu L(i- ) überführt werden. 

Für die Störung » im Logarithmus des Radius vector gilt 

die Gleichung: 

nu | 
ne jan 
ana J 

(16) 

Folglich, wenn man nach den Potenzen von nde, entwickelt, und 

vorläufig die Glieder vernachlässigt, welche Potenzen von ndz, 

enthalten, kann man n statt n und e statt & setzen und: 

dv oW\| 1 dndz 
a a Uf er SR KN NA ET 
de | dn IN 1 — ey cose de | (17) 

wo der Strich bedeutet, dass nach der Differentiation n—=e zu 

| 1 dndz, 
I 1—e,cose de 

n am de 7 
zu = von der Ordnung 3 

2V, welche aus demselben entstehen, sind deswegen mit den 

ist im Vergleich setzen ist. Das Glied En 
om 

; die Glieder mit dem Argumente 

bekannten Gliedern in der zweiten Annäherung zu vereinigen. 

Man hat also die Hauptglieder: 
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dv (2 u 
wo Fr =1 sin eX — I cos eP. (18) 3 

4 

Die Glieder in welche ein Argument zV enthalten, 
dv 

de’ 

rühren also von Grliedern, welche in Y und P kurzperiodisch 

gewesen sind, her. Setzt man deswegen: 

v=K',e+K,(l. s) sin V+ K,(1.c)cos V + K,(2.s)sin2V +... (19) 

und: 

= —=ZL,(1.s) cos V— L,(1l.c)sin V + L,(2.s)cos2V£... (20) 

wo in der ersten Annäherung nach HANSEN (»Auseinandersetzung 

u. 8. w» II $ 41): 

SE En 
eh a (2) 

so bekommt man die Coefficienten Ra) aus Je) und 

D(i: ‘) nach den Formeln (14). 

Setzt man zuletzt für die Breitenstörung: 

R 
— = =! 4 1 fr 9 > a un nY + sinnP (22) 

so findet man die Integrale für #’, Y' und #' in ähnlicher 

Weise wie die Integrale für Y und #. 

Man sieht also ein, dass die Integrale: 

I (;V)de 
j sin 

welche sowohl bei Entwickelung nach den Potenzen von nde, 
; r 

wie bei partieller Integration Potenzenreihen nach = geben 02 

würden, überall so behandelt werden können, dass Reihen ge- 

nannter Art vermieden werden, und dass die successiven An- 
FALL 

Å m 
näherungen nur nach den Potenzen von + geordnet werden. 

d 



Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 3. 

Stockholm. 

Mykologische Beiträge V. 

Von: H. O. JUEL. 

(Mitgeteilt den 11. März 1896 durch V. B. WITTROCK.) 

In einem Aufsatze, betitelt Mykologische Beiträge I!) habe 

ich die Zusammengehörigkeit dreier von mir beschriebenen Puc- 

cinia-Formen, nämlich P. uliginosa, borealis und rupestris, mit 

drei Aecidien, <E. Parnassie DC., E. Thalietri GREV. und 

BP. Saussurew 8 rupestre JUEL zu erweisen gesucht. Der Be- 

weis wurde in allen drei Fällen durch Aussaat der betr. Aeci- 

diosporen und Erzeugen von Uredo auf den Nährpflanzen der 

Puceinia-Formen zu Wege gebracht. Seitdem hat Dr. H. KLr- 

BAHN, ?) der die erstere Art in Oldenburg zu derselben Zeit 

studirte, als ich dieselbe in Norwegen untersuchte, meine Auf- 

fassung über die Heteröcie dieser Art bestätigt, indem er das 

_E. Parnassie durch Infektion mittelst Teleutosporen von ?. 

uliginosa erzeugte.) Auch ich habe mit dieser sowie mit den 

übrigen von mir beschriebenen alpinen Puccinien solche Kulturen 

1) Öfversigt etc. 1894, p. 409. 

?) Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten V, p. 262. 

3) Er knüpft daran die Bemerkung, dass »Aussaaten auf Carex-Arten, sowie 

auf Gräsern überhaupt, infolge der Umstände, dass es zahlreiche ähnliche 

Rostpilze auf denselben gibt und dass eine bereits vorhandene Infektion 

leicht übersehen werden kann, etwas Unsicheres haben». Dagegen will ich 

hervorheben, dass in den Gegenden, wo ich die erwähnten Untersuchungen 

ausführte, die Umstände für eine richtige Beurteilung heteröeischer Pucei- 

nien sehr günstig sind, denn die in den Gebirgen auf Carex-Arten und Grä- 

sern vorkommenden Puccinien sind nicht so zahlreich. Die im Tieflande 

gewöhnlichen Arten, wie z. B. P. Caricis, paludosa und mehrere andere, 

beobachtete ich dort nie. Dafür wachsen die dort heimischen Arten weit 

weniger gemischt, und man kann daher leichter und sicherer als im Tieflande 

über den Zusammenhang zwischen Aecidien und Teleutosporen schliessen. 
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angestellt. Ich hatte nämlich einige Exemplare der Aecidien- 

wirtpflanzen lebendig nach Upsala mitgebracht und liess sie hier 

unter dem Schnee überwintern. Auch Teleutosporenmaterial wurde 

für Ueberwintern im Freien bereitet. Ende April brachte ich 

die Teleutosporen in feuchter Atmosphäre zum Keimen und in 

Mai wurden an den Versuchspflanzen Infektionen ausgeführt. 

Die Resultate werden hier mitgeteilt. 

Ausser diesen Untersuchungen sollen hier auch einige Bei- 

träge zur Kenntnis verschiedener anderer Rostpilze geliefert werden. 

Puceinia uliginosa JuEL (Fig. 1a). 

An demselben Tage, wo Dr. KLEBAHN den von ihm mit- 

geteilten Kulturversuch anstellte, habe ich in Upsala eine ähn- 

liche Infektion vorgenommen. 

Am 9. Mai 1895 wurden einige Blätter von Parnassia pa- 

lustris mit keimenden Teleutosporen von P. uliginosa besäet. 

— 17.—21. Mai wurde Fleckenbildung beobachtet. — 24. Mai 

Aecidien an 3 Blättern entwickelt. 

In den Promycelien dieser Art bemerkte ich eine schwache 

gelbrote Färbung des Zellinhaltes. 

Puceinia rupestris JueL!) (Fig. 1). 

Am 9. Mai drei Blätter von Saussurea alpina mit keimen- 

den Teleutosporen auf Carex rupestris besäet. — 25. Mai Aeci- 

dien auf allen drei Blättern. Pykniden wurden nicht entwickelt, 

die Aecidien gehörten der Form ß rupestre von Ae. Saussure@ zu. 

Bei dieser Art ist eine orangegelbe Färbung des Zellinhaltes 

in den Promycelien und Sporidien sehr deutlich. Der aus den 

reichlich keimenden Teleutosporen hervorsprossende Promycelien- 

flz war makroskopisch nicht kreideweiss, wie es ja sonst bei 

Puceinien die Regel ist, sondern schmutzig gelb. Meines Wissens 

ist eine Färbung des Teleutosporenkeimschlauches in dieser Gat- 

") Botan. Notis. 1893, p. 56; Botan. Centralbl. Bd. 64, p. 379; Mykol. Beitr. 

I, p. 415. 
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tung bisher nur bei P. glumarum (SCHMIDT) ERIKSS. & HENN. !) 

konstatirt worden. Ich habe eine solehe Farbe bei drei Arten, 

P. uliginosa, rupestris und borealis gefunden, und wahrscheinlich 

wird dasselbe noch bei vielen anderen Arten beobachtet werden. 

Die Farbe des Promycels und der Sporidien liefert bei Rost- 

pilzen keine Gattungs- oder Gruppencharaktere, ebensowenig wie 

diejenige des Uredosporeninhaltes, der in der Gattung Puccinia 

gelb oder farblos sein kann. Aber für die systematische Anord- 

nung der Arten innerhalb der Gattungen werden wahrscheinlich 

diese Farbencharaktere wertvoll sein. 

(or 

a. Teleutosporen von P. uliginosa; b. von P. rupestris; c. von P. vaginate. — ?2°. 

Puceinia vaginat® JueL?) (Fig. 1c). 

1) Am 30. April wurde Saussurea alpina mit keinienden 

Teleutosporen auf Carex vaginata besäet. — 17. Mai Flecken- 

bildung. — 24. Mai Aecidien an drei Blättern. 

2) Am 5. Mai Aussaat wie oben. — 12.—17. Mai Flecken- 

bildung. — 25. Mai Aecidien an drei Blättern. 

Die in beiden Versuchen entwickelten Aecidien waren von 

Pykniden begleitet und gehörten dem -E. Saussure® «a silvestre 

JUEL (l. ce.) zu. 

Die beiden Puceinia-Arten, rupestris und vaginate, die ihre 

Aecidien auf Saussurea entwickeln, scheinen weniger verwandt 

!) ERIKSSON och HENNING, Några hufvudresultai af en ny undersökning af 

sädesrosten. Meddel. från K. Landbruks-Akad. Experimentalfält N:o 27, p. 11. 
?) Botan. Notis. 1893, p. 56; Botan. Centralbl. Bd. 64, p. 379. 
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zu sein, als man vermuten könnte. P. rupestris hat keine Py- 

kniden, hat dunkelgefärbte Aecidienflecke mit wenig zahlreichen 

Aecidien, deren Pseudoperidienzellen eine mässige Grösse haben. 

P. vayinate hat immer Pykniden an der bleich gefärbten oberen 

Seite der Aecidienflecke, und diese zeigen eine grössere Anzahl 

von Aecidien, welche durch ungemein grosse Pseudoperidienzellen 

ausgezeichnet sind. Dazu kommt die oben erwähnte Färbung 

der Promycelien bei P. rupestris; bei vaginate sind dieselben 

farblos. 

Pueceinia borealis JuEL!) (Fig. 2). 

Am 5. Mai 1895 wurden auf Thalictrum alpinum keimende, 

auf Agrostis borealis HARTM. wachsende, Teleutosporen dieser 

Art ausgesäet. — Am 20. Mai waren an einem Blatte gelbe 

Flecke, am 24. Mai Aecidien zu sehen. Die Aecidien waren als 

E. Thalictri GREV. leicht zu erkennen. 

Fig. 2. 

Puceinia borealis JueL. a. ein Teil eines radialen Längenschnittes durch 

das Aecidium; 5. Uredospore; c. Teleutosporen; d. ein Teil eines Teleutosporen- 

haufeus. Vergr. in a. 180, in b—d. ?2°. 

!) Mykolog. Beitr. I, p. 411. 
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Ein anderer Kulturversuch auf derselben Nährpflanze wurde 

mit Teleutosporen auf Anthoxanthum odoratum, welche ich zu 

derselben Art gehörig vermute, angestellt, aber ohne Erfolg. Da 

bei dem ersteren Versuch das Resultat nur spärlich ausfiel, so 

dürften in beiden Fällen die Verhältnisse für die Infektion wenig 

günstig gewesen sein, und aus dem negativen Resultate des letz- 

teren Versuches kann daher kein Schluss gezogen werden. 

Die Promycelien sind bei dieser Art deutlich orangegelb, 

und dies gilt auch von der Form auf Anthoxanthum. Die Te- 

leutosporen und die von denselben gebildeten Lager sind denen 

von P. Agrostidis PL. sehr ähnlich (Fig. 2e, d). 

Ich habe in Mykol. Beitr. IV 2) die anatomischen Unter- 

schiede zwischen den beiden auf Thalictrum alpinum wachsenden 

Aecidien angedeutet. Zum Vergleich mit der dort gegebenen 

Abbildung von 2%. Sommerfeltii wird hier das -E. Thalietri 

abgebildet (Fig. 2a). 

Puceinia rhytismoides JoHANs. 3) (Fig. 3). 

Als ich die eben erwähnten Aecidien durch Kulturen unter- 

suchte, stellte ich auch mit der dritten auf Thalictrum alpınum 

auftretenden Rostpilzart einen Kulturversuch an. Die Teleuto- 

sporen keimten nach dem Ueberwintern reichlich. Die Promy- 

celien waren farblos. 

Puccinia rhytismoides. Partie eines Teleutosporenhaufens. ?2°. 

!) In der Diagnose dieser Art in Mykol. Beitr I sind durch ein Versehen die 

Worte »keine Paraphysen» in die Beschreibung der Teleutosporen eingerückt 

worden. Wie die hier gelieferte Abbildung zeigt, sind die Teleutosporen von 

deutlichen Paraphysen umgeben. 

2) Öfversigt etc. 1895, p. 384. 
3) JOHANSON in Botan. Notis. 1886, p. 173; Botan. Centralbl., Bd. 28. 
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Am 25. April 1895 wurden keimende Teleutosporen auf 

Th. alpinum gesäet. — 17.—20. Mai traten gelbe Flecke auf. 

— Am 24. Mai waren die Flecke schon bräunlich. — 3. Juni, 

als das Exemplar konservirt wurde, hatten sich die Flecke zu 

schwarzen Teleutosporenpolstern entwickelt. 

Diese Art bildet also nur Teleutosporen, und zwar über- 

winternde, wie es schon JOHANSON vermutet hat. Er hebt auch 

ihre Verwandtschaft mit P. Anemones-virginian® SCHWEIN. her- 

vor. Diese beiden Arten passen offenbar in keiner der beiden 

Abteilungen Leptopuceivia und Micropuccinia. Sie bilden viel- 

mehr eine besondere Gruppe, welche sich biologisch wie eine 

Micropuccinia verhält, aber im Bau der Sporenhaufen den gras- 

bewohnenden Arten, wie P. Poarum, glumarum oder die oben 

abgebildete P. borealis, ähnlich ist. 

Puceinia silvatica ScHRoET. und variabilis (Grev.) PL. 

Die Aecidien dieser Arten, welche beide auf Taraxacum 

entwickelt werden, sind oft nicht leicht zu unterscheiden. Nach 

PLOWRIGHT !) sind bei der heteröcischen P. sülvatica die Aeci- 

dien zu grösseren runden Haufen gesammelt, bei der autöcischen 

P. vartabilis in kleinen Häufchen über die ganze untere Blatt- 

fläche zerstreut. Dies ist aber nicht immer zutreffend. Bei der 

ersteren Art können an demselben Blatte mehrere und sogar 

ziemlich kleine Flecke auftreten, bei der letzteren werden auch 

zuweilen mehr vereinzelte mittelgrosse Flecke gefunden. Ich 

habe daher den anatomischen Bau dieser beiden Aecidien unter- 

sucht und habe auch wesentliche Unterschiede gefunden, wodurch 

eine zuverlässige Bestimmung der Taraxacum-Aecidien ermöglicht 

wird. Zur Untersuchung der P. selvatica, welche ich selbst nicht 

gesammelt habe, benutzte ich ein Exemplar, dass ich Herrn Dr. 

DIETEL verdanke. Die am meisten in die Augen fallenden Cha- 

raktere sind die Folgenden (vergl. Fig. 4 und 5): 

P. silvatica: Aecidienflecke mehr als doppelt dicker als die 

gesunden Partien des Blattes; Pseudoperidienzellen in deutlichen 

!) British Uredine® and Ustilaginee, p. 150 und 172. 
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Längsreihen; Hymenium ziemlich hoch, Sporen in langen, deut- 

lichen Reihen. 

P. variabilis: Aecidienflecke nicht verdickt; Pseudoperidien- 

zellen ziemlich unregelmässig geordnet; Hymenium niedrig, Sporen 

nicht in deutlichen Reihen. 

Fig. 4. 

A. Aecidium von P. silvatica. B. D:o von P. variabilis. Nach Photographien 

von Mikrotomschnitten. — 190. 

Die Tragzellen der Sporen, oder die sog. Basidien, welche 

das Hymenium bilden, sind bei P. silvatica deutlich verlängert 

und bilden eine deutlich erkennbare Schicht. Jede Sporenreihe 

kann von ihrer Tragzelle aus verfolgt werden, und von den jüng- 

sten eben angelegten Sporen zu den reifen findet ein allmählicher 

Uebergang statt. P. variabilis hat dagegen kurze Tragzellen, 

und auf diese folgen fast ohne Uebergänge ziemlich erwachsene 

Sporen. Die ganze Zuwachsschicht wird dadurch hier sehr schmal. 
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Ich vermute, dass diese Verschiedenheiten im Bau mit ge- 

wissen biologischen Verhältnissen in Zusammenhang stehen. Der 

allmähliche Uebergang von jungen zu erwachsenen Sporen und 

die regelmässige Reihenfolge derselben dürfte bei P. silvatica 

auf eine reichere und andauerndere Sporenbildung deuten, welche 

ja für diese Art wichtig sein muss, weil das aecidienbildende 

Mycel hier keine andere Sporenform erzeugt. Bei P. variabilis 

scheint die Aecidiosporenbildung weniger ausgiebig zu sein. Hier 

werden von demselben Mycel alle drei Sporenformen gebildet, 

und die Existenz der Art ist daher weit weniger von der Menge 

der erzeugten Aecidiosporen abhängig. 

Pseudoperidien in Flächenansicht. a. P. silvatica; b. P. variabilis. 7°. 

P. silvatica kommt in Schweden vor. Aecidien dieser Art 

auf Taraxacum sind von ©. J. JOHANSON in Jämtland und von 

E. HENNING in Härjedalen gesammelt worden. 

Puceinia variabilis f. Intybi. 

So bezeichne ich vorläufig eine Form, die ich in Lärbro auf 

Gottland auf Blättern von Crepis (Intybus) premorsa (L.) sam- 

melte. Ich fand fast ausschliesslich Aecidien (es war am 16. 

Juni), nur an ein paar Blättern konnte ich neben den Aecidien 

einzelne Teleutosporenhaufen finden. Die Aecidien sind denen 

von P. variabilis sehr ähnlich. Sie bilden kleine, vereinzelte 

oder zerstreute Gruppen, die oben als blassere Flecke nur wenig 
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in die Augen fallen. Im anatomischen Bau der Aecidien, sowie 

im Bau der Teleutosporen gleicht diese Form der erwähnten Art. 

Von der auf Cr. tectorum wachsenden P. Crepidis SCHROET. 

ist diese Form durch die in Flecken auftretenden Aecidien, von 

der P. major DIET.!) auf Cr. paludosa durch kleinere Teleuto- 

sporen verschieden. Von P. silvatica, welche nach MAGNUS ?) 

auch auf Crepis sp. auftreten soll, lässt sich dieselbe nach den 

oben angegebenen anatomischen Merkmalen unterscheiden. 

Pueeinia dioiex Maen. 

In Lärbro auf Gottland fand ich auf Cirsium palustre (L.) 

Scor. das Aecidium dieser Art. Die Teleutosporen sind in 

Schweden auf Carex dioica L. schon beobachtet. Diese Carex 

fand ich an jener Stelle nicht, wohl aber C. pulicaris L., deren 

alte Blätter in unmittelbarer Nähe der erkrankten Cirsium- 

Rosetten mit Teleutosporen besetzt waren. Auch fand ich an 

demselben Flecke Exemplare von C. ornithopoda WILLD. mit 

Teleutosporenhaufen. Die Sporenhaufen beider Wirtpflanzen sind 

denen der P. dioice äusserlich sehr ähnlich, und die Sporen 

zeigten auch unter dem Mikroskope eine völlige Uebereinstimmung 

mit dieser Art. Nicht nur die mit Carex dioica verwandte (. 

pulicaris, sondern auch die weit entferntere €. ornithopoda dürf- 

ten also unter den Wirtpflanzen dieser Rostart anzuführen sein. 

Pueeinia coronifera KLEB. 

In Lärbro auf Gottland beobachtete ich eine Gruppe von 

kleinen, etwa 1 Ctm. hohen Pflanzen von Rhamnus cathartica 

L., reichlich von Aecidien befallen, und zwischen denselben 

wuchsen Exemplare von Sesleria coerulea (L.) ARD. An alten 

Blättern dieses Grases kamen ziemlich häufige Teleutosporen- 

haufen vor, welche offenbar die Rhamnus-Pflänzchen inficirt hatten. 

Die Teleutosporen gehörten nicht der im mittleren Europa auf 

1) Dieren in Mitteil. des Thür. Bot. Vereins, N. F., Heft. VI. 

2) Macnus in Ber. d. nat.-med. Vereins Innsbruck. 21. 
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demselben Grase auftretenden P. Seslerie REICH., sondern einem 

Kronenroste, ohne Zweifel P. coronifera KLEB. Auch an anderen 

Orten auf Gottland fand ich diesen Kronenrost auf der hier sehr 

allgemeinen Sesleria coerulea. 

Schliesslich will ich hier einige Fünde von parasitischen 

Pilzen erwähnen, welche für die Kenntnis der schwedischen Pilz- 

flora einiges Interesse haben können. 

Puceinia Agrostidis PLOWR. Uredo und Teleutosporen auf 

A. alba: Wisby; auf A. vulgaris: Falun; auf beiden Fundorten 

in Gesellschaft mit Aecidien auf Aquilegia. 

Puccinia Pringsheimiana KLEB. Neben einem von Aecidien 

stark befallenen Stachelbeerstrauche fand ich bei Wisby zahl- 

reiche Exemplare von Carex Goodenowii mit einer Menge von 

Teleutosporen an den alten Blättern, welche offenbar dieser von 

KLEBAHN !) beschriebenen Art gehören. C. flacca SCHREB., die 

mit der anderen Art vermischt auftrat, war ohne Rost. 

Puccinia Pimpinelle STRAUSS auf Heracleum sibirieum L.: 

Lärbro auf Gottland. Die Pflanzen waren von Aecidien sehr 

reichlich befallen. Anthriseus silvestris wuchs hier ganz gesund 

neben den kranken Heracleum-Pflanzen. Wahrscheinlich ist diese 

Form (Uredo Heraclei GREV.) von der Form auf Anthriscus 

biologisch getrennt. 

Puceinia Epilobü-tetragoni (DC.) WINT. mit allen drei 

Sporenformen, besonders Aeeidien, auf HE. montanum: Öja auf 

Gottland. 

Puceinia Scorzonere (SCHUM.) mit Pykniden, Uredo und 

Teleutosporen auf S. humilis auf Gottland häufie. Diese Forn 

wird von SCHROETER (Cohn’s Krypt. Fl. von Schles. III: 1, p. 

354) mit P. Hieracit vereint. Dies ist jedenfalls richtiger als. 

dieselbe zu P. Tragopogonis zu stellen, da sie nur Pykniden 

aber keine Aecidien erzeugt, und weil die Teleutosporen fein-. 

warziger sind als bei jener Art. Aber die Teleutosporen scheinen. 

mir auch nicht mit P. Hieracii übereinzustimmen. Sie sind 

!) Zeitschr. für Pflanzenkrankh. 1894, p. 164. 
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nämlich ein wenig grösser als bei dieser Art und etwas deut- 

licher warzig. 

Puceinia fusca RELH. auf Pulsatilla pratensis: Wisby. 

Coleosporium Inule (KzE.) FISCHER auf 7. salicina unter 

Pinus silvestris: Öja auf Gottland. Aeeidien konnte ich nicht 

finden. 

Uredinopsis jilieina (NIESSL) MAGN. auf Phegopteris vulgaris 

METTEN.: Falun. 

Beidium asperulinum n. sp. auf Asperula tinctoria: Fle- 

ringe auf Gottland. Diese Art, welche in Hedwigia (1896, p. 197) 

ausführlicher beschrieben wird, ist von Puceinia Galiorum LINK 

durch perennirendes Mycel und durch das Fehlen anderer Sporen- 

formen verschieden. 

Beidium Angelice RosTR. auf A. silvestris: Falun. Ohne 

Zweifel eine heteröcische Form. 

Ustilago Pinguieule RosTr. in den Antheren von P. vulgaris: 

Martebomyr auf Gottland. ig 

Sorosporium Saponarie RUD. auf Silene venosa GIL.: Wisby. 

Uroeystis Agropyri (PREUSS.) SCHROET. auf Carex hirta: 

Öja; auf ©. Goodenowii: Wisby. 

Plasmopara pygmea (ÜUNG.) SCHROET. auf Pulsatilla pra- 

tensis: Wisby. 

Peronospora Chlor@ DEB. auf Erythr&a vulgaris: Öja. 

Synehytrium globosum SCHRORT. auf Potentilla reptans: Öja. 

Von C. J. JOHANSON auf Campanula rapunculoides bei Upsala 

gesammelt. 

Synechytrium rubrocinetum MAGN. auf Sawifraga granulata: 

Upsala. 

Exoascus bacteriospermus (JOHANS.) SADEB. auf Betula odo- 

rata: Stockholm. Nur zwei kleine Birkenpflänzchen wurden ge- 

funden, die diesen Parasiten trugen. Herr Prof. Dr. SADEBECK in 

Hamburg war so gütig den Pilz zu untersuchen und mir die obige 

Bestimmung mitzuteilen, wofür ich ihm meinen besten Dank hier 

aussprechen möchte. Die Art war bisher nur auf B. nana in 

den Gebirgen Jämtlands sowie in Grönland beobachtet, und ich 
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selbst habe sie auf dieser Nährpflanze in Norwegen auf dem 

Berge Hövring gesammelt. Sowohl die neue Nährpflanze als der 

Fundort im Tieflande sind daher von einigem Interesse. 

Nachtrag zu Mykol. Beitr. IV. (Öfversigt etc. 1895, p. 386). 
Ich habe in jenem Aufsatze behauptet, dass die dort beschriebene 

Puceinia septentrionalis die erste gekannte heteröcische Puceinia 

sei, die ihre Teleutosporen auf einer dikotyledonen Pflanze ent- 

wickle. Ich hatte dabei übersehen, dass SoPPITT 1893 eine solche 

Art in der mit £E. Duni DC. genetisch verbundenen P. Bistorte 

STR. dargestellt hatte,!) wie es auch DIETEL in einem Referate 

meines Aufsatzes (Bot. Centr. Bl., Bd. 65, p. 197) angemerkt hat. 

Nach den Angaben SoPPITT's kann durch die Sporen des 

HE. Bunii nur Polygonum Bistorte, aber nicht P. viviparum 

infizirt werden. Es wird dadurch wahrscheinlich, dass die auf 

der letzteren Nährpflanze in Skandinavien häufig auftretende, 

bisher als P. Bistorte allgemein bezeichnete Form von dieser 

Art specifisch verschieden sei. Ich glaube auch durch den Ver- 

gleich der Teleutosporen beider Formen diese Vermutung bestätigt 

zu finden. Die Sporen der Form auf P. viviparum sind nämlich 

ein wenig kleiner als diejenigen auf Distorta. Während die er- 

steren höchstens 27 u lang sind, können die letzteren eine Länge 

von 33 u erreichen. Ich habe diesen Grössenunterschied an meh- 

reren Exemplaren konstatirt. Von der Form auf Distorta unter- 

suchte ich sowohl deutsche Exemplare als britische, die ich Herrn 

SOPPITT verdanke, und fand sie völlig mit einander übereinstim- 

mend. Praktisch verwendbar als Bestimmungsmerkmal ist dieser 

geringe Unterschied wohl kaum, aber da sich zur biologischen 

auch in der That eine morphologische Verschiedenheit gesellt, so 

müssen doch diese Formen als Arten gelten. Für die auf P-. 

viviparum wachsende Art existirt der Name Puceinia Polygoni- 

vivipari KARSTEN (Enum. Fung. Lapp., p. 221). 

!) GREVILLEA, vol. 22, p. 45. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 3... 
Stockholm. 

Befolkningsstatistiska formler för dödligheten, då hän- 

syn tages till emigration och immigration. 

Af G. ENESTRÖM. 

(Meddeladt den 11 Mars 1596 genom D. G. LINDHAGEN). 

I min uppsats: Härledning af en formel inom den mate- 

matiska statistiken!) har jag bevisat följande sats: 

Om inom ett land, där hvarken emigration eller immigra- 

tion förekommer, antalet personer i äldersklassen x/x + 1 ar 

(e>1) är vid ett visst års början Z, och vid samma ars slut 

L',, samt om under året aflida D, personer i åldern x/x +1 

år; om vidare barnsbörderna under de båda kalenderår, da de 

L, och L', personerna föddes, voro likformigt fördelade öfver 

hela året, och om dödsfallen inom hvart och ett af de två älders- 

ären £— l/x är och gig + 1 år också äro likformigt fördelade 

öfver hela åldersåret; så är, ifall man med w, utmärker sanno- 

likheten för en &-ärig person att dö inom ett år, 

u N ög AS RS RE 
UL. 75 LD) är Dy ; 

UWg = 

I den citerade uppsatsen påpekade jag äfven, att, om emi- 

gration och immigration ägde rum, en liten korrektion borde 

anbringas & denna formel. Nu synes bland framstående fack- 

män på befolkningsstatistikens område den uppfattningen göra 

sig gällande, att en sådan korrektion af formeln icke är ens ur 

1) Öfversigt af an Aa demiens Förhandlingar 48, 1891, 

sid. 185— 198. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 3. 4 
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teoretisk synpunkt behöflig, om blott emigrationen och immigra- 

tionen försiggå fullt likformigt.!) Emellertid har, så vidt jag 

kunnat finna, ett nöjaktigt bevis härför ännu icke blifvit läm- 

nadt,?) och icke häller synes mig frågan om den ojämna emi- 

grationens och immigrationens inverkan på resultatet af dödlig- 

hetsberäkningen ännu vara fullt utredd.?) I det följande skall 

jag därför göra dessa frågor till föremål för en närmare under- 

sökning. | 

Inledningsvis må då anmärkas, att man tydligen icke be- 

höfver taga någon särskild hänsyn till immigrationen, om man 

blott inom hvarje äldersar utbyter antalet emigranter emot 

emigrantöfverskottet för samma äldersar. I denna uppsats bort- 

ser jag därför från immigrationen, och dä jag talar om antalet 

1) Se t. ex. Bidrag till Sveriges officiella statistik. A) Befolkningsstatistik. 

Ny följd XXX: 3 (Stockholm 1895), sid. LVI. Författaren till redo- 

görelsen för Statistiska Centralbyräns sista mortalitetsberäkningar, aktuarien 

G. SUNDBÄRG, synes här bestämdt uttala den uppfattningen, att om, befolk- 

ningens förändringar ske med full likformighet under ett kaienderärs olika 

delar, man bör komma till identiskt samma resultat i fräga om mortali- 

tetskoefficientens värde, vare sig man tager hänsyn till emigrationen eller 

icke. Ungefär samma uppfattning gör sig gällande i Befolkningsstatistik. 

Ny följd. XX: 3 (Stockholm 1885), sid. LIV, ehuru ordalagen äro något 

mindre bestämda. Däremot framhälles i Befolkningsstatistik. Ny följd. 

XI: 3 (Stockholm 1874), sid. LXI, att emigrationen visserligen inverkar 

störande både på täljaren och nämnaren i uttrycket för mortalitetskoeffi- 

cienten, men att denna inverkan i båda fallen går i samma riktning och 

därför kan inom vissa gränser utan nämnvärdt fel lämnas å sido. 

Den undersökning, på hvilken herr SUNDBÄRG åberopar sig i redogörelsen för 

Statistiska Centralbyråns sista mortalitetsberäkningar (Befolkningsstatistik. 

Ny följd. XXXH: 3, sid. LVI), har säkerligen utgått från den förutsätt- 
ningen, att nämnaren i uttrycket för mortalitetskoefficienten alltid är lika 

med medelfolkmängden ökad med halfva antalet dödsfall bland dem, som 

stått under observation. Att denna förutsättning emellertid icke är alldeles 

själfklar, torde framgå af den undersökning, hvilken jag utfört i min upp- 

sats Om måttet för dödligheten inom en bestämd åldersklass (Öfversigt 

af Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 48, 1891, sid. 251—259). 
®) Den skarpsinniga undersökning om den ojämna emigrationens inverkan, som 

herr SUNDBÄRG lämnat å sid. LVI i Befolkningsstatistik. Ny följd. XXX: 

3, utgår från den i föregående not omnämda förutsättningen beträffande 

nämnaren i uttrycket för mortalitetskoefficienten. Men om denna förutsätt- 

ning ej är giltig, så är det icke omöjligt, att den ojämna emigrationen in- 

verkar på annat sätt, än undersökningens slutresultat gifver vid handen. 

2 
no 
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emigranter, förstår jag därmed alltid emigrantöfverskottet. Skulle 

inom ett land immigrationen för någon eller några åldersklasser 

vara öfvervägande, kan mitt betraktelsesätt äfven i detta fall 

tilllämpas, om man blott ändrar tecknet för de symboler, som 

utmärka antalen emigranter. 

Att en korrektion af formeln (1) är ur teoretisk synpunkt 

påkallad, så snart man icke antager nagot alldeles speciellt 

samband mellan emigrationsintensiteten inom olika årskullar 

under loppet af ett ar, kan man finna på ett mycket enkelt 

sätt. Tager man nämligen 1 betraktande de två årskullar, til 

hvilka de L’, och Z, personerna höra, d. v. s. de årskullar 

som vid det ifrågavarande kalenderärets början vore respektive 

x—1/x ar och x/x + 1 år gamla, och antager man, att af den 

förra arskullen emigrerade e,_, personer, bland hvilka före arets 

slut d > afledo i åldern e— 1/x år och SR i aldern £/z+1 

ar, samt att af den senare ärskullen emigrerade e, personer, 

bland hvilka före årets slut DE afledo i åldern x/& + 1 ar; 

låter man vidare L', och D, betyda respektive antalet z,2 + 1- 

ariga personer, som skulle hafva funnits vid årets slut, och an- 

talet dödsfall i åldern z/x= + 1 ar, som skulle hafva timat under 

äret, om ingen emigration förekommit, så är det klart, att under 

året kunnat inom landet observeras blott D, — das I — de döds- 

fall i åldern @/® + 1 år, och att vid årets slut funnos qvar blott 

U — [0,07 (+ a 

personer i åldern «/« + 1 ar. Vore det nu sa, att formeln (1) 

gällde, vare sig emigration förekomme eller ej, blefve tydligen 

D; 

4L: + DL.) + DA 

r D.— de ge 
TE Loy + ID. dern + de id 

hvilken ekvation äfven kan skrifvas 

(«—1) (&) 
D;, u | d, ar dr (2) 

ale fen 30 0 Aal a 
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Tänka vi oss nu emigrationen normal inom den äldre, men 

alldeles hämmad inom den yngre ärskullen, blir e, 1; = och 

följaktligen äfven aa 0, De Omen 5 > 0, hvadan 

man skulle få 

= 
D, r | = = 2, 

HL, + 13) + 302 14” 
Men enligt (1) är 

ID); 

OD By DE 
= wWx 9 

och alltså skulle dödssannolikheten för en x-årig person vara 

— 2, hvilket tydligen är orimligt. Nu kan man visserligen in- 

vända, att emigrationen, om den förekommer inom den äldre 

arskullen, icke rimligtvis kan vara alldeles hämmad inom den 

yngre, enär inom denna ett visst antal personer under kalender- 

ärets lopp fyller x år, och detta antal bör vara underkastadt 

samma utvandringslag som x-åringarna inom den äldre ärskullen. 

Invändningen är utan tvifvel i och för sig riktig, och därför 

behöfver man icke häller befara, att ekvationen (2) i verklig- 

heten skall visa sig så uppenbart orimlig, att värdet w, — 2 

därur kan omedelbart härledas. Men a andra sidan kan man 

på den nyss inslagna vägen visa, att ekvationen (2) icke kan 

äga rum, om en abnormt liten emigration förekommer inom den 

yngre ärskullen, hvilket åter lätt kan inträffa, om t. ex. ärs- 

kullen från början varit mycket svag. Ty i alla reellt möjliga 

fall, där emigrationen har någon nämnvärd «betydelse, är 

d? — di. mycket liten i förhållande till e,_ı, och i stället 

för högra ledet i ekv. (2) kan man därför tillnärmelsevis sätta 

\ x —]) (2) då d, 

36,1 an 
7 

men den senare termen i detta uttryck är ungefär proportionell 

ex emot , hvadan den kan variera mellan ganska vida gränser. 
sg 

Uttrycket kan följaktligen icke vara ett värde för w,, hvilken 
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= Det behöfves storhet tydligen måste vara oberoende af 
| N 

således inga ojämnheter 1 emigrationen inom en viss årskull 

under ett visst kalenderår, för att giltigheten af formeln (1) 

skall kunna dragas i tvifvelsmål, och äfven inom äidersäret kan 

en viss likformighet 1 emigrationen äga rum, utan att man där- 

för kan betrakta denna formel såsom bevisad under andra för- 

utsättningar än de vid härledningen gjorda. Fastmer visar sig 

här en strängt matematiskt-statistisk undersökning vara af nöden, 

innan man kan utvidga formelns giltighetsområde. 

Till samma resultat kommer man genom att utgå från den 

med (1) ekvivalenta och därur iätt härledda formeln 

D, 
ıpWzD I Ip 

där TR och Ri betyda respektive antalen personer, som 

under åren y—1 och y fylla « ar. Om nämligen emigration 

förekommer inom äldersklassen »/x + 1 ar, men icke inom alders- 

klassen x — 1/x år, så är i uttrycket för w, nämnaren oberoende 

men täljaren beroende af emigrationens storlek, hvilket åter 

visar, att äfven detta uttryck är beroende af proportionen mel- 

lan antalen emigranter inom två sukcessiva årskullar. 

I den förut citerade uppsatsen, har jag lämnat en rent 

elementär härledning af formeln (1), hvarvid blott en enkel 

limesöfvergång var behöflig. Vid nu ifrågavarande undersök- 

ning skulle emellertid ett. sådant förfaringssätt leda till nästan 

ohandterliga algebraiska uttryck, och jag har därför här måst 

anlita de hjälpmedel, integralkalkylen erbjuder. Då jag a andra 

sidan ämnar begagna mig af formeln (1), synes det mig vara 

lämpligt att, innan jag börjar den egentliga undersökningen, 

äfven bevisa denna formel med användande af samma analytiska 

hjälpmedel; naturligtvis blir detta bevis blott en förenklad om- 

skrifning af den förut gifna härledningen. 

Utmärka vi med a,_1+.dt och a’,+.dt (0 St << 1) antalen 

personer, som vid det ifrågavarande årets början vore respektive 

1) 
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gc—1 + t/r —1 + t + dt år och x +t/x +t+dt år gamla, så 

finna vi medelst samma betraktelsesätt, som ledt till uppstäl- 

lande af tabellen å sid. 189 i den citerade uppsatsen, att 
1 

L, = fdr dt 2 

0 

1 = MW Be 
DE | bh = I — tw,)dt, x Je BD 2) 

0 

1 
Up ( tw, 

D, jean re „dt + (ee dt. 

0 

Men pa grund af antagandena om barnsbördernas likformiga 

fördelning öfver kalenderären blir antalet af dem, som fylla 

x —1 ar, i hvarje ögonblick lika stort, och samma förhållande 

gäller äfven för dem, som fylla «» ar. Då nu ytterligare döds- 

fallen äro likformigt fördelade öfver de två ifragakommande 

åldersåren, blir 

ul ein), 

Urn = Al — tw,). 

Substitueras dessa uttryck i de föregaende ekvationerna, 

och utföras alla integrationer, erhaller man 

m (1%): 

Wr 
La = [1%], 

4 WW : 

D, = Az ll = wg + Ax 9 ; 

samt om dessa tre ekvationer adderas, 

"DE + IB + NM, = 6, + In ıl — Wy1)- 

Men af uttrycket för D, följer, att 

= el —Wy —1) + Ax 3 
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hvadan alltså 

LEN 
W 

eller 

lm Dana le 
Ur = 

d. v. s. just formeln (1). 

I sammanhang med den elementära härledning af formeln, 

om hvilken jag i det föregående talat, anmärkte jag också, att 

formeln gällde äfven för x = 1, oaktadt dödsfallen icke äro lik- 

formigt fördelade öfver första lefnadsåret.! I själfva verket 

är formeln giltig, hurudan dödsfallens fördelning än är under 

åldersåret 2 — 1/2 ar; om nämligen i ekvationen ar 1+t 

= a,_,(l — fw, 13) den sista faktorn i högra ledet måste utbytas 

mot 1— f(t)w, 1, där f(t) är en viss funktion af t, så måste 

andra sidan äfven i uttrycken för £', och D, substitueras 

1 — f(t)w,_ı 1 stället för I — tw,_ı. Däremot kan visserligen 

erinras, att under den åldersperiod, då mortaliteten aftager från 

år till år, d. v. s. ungefär till fjortonde lefnadsaret, dödsfallen 

under åldersåret x/x + 1 icke kunna vara fullt likformigt för- 

delade öfver hela året, och att således formeln af denna anled- 

ning icke är fullt lämplig för «=1. Men då någon noggran- 

nare utredning om värdena af de storheter, som på grund häraf 

borde i stället för 1 inga i formeln (1) för låga värden af x, 

icke är förebrakt, och då inverkan af dödsfallens olikformiga för- 

delning säkerligen är ganska obetydlig, förutsätter jag här, att 

formeln kan begagnas för alla värden af «, så snart z>1. 

Det gäller då att undersöka, om formeln fortfarande är sann, 

ifall emigration förekommer, och ifall man med D, förstår hela 

antalet dödsfall (inom eller utom landet) i åldern x/x +1 år 

bland dem, som vid årets början funnos inom landet i åldrarna 

x—l/r ar och z/zr + 1, samt med ZL’, hela antalet vid årets 

slut kvarlefvande (inom eller utom landet) bland dem, som vid 

1) Se Öfversigt af vetenskapsakademiens förhandlingar 48, 1891, 
sid. 191. 
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årets början funnos inom landet i åldern z—1/z år. Med 

afseende härpå kan man först anmärka, att om i det nya hem- 

landet helt andra dödlighetsförhållanden råda än i det gamla, 

de förra obehörigen komma att inverka på värdet af w,, ifall 

det beräknas ur formeln (1). Denna formellt riktiga anmärkning 

har emellertid här ingen betydelse, enär de efter emigrationen 

timade dödsfallen under gången af de följande räkningarna eli- 

mineras, hvadan det är likgiltigt, hurudan den mortalitetsordning 

är, som gäller efter emigrationen. På grund häraf kan man 

också utan någon som hälst felaktighet antaga, att alldeles lik- 

artade dödlighetsförhällanden gälla före och efter emigrationen. 

Däremot kan det med skäl anmärkas, att, om inom de 

yngre åldersklasserna en ojämn emigration förekommer, det inga- 

junda är säkert, att antalet af dem, som fylla «x år, är i hvarje 

ögonblick lika stort. Därför borde man egentligen sätta 

a2+:= Al — Tuw,), 

där T är en funktion af t. Emellertid må erinras, att man 

icke ens om emigrationen är fullkomligt hämmad kan strängt 

taget sätta 7’=t, enär barnsbörderna faktiskt icke fördela sig 

fullt likformigt öfver kalenderåret. Men då den ojämna emigra- 

tionen antagligen icke åstadkommer större rubbningar än barns- 

bördernas ojämna fördelning, och då för öfrigt alla hållpunkter 

saknas för bestämmande af funktionen 7, så bör det vara till- 

låtet att, äfven om emigration förekommer, sätta T=t, och i 

sådant fall gäller fortfarande formeln (1) under de nyss gjorda 

antagandena om betydelsen af D, och L£',. 

Om man nu med D, betecknar antalet under kalenderåret 

timade dödsfall inom landet i åldern x/x + 1 år, samt med L£', 

antalet personer inom landet, som vid årets slut voro x/x + 1 

år gamla, samt läter e,_ı, &, dual, da och u bibehälla 

de förut. angifna betydelserna, blir 

Du Died a, 
och 

UL Dee ER REST 
2 —1 x 
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a cc: I stället för formeln (1) kan man således sätta 

Dead FÖRR sd 

a re dn AO 
Af storheterna 1 högra ledet äro D,, L, och LC; genom 

observation gifna; men för att bestämma de öfriga har man 

inom befolkningsstatistiken blott att tillgå uppgifter om antalet 

emigranter inom de årskullar, som vid årets början voro respek- 

tive e— 1/2 år och &/rx +1 år gamla, d. v. s. ex; och e,, 

öch de återstående storheterna maste alltså på något sätt ut- 

tryckas i dessa. 

För att erhålla uttryck för storheterna d‘’\ och di ” 

taga vi i betraktande den grupp personer, som under tiden 

c/t + dr, räknad från årets början, emigrerat och vid årets 

början var «—1+t/r—1+t+dt ar gammal, således vid emi- 

grationstidpunkten «—1 + Tv + t/rv — I + r+t+dtär gammal. 

Utmärka vi med /(z, 7) en funktion, hvilken angifver emigra- 

tionsintensiteten inom den yngre ärskullen vid åldern @—1 + z 

är och vid tidpunkten z räknad från årets början, samt låta 

vi funktionen vara underkastad villkoret 

; 1] 1+7T 

LG t)dezdr = 1, 

så kan antalet personer i den nämnda gruppen uttryckas genom 

ex—1f(t + ©, T)didv. 

Är t+T>1, hafva alla dessa personer redan vid emigra- 

tionen fyllt « år, och några dödsfall i äldern & — 1/& år kunna 

alltså icke sedermera bland dem förekomma. Är åter t+7T <1, 

dö före årets slut i åldern &x — 1/x ar 

HER CRÖEET 
TÄT ST dtdt &_ıflE + rt, T) 

personer. 

Vidare dö före arets slut i äldern x/x + 1 ar 

l—-w-ı + a, (1 — r)w,dtidr &—ı/(t+ T, 2) 
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personer, om t + Tv > 1, d. v. s. om gruppen före emigrationen 

fyllt x år,!) men 

&—ıflt + T, T) i : FD tw,dtdt 
N Bl 

personer, om £+7<1. Alltså blir 
i NU 

z—1) 1—( + ÄN (4). Eee DR Ace, 

och 

== is re ze Dwsdtde 
5y J 0 1—7 (5) | 
sl 

| 

N 
1—w,_ 

+ Ce; — LG Eg MI (+ te tw,dtdr . 
00 > 

För att erhalla ett uttryck för storheten dö taga vi på 

samma sätt i betraktande den grupp personer, som under tiden 

t/t + dr, räknad från årets början, emigrerat och vid årets 

början var « + t/r + t + dt år gammal, samt gifva åt Fe, 4) 

en med symbolen /(z, t) analog betydelse. Da kan antalet 

personer 1 gruppen uttryckas genom 

e,F(t + T, T)didr. 

Ärt+r>1, hafva alla dessa personer redan vid emigra- 

tionen fyllt «+1 år, och några dödsfall i åldern z/z+1 år kunna 

alltså icke sedermera bland dem inträffa. Är åter t + v <1, 

dö före årets slut i åldern x/x + 1 år 

N Be (i + ehe: 4 

— (t + T)jwz 

personer, hvadan nr 
er d LEE 

(DE ) [1 — (é + zo) (bd = [Hero DT de He 

Insätta vi i föl (3) de genom formlerna (4), (5) och 

(6) angifna värdena för d® 7”. dö” och d”', erhålla vi en 

1) Riktigast hade naturligtvis varit att uttrycka det ifrågavarande antalet per- 

(1 — T)wx ü 
soner genom ez—ıfli + T, Den didr, men det i texten 

införda uttrycket förenklar framställningen och leder till samma slutresultat 

som det nu angifna. 
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ekvation, i hvilken ingå dels de genom observation bekanta 

storheterna D,, L,, E'.;, &_ı och e,, dels funktionerna f och 

F, dels slutligen storheterna w, +; och w,. Har man nu be- 

stämt formen för de nämda funktionerna, och utför man alla 

integrationerna, kan w, antingen exakt eller åtminstone med 

nöjaktig grad af approximation uttryckas i w„_, och de gifna 

storheterna. Det är således möjligt att successivt beräkna alla 

storheterna, så snart man känner wp. 

För att åter bestämma värdet af w,, under förutsättning 

att emigration förekommer, utgår jag från formeln 

(v) 

2, = — Do = a LEE 2) 
FO) 4 (1 =. (24) (FW pr FO) 

hvars giltighet jag i min uppsats Om de befolkningsstatistiska 

formlerna för beräkning af dödligheten under första lefnads- 

året") ådagalagt för det fall, att ingen emigration förekommer, 

och där DY utmärker hela antalet dödsfall, som under kalender- 

året y inträffat bland barn i första lefnadsåret, samt FW-D och 

FW respektive antalen under kalenderåren y— 1 och y lefvande 

födda barn; &« åter betecknar förhållandet mellan antalet barn, 

som både födas och dö under loppet af året y, samt antalet 

barn, som födas under loppet af året y, och dö, innan de fyllt 

1 är. Antagas barnsbörderna likformigt fördelade öfver kalender- 

aret, och betecknar man med w(t)w, sannolikheten för ett ny- 

födt barn att dö, innan det uppnått en ålder af t år (t<1,), 

så är 
: 

7 / | 

ER Fow, =) vi — t)di = v(t)dt. 

_ Tänka vi oss nu, att emigration äger rum, så att bland dem, 

som blifvit födda under året y— 1, utvandra samma år e', barn 

och följande år y ytterligare e”, barn, samt att bland dem, som 

blifvit födda under året y, utvandra samma år e, barn; utmärka 

1) Öfversigt af Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 48, 1891, sid. 
441—457. ’ 
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vi vidare med D, antalet barn, som under året y aflida inom 

landet, innan de fyllt 1 ar, samt med d’,, d”,, dy respektive 

antalen barn inom grupperna e’,, e”,, €, som under året y 

aflida, innan de fyllt 1 ar, så är det klart, att i formeln (7) 

täljaren bör utbytas mot D, + d', + d’, + dy, under det att 

nämnaren blir oförändrad, hvadan 

ID a 
7 Fo) Zu (1 IE 2) (Fon FW) 

(8) - 

Vår uppgift blir alltså närmast att uttrycka storheterna 

din, d', och dy 1 e'y., e', och e,. Lata vi da med hansya all 

dem, som utvandra under födelsearet, och dem, som utvandra året 

efter sedan de blifvit födda, respektive o(z, r) och o'(z, r) re- 

presentera emigrationsintensiteten för åldern z ar och vid tid- 

punkten z, räknad fran början af utvandringsaret, och under- 

kasta vi funktionerna o och o’ villkoren 

NICE 

as r)dedr = 1, | fee, r)dedr =1, 
0 0 OM 

samt taga vi i betraktande den grupp af barn, som blifvit född 

under tiden y —1 + t/y—1 + + dt och utvandrar under tiden 

y—1+rv/y—1l+r+dr, där t naturligtvis måste vara mindre 

än r, sa kan antalet barn i gruppen uttryckas genom 

e'so(Tt — t, T)dtdr . 

Bland dessa dö under aret „, men innan de hunnit fylia 

il År 

AD vl — dw, er 

— ME Jug e nel — 

barn, och saledes blir 

PR 1 — w1—tw, 
(ee dy = of feta =. DE Be a dtdrt 3 

Vidare taga vi i betraktande den grupp af barn, som blifvit 

född under tiden y —1 + t/y— 1 + t + dt och utvandrar under 

tiden y+z/y+7T+drT; antalet barn i gruppen kan uttryckas genom 

evo (1 —t + tT, T)dtdr. 
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Är t<r, hafva alla dessa före emigrationen fyllt 1 ar, och 

några dödsfall i första lefnadsaret kunna alltså icke bland dem 

förekomma. Är åter 2>r, aflida under året y, innan de fyllt 

Isar; 

E a v(l — t+ 7) og dtdt 

EN CE) — ul —t+ rw, 

barn, hvadan 

le-yd—ti+nn ed ea = + T, 7) TSE on, dtdt . (10) 

Slutligen taga vi i betraktande den grupp af barn, som 

blifvit född under tiden y + t/y + t + dt och utvandrar under 

tiden y + z/y + T + dr, där t naturligtvis mäste vara mindre 

än r; antalet barn inom denna grupp är 

eno(t —-t, T)dtdt . 

Bland dessa dö under året y, innan de fyllt 1 ar, 

fa ) EN Uhr — £) Jw, dt dr 

= WT — eh 
eyo(T — t, T) 

barn, och alltså är 

dh =} ee En, De en en dtdr . (11) 

Insätta vi i formeln (8) de genom formlerna (9), (10) och 

(11) angifna värdena för d’,, d’, och d,, erhålla vi en ekvation, 

i hvilken ingå, utom w,. dels de bekanta storheterna D,, Fr) 
' och FW, dels funktionerna w, o och eo. Har man bestämt 

dessa funktioner och utfört integrationerna, kan w, således an- 

tingen exakt eller åtminstone med nöjaktig grad af approxima- 

tion uttryckas i de gifna storheterna. 

Genom de nu härledda formlerna är det föreliggande pro- 

blemet ur matematisk synpunkt löst, men för att dessa formler 

skola kunna få någon praktisk användning, måste man först 

och främst känna funktionerna /, F, o, o och w. För att 

bestämma emigrationsintensiteten vid olika äAldersstadier inom 
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ett och samma åldersär finnas, så vidt mig bekant är, inga 

iakttagelser att tillgå. Emellertid bör man utan nämnvärdt fel 

kunna antaga, att emigrationslusten är på alla dessa ålders- 

stadier lika stor, och emigrationsintensiteten vid ett visst ålders- 

stadium blir då proportionell mot antalet vid detta stadium 

kvarlefvande personer af en viss generation, hvadan man kan 

tillnärmelsevis sätta 

ic +t, T) Fd k'r(t) (1 BR (£ Tr T)Wz 2) ’ 

Fi+r,rv)=Kk'RKle)(1— (t + Dyw,), 

där r(v) och Ä(r) äro funktioner af z samt &’ och k” konstanter, 

hvilka satisfiera villkorsekvationerna 

1 
fr(v) (1 Ed +mD)w,._ı.)d = = 
0 

1 

JR) (1—G + Dw,)dr = i 

0 

Insätta vi 1 ekvationerna (4), (5) och (6) dessa värden för 

7 och F, blir 

U 1% 

ed = ke, Jr“) [1 — (t + T)hwz — ıdtdr 

ar _——_ (2) (1 —rYdr; 

el 

Ed ke, fre) — ww) A — Vw.dide 
OB: 

1 Vz 

ke) Jr) (1 — w,_ı)tw.dtdr 
00 

„AZ We — 1)W st —ı ; Joar Ydre; 

ol 

2 Ne J J Re) [1 — (t + v)jw.dtde 

Wzez m 2 [Re (1— z)2dr. 
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Det följer nu i ordningen att bestämma funktionerna r(r) och 

R(e). Vore emigrationen likformigt fördelad öfver kalenderåret, 

kande båda dessa funktioner sättas lika med 1, och ehuru en 

sådan likformighet i regeln icke äger rum, är det dock af in- 

tresse att undersöka, huru formeln för w, 1 detta fall skulle 

gestalta sig. Sätter man alltså r(7) = R(r)=1, blir 

. 1 ; I 
kr "FN RUS ? 1— w,_ı I —w; 

och 

2 U A 
ds De lernkigel—-——: ı 2A1— wo) a9) a 

1 
2 une i 

IT) er (1 — dr = lw.e, 1; 

0 

(2) (KORA 53 W ex 
di. 1 — vT)2dr E 
az) EL ” RT TE 

Om da dessa värden insättas i ekv. (3), blir 

wz€z 
ör D, + $Wzez—1 + 81, 

1— we —ı Se 

a a N? 

Be 

hvilken ekvation genom några enkla operationer kan transfor- 

meras till 

Då 

UL. Ze TER SF D z) + Ue, 1 — &) — 4 en i Wwxex 

a, ILE Wohn 

. (12) WS 

Nu bör i alla reellt möjliga fall 

ı [21% —ı Wzez | 
1—w,_ı .l1—-w, 

vara en försvinnande liten kvantitet i förhållande till kvantiteten 

UL, + EC, + D,). Taga vi i betraktande svenska förhållanden, 

så är emigrationen i regeln störst bland män i åldern 20—21 år. 

Sätta vi därför x = 20, och afse vi blott den manliga befolk- 
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ningen, erhålla vi för decenniet 1881—1890 följande medel- 

värden: !) 

Bane MAT TB mer TI, 

L, = 40.0068, D, = 39,400:6 , 
D, — 248-4 

Vid beräkningen af den sista termen i nämnaren till ekv. 

(12) kunna vi utan nämnvärdt fel antaga?) 

we SÖ008 > 23 0000 

och däraf följer, att 

Wz—10z—1 W.ex A == 
TAL LE Ub ir l— 7, 2 

under det att 

Un, = DD) 39,827°9 , 

hvadan det förra värdet blott är omkring 0'003 % af det senare. 

Besinnar man ytterligare, att talen e,_, och e, äro osäkra på 

vida mer än 6 enheter,?) så inses, att man utan någon som 

hälst betänklighet kan i praktiken använda formeln 

iD, 
Nl) oro > Vg HM | 

; | (CER är TR m D,) + Her _ı RR ex) 

och man behöfver icke för att bestämma w, känna de föregående 

w-värdena. I / 

Genom ekvationen (13) hafva vi således erhållit en för 

praktiska behof afpassad lösning af den föreliggande frågan, 

under förutsättning att antalet personer, som vid ett visst ålders- :: 

stadium emigrera, är likformigt fördeladt öfver hela kalender- 

1) Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXH: 3, sid. LVI, och XXxu: 1 

(Stockholm 1892), Bihanget, sid. 25. Det förtjänar erinras, att uppgiften 

om äldern icke hänför sig till emigrationstillfället, utan till ärets slut. 

Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXI: 3, sid. 170. 

I Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXH: 3, sid. LIV angifves, att inom 

åldersklassen 25—30 år 175,961 män borde enligt beräkning hafva funnits 

i Sverige vid 1890 års slut, men att den direkta folkräkningen gaf till ıre- 

sultat blott 165,977 män, och att skiljaktigheten till större delen måste an- 

ses bero på ofullständiga uppgifter om emigrationen under decenniet 1881 

—1890. 

NN > 

= 

SITZ 
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äret, och det framgår af ekvationen, att icke ens i detta fall 

formeln (1) är ur teoretisk synpunkt riktig, ifall emigrantantalet 

är olika stort inom två successiva arskullar. Men & andra 

sidan måste erkännas, att om man använder formeln (1) äfven 

i händelse af emigration, felet blir mycket obetydligt; så skulle 

t. ex. för 20-ärige män den svenska mortalitetskoefficienten 

under decenniet 1881—1890 vara enligt formeln (1) 

0:00624 , 

men enligt formeln (13) 

0:00621 , 

saledes en afvikelse först i femte decimalen. Och huru liten 

betydelse en sådan afvikelse har, framgår däraf, att Statistiska 

Centralbyrån vid sin utjämning af mortalitetstabellerna i stället 

för 0:00624 insatt 0:00609, och att utjämningen alltså inverkat 

redan på fjärde decimalen.!) 

Jag öfvergår nu till det fall, då emigrationen vid ett visst 

aldersstadium icke är lika stor under hela kalenderåret. Då 

äro r(v) och F(T) icke konstanter, och för att i sådant fall 

kunna erhålla uttryck för w, borde man egentligen först känna 

de båda funktionerna. Men några detaljerade uppgifter om de 

vexlingar, hvilka emigrationen vid ett visst aldersstadium under- 

går under loppet af ett kalenderår, finnas icke att tillgå, och 

det gifves därför ingen utväg att med någon grad af tillförlitlig- 

het bestämma de ifrågavarande funktionerna. Jag antager där- 

för: 1) att vid hvarje aldersstadium antalen emigranter äro 

fördelade på de fyra kalenderkvartalen i samma förhållande 

som samtliga emigranter under år 1891, d. v. s. i förhållandet?) 

016,2. 0:46.20:25.20:13; 

2) att inom hvarje särskildt kvartal emigrationen försiggår lik- 

formigt. Da blifva både »(v) och A(r) inom ett och samma 

') Se Befolkningsstatistik. Ny följd. 1 NXXH: 3, sid. 171. 

2) Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. NXXU: 3, sid. LVI. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 3. 5) 
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kvartal konstanta, och de värden, funktionerna under olika kvartal 

antaga, kunna i ordning representeras genom talen 

0:16, 0:46, 0:25, 0:13. 

För att bestämma X har man alltså ekvationen 

4 

>= 0:16 [1 — (dd + Dw,_ı)de + 0-46 /(1 GR T)wz —1)dT 
7 0 ar 

3 
4 

+05 [1 —G + 
i 

1 

T)wr—1)dT + 0:13f1 — (4 + T)w, —1)dT 
3 

hvarur erhålles 

= & 
IN 

Följaktligen blir äfven 

Br — 4 
— I —0:9625w, 

Men då w, 1 och w, äro mycket små tal, kan man utan 

nämnvärdt fel sätta 

k— 4 kr” NT 4 

= VN Ni 

Enligt det föregående far man då 

a De ee fr (7) (1 — v)2dt 

20, 1601 
we, E 1 — 0) 2dr + 04 

at 

ja — r)?dt 

+ Be + 0-13få ara] 

FO 
ie 

1—w,_ı 

På samma sätt erhåller man efter utförande af vederbörliga 

integrationer: 
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ST = 0:3652w,e,;-—1, 

De lägg EN 
2 I — w, 

Insättas dessa värden i ekv. (3), och utföras vederbörliga 

transformationer på samma sätt som i föregaende fall, blir, om 

den försvinnande lilla kvantiteten 

Wz—16z—1 Wzer 
— (0812 

0 = Mg Il Vr 

utelämnas i nämnaren, 

W,—= == = De . 
ae 72 m.) O:1sAse, 27 VT 

Vill man använda äfven denna formel till bestämmande af 

den svenska mortalitetskoefficienten för 20-ariga män under 

decenniet 1881—90, erhåller man 

Ws, = 0'00622, 

saledes ett från det förut beräknade värdet föga afvikande re- 

sultat. 

Det återstår ännu att bringa uttrycket för w, till en i 

praktiken användbar form. I enlighet med vårt förut gjorda 

antagande kan man då sätta 

o(z, 7) = Hot) (1 — w(z)w,) eller ol(2, 1) =0 

allteftersom z <r eller z>r, samt 

ee, 7) = wol) (Lyon), 
och då emigrationen under första lefnadsären af lätt insedda 

skäl måste vara mycket obetydlig, kan det icke medföra någon 

nämnvärd olägenhet, om vi antaga o(t) = 0’(r) = 1, då således 

o(z, 7) = «(1 — w(z)wg) eller ol2, 7) = 0 

allteftersom 2 < r eller z>r, samt 

ee, 7) = "(1 — u), 
där « och x’ bestämmas ur villkoren 

1 MUSEI Ir 

= JJa — w(z)wy)dzdr , 5 = ja — Wlz)w,)dzdt . 
Lå 
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Svårare är det att på lämpligt sätt bestämma funktionen 

w. Visserligen hafva flere uttryck för densamma blifvit af olika 

författare föreslagna, men här är det af intresse att välja en 

funktionsform, som lätt kan integreras två gånger. Den af 

MOSsER !) angifna funktionen Vz lämpar sig mycket väl härför, 

men de resultat, hvilka F. Tu. BERG angifvit i den af honom 

utförda undersökningen om dödligheten under första lefnadsaret 

inom Sverige, ?) synas antyda, att funktionen gifver för höga 

värden för w(2). Jag har därför gjort försök med funktionerna 

Vz och Vz, och af nedanstående tabell synes, att, om resultatet 

af BERGS undersökning fortfarande får anses giltigt, den förra 

funktionen gifver för stora, den sednare ater i allmänhet för 

små värden för w(e). 

Antaganden Värdet. na fe (HORA 
beträffande 

wz)- 1 2 3 4 5 8 9 10 il 
(2) 0 TA 12 12 12 12 13 12 12 12 12 TA 1 

w(2) NA 0 | 0:44| 0'55| 0:63) 0:70| 0:75 le 0:88| 0:92) 0:95 0:98) I 

w(z) beräknad | 

med ledning afll4 |0:35| 0:47) 0:57) 0:65| 0-71| 0:76] 0:80| 0:84| 0:89| 0:91) 0:96] 1 
BERGS under- ; 

sökning 

(2) = Vz | 0 | 0:29) 0:41] 0:50) 0:58] 0:65] 0:71] 0:76| 0:82] 0:87] 0:91] 0:96] I 

På grund häraf har jag ansett mig kunna i detta fall antaga 

we) = (Vz + V2). 
Häraf borde följa att 

«li + Vt)de = 13 + 2) = 0:7083, 

och i själfva verket öfverensstämmer detta värde mycket noga 

med det, som jag i min uppsats Om de befolkningsstatistiska 

1) Jfr A. QuiauEr, Apercu historique sur les formules d’interpolation des tables 

de survie et de mortalite. Ed. 2 (Paris 1893), sid. 17. — ENESTRÖM, Om 

de befolkningsstatistiska formlerna för beräkning af dödligheten under första 

lefnadsäret. Öfversigt af Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 

48, 1891, sid. 443. 

2) F. TH. Bere, Undersökning om dödligheten i första lefnadsåret. Statistisk 

tidskrift 3, 1869, sid. 435—492. 
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formlerna för beräkning af dödligheten under första lefnads- 

året ") härledt ur BERGS undersökning. Statistiska Central- 

byrån använder visserligen vid sina beräkningar?) värdet «=>, 

men detta värde torde vara för stort, liksom det i vissa ut- 

ländska statistiska publikationer begagnade värdet?) «—=2 må- 

hända är för litet. Jag anser därför riktigast att vid här ifråga- 

kommande beräkningar använda värdet @=(0'71; a andra sidan 

skulle man visserligen ungefär lika väl kunna nyttja värdena 

3 eller 3, eftersom & ingär i formeln (8) på sådant sätt, att en 

liten ändring i dess värde icke märkbart inverkar på värdet 

AN: 

Insätter man nu i ekvationerna (9), (10) och (11) de antagna 

värdena för o, o' och w, samt utför man integrationerna, blir 

r d SSX I ne Woo 9) 

U Dune, me 
OT 35% 0 0. 

U 
= 340” A Weg > 

där 

NK 2 " 1 
2 =S —__—_ — Z =S RR. 

1— 0:59w,” 1 — 0:98w, 

Insättas dessa värden i ekv. (8), blir efter en enkel trans- 

formation 

D 

vänd Fo 0:29(Fu—-D — FW RE DURTIER u + 02% — en ee 

Nu finnes visserligen w, äfven i högra ledets nämnare, efter- 

som det ingår i «’ och x”, och man skulle således egentligen för 

att erhålla w, lösa en kvadratisk ekvation. Emellertid kommer 

man till ett ur praktisk synpunkt fullt nöjaktigt resultat, om 

!) Se Öfversigt af Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 48, 1891, 
sid. 445—446. 

2) Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXI: 3, sid. LV11. 

3) Jfr C. L. LANDRE, Mathematisch- Technische Kapitel zur Lebensversicherung. 

(Jena 1895), sid 54. 
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man i högra ledets nämnare insätter det värde för w,, som man 

erhaller ur ekv. (7), och man har således genom de två ekva- 

tionerna (7) och (14) ett uttryck för w,, 1 det fall att emigra- 

tion äger rum. 

För att på ett särskildt fall tillämpa formeln (14), vill jag 

för decenniet 1881—1890 beräkna den svenska dödlighetskoeffi- 

cienten för ett nyfödt barn af obestämdt kön. Man har da!) 

DE 150104 

Fu) = 155,8865, FW = 135,820, 

ZI) dh DR ne, = ID > 

Vid beräkningen af Zz och «” kan man utan nämnvärdt 

fel använda värdet ?) w, = 0'11, och erhåller därigenom 

ARA rr MA 

Alltså blir 

0294 FW =D — PW) = 19:3, 

01 2 d OR HO 1 

3 00 + art 0 + 1057 

och 

15,010:4 ; 

N En 

Beräknar man däremot w, ur formeln (7), erhäller man 

värdet 

20, = 102140508 

saledes en afvikelse först i femte decimalen. 

Det torde förtjäna påpekas, att, ehuru afvikelsen här sken- 

bart är större än i fråga om w,,, skiljaktigheten ändock i verk- 

ligheten har mycket mindre betydelse för w, än för wy,. För 

den förra storheten uppgår nämligen afvikelsen blott till 0:08 %, 

medan den för w,, utgör nära 3 %. 

I det föregående har jag antagit, att man känner emigran- 

ternas fördelning efter årskullar, d. v. s. efter födelseår. Men 

1) Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXU: 1, sid. 20 samt Bihang, sid. 

15—25. 
2) Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXU: 3, sid. 170. 
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man kan också tänka sig, att emigranterna äro fördelade efter 

åldern vid emigrationstillfället, och det kan vara af intresse att 

undersöka, i hvad mån formeln (13) därigenom skulle modifieras. 

Antaga vi alltså, att under det ifrågavarande kalenderåret 

utvandrat i åldrarna & — 1/x år och x/x +1 år respektive e,—1 

och & personer, vidare att bland de förra före arets slut afledo 

SER personer i åldern &x — 1/x ar och ÖT personer i åldern 

a/& + 1 år, samt vid årets slut kvarlefde ATP personer i ål- 

dern z/& + 1 år, äfvensom att bland de senare före årets slut 

afledo 0 personer i åldern &x/zx + 1 år och vid årets slut kvar- 

lefde 1 personer i åldern x/x + 1 år, sa blir 

DAL bök 
= He AL A + 7, 

och följaktligen 

D. + ge > 299 

= 7 7 En en) (2) (NY ' (15) UL. + E+ D.) + HK” 40 7° + 20 + 07) 
Wx 

För att uttrycka storheterna dö”, 0, ATP och AM i 

de gifna storheterna &,_, och &,, skola vi använda samma för- 

faringssätt som i föregående fall. Vi taga alltså först i be- 

traktande den grupp personer, som under tiden z/z + dr, räknad 

från ärets början, emigrerat i åldern vx —1 + t/v —1 + t + dt 

ar, och utmärka med qt, vr) en funktion, hvilken angifver 

emigrationsintensiteten vid åldern x—1 + t år och vid tid- 

punkten rT, räknad från årets början, samt hvilken är under- 

kastad villkoret 

Mac, r)dtdr =1. 
00 

Då kan antalet personer i nämda grupp uttryckas genom 

e& — 19(t , T)dtdr . 

Är t<rT, kan ingen af dessa personer före årets slut fylla 

x år, och några dödsfall bland dem kunna således icke ingå i 
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we Oo a © : 3 5 
dv ', liksom de vid årets slut kvarlefvande inom gruppen icke 

häller kunna ingå i OR Är åter tSr, aflida före årets slut 

i åldern x/x + 1 ar 

ne 
&;—1P(t, ae - le T)w,didr 

personer, och kvarlefva vid årets slut i åldern x/x + 1 ar 

———— ee et — t)w,)dtdr 

personer. 

Man har alltsa 

| 
rel, De Er nm: 

16) | 
en BEE ‚sc. a TT En 1 u (t — T)w,)didt , 

och följaktligen 

11 1 

an. Error dich, 
07 iz 

en formel, som visserligen ocksa kunnat direkt härledas, efter- 

som Nr + ÖR omfattar alla de personer inom gruppen 

& 1, hvilka under kalenderåret uppnått en ålder af x år. 

Vidare taga vi i betraktande den grupp personer, som under 

tiden t/r + dr, räknad från årets början, emigrerat 1 åldern 

2 + tjr + $ + dt år, och utmärka med O(t, T) en funktion af 

samma art som qt, v). Då kan antalet personer i gruppen 

uttryckas genom 

&,D(t, T)didr . 

Är t<Zr, hinna dessa icke före årets slut fylla 2 + 1 ar. 

Antalet dödsfall bland dem i åldern «/e +1 år blir alltså 

under året 

— T)wz 1 

ESP , 3) = tw, 
dtdrt , 
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och vid ärets slut kvarlefva i åldern x/x + 1 år 

er O(t , 7) (1 Te Jara 

personer. Är åter t > rr, fylla de före årets slut x + 1 år; an- 

talet dödsfall bland dem i åldern &x/x + 1 år blir alltså under 

året blott 

e Dt, ee die, 

och vid årets slut finnas bland dem inga kvar i åldern x/x+1 år. 

Man har följaktligen 

een 7 (1 —?2)w (CE = F)JU (ES OJ ne Oe, N ee = didv+e | on ddr, 
(18) 

NO flac. 2) (1 > Te: \aier, 
00 

hvadan 

IT 11 a 2) 
(x) (CS = ENDE 

A, + ö, = eff 3 r)didt =: eff 9 T) TRA dtdrt , (19) 

en ekvation, hvilken också kunnat direkt härledas. 

Genom ekvationerna (15), (16), (17), (18) och (19) hafva 

vi således erhållit en lösning, som är fullt analog med den 

genom ekvationerna (3), (4), (5) och (6) angifna. För att 

äfven här komma till en praktiskt användbar formel, sätta vi 

liksom i föregående fall och på de där angifna grunderna 

plc, T) = K's(T) (I — tw.-ı), 

Oct , T) = K”S(T) (I — tw.) , 

där K' och K” satisfiera villkorsekvationerna 

1 
1 

se) l1—lw,_ıJde=—, 

1 
ß 1 
S(T) (I — 1 w,— 1)dt = = - ) (7) ( 2 1) K 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 3. 6 
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Då blir 
11 

a A ee so (t — v)dtdr 
OT 

1 

= K(1—-w._1)wss_1/se) (1 — vr, 
0 

11 
ED IE Se —K(l—w,_ 1) I fs@)didz 

OT 

=, fee) (1 — r)ar, 

17 j 11 

0,” = Kuss, Se) — v)dtdr + K"w.e.) |S(e) (1 —Yıtdr 
00 se 

= 5 K'w.s,)S(e) (1 — vP)dr, 
0 

20 In 0 =/K sa — tw,)dtdr+ K u.) (1 — Hdtdr , 

v0 OT 

1 
—K”s,[S(e) (T — (vt — bw )dr. 

0 
Låter man nu emigrationen vid hvarje åldersstadium för- 

siggå likformigt under kalenderåret, d. v. s. sätter man s(t)=1, 

S(T) = 1, blir 
1 2 1 

K' SEEN ENK K [20 

1—41w,_,’ 1-—1w,' 

och 

? 

je DL (1 — w._1)ws&r jo- ra Cm Dig RE 
201 — 1 w,—1) = SUR 

Ak oe (1 Ne ern Jan T)dr = 27 1 ( a — 1,1) 

Tee Er, 
1 

zT W„E,, PANDA = RU 1.) (1 — rdr = I WzE; 
I 

I — fw, 

Ez (x) (2) __ CR h ie ERBEN I. } I 0% = fe (tt — !)w,)dr = ET 
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Genom insättning af dessa värden i ekv. (15) erhålles alltså 

7 (1 — wa — 1)wxez — 1 WxEx 
D,+1 1 x 6 

1—1wr—1 Il ywr 
Urs ee use we (1 — we — Ex —ı ex k 1 I ) 111 TA er 1 | (Barr Di, + 3 1—4w— 1 +4) 

samt efter nagra enkla transformationer 

D, 
UL, ar u Zu D,) + ler ı I zn ih EL pe] 

1—Iwe— ı 1— 4; 

(20) Bor — 

Men nu är 

ıl %- Te WyE&r | 

1 —lw-ı 1—tuw, 

en försvinnande liten kvantitet i förhällande till (LT. + FN 

och vi kunna således utan betänklighet sätta 

D, 
Wa = — h 

UL. an L © ar DA) ar (Ex —1 ve; €.) 

ho) 

Man ser, att ekvationen (21) är af alldeles samma form 

som ekv. (13); den enda skillnaden är, att numeriska koefficienten 

för korrektionen är + i stället för #. 

Hela den nu utförda undersökningen hvilar, såsom redan 

framhållits, på det antagandet, att inom en viss generation döds- 

fallen under loppet af ett äldersar äro, med undantag för första 

lefnadsåret, likformigt fördelade öfver åldersåret. Skulle detta 

antagande ersättas med något annat, blefve derigenom de ofvan 

härledda formlerna modifierade, och det är icke omöjligt, att i 

sådant fall korrektionen för nämnaren till w, komme att utfalla 

lägre. Men i alla händelser måste, såsom af den inledande be- 

traktelsen framgår, en korrektion vara ur teoretisk synpunkt 

påkallad, så snart man icke förutsätter ett alldeles speciellt 

samband mellan antalen personer, som tillhöra olika årskullar 

och under ett och samma ar emigrera. Använder man für be- 

räkning af dödligheten under första lefnadsäret formeln (7) eller 

någon med denna likartad, så är korrektionen under alla för- 

hållanden ur teoretisk synpunkt påkallad. 
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Men om undersökningen således ledt till det resultatet, att 

de vanliga formlerna för w, icke äro ur teoretisk synpunkt fullt 

tillfredsställande, för det fall att emigration förekommer, så är 

å andra sidan, åtminstone för så vidt det rör svenska förhållan- 

den, det fel, som begås, om man generellt använder dessa form- 

ler, utan praktisk betydelse. TI formeln (13) äro nämligen talen 

L, och DL, vanligen tioarsmedia, och af talen för de särskilda 

ären äro nio beräknade på grund af de antagligen ganska brist- 

fälliga uppgifterna om emigrationen; det fel, !) som till följd 

häraf bör vidlada värdet af w,, kan därför vara flere gånger 

större än den korrektion, som genom formeln (13) anbringas å 

formeln (1). Hvad åter angår formeln (14), så äro talen FW» 

och fW antagligen icke häller fullt exakta, dels därför att ett 

antal barnsbörder vid slutet af ett kalenderår genom försenade 

anmälningar hänföres till närmast följande år, dels måhända 

äfven därför, att icke alla nyfödda barn vederbörligen anmälas.) 

På grund häraf kan också w, vara behäftadt med ett fel. som 

är flere gånger större än den genom användande af formeln (14) 

erhållna korrektionen. 

Den nu afslutade utredningen af frågan, huruvida emigra- 

tionen äger någon betydelse för beräkningen af mortalitets- 

koefficienter enligt formlerna (1) och (7), bör alltså berättiga 

oss till det uttalandet, att nämda fråga kan besvaras jakande 

eller nekande, allt eftersom man betraktar den ur teoretisk eller 

praktisk synpunkt. 

1) Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. NXXH: 3, sid. LIV. 

2) Ifr Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXU: 3, sid. XI. 

Stockholm 1896. Kungl. Boktryckeriet. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 4. 
Stockholm. 

Nya kondensationsprodukter af difenyloxetylamin. 

Af H. G. SÖDERBAUM. 

[Meddeladt den 15 April 1896 genom L. F. Nırson.] 

I en föregående uppsats!) har redogjorts för ett antal baser, 

tillhörande azoxol- resp. aztiolserien och erhållna genom kon- 

densation af de urinämnederivat, som bildas vid inverkan af iso- 

cyanat eller senapsoljor på difenyloxetylamin: 

CH; . CH. NH, 

C,H,.CH.OH. 

Deras sammansättning kan uttryckas genom den allmänna formeln: 

CH; .HC—N 

CH; . HCL JC .NH.R 
(8) 

Undersökningen har sedermera utsträckts äfven till andra 

derivat af difenyloxetylamin, mindre i afsigt att framställa 

nya kväfvekärnor än för att utröna, i hvilka fall ringslutning 

inträder, och i hvilka den uteblifver, samt af hvilka omständig- 

heter den underlättas eller försvåras, ett problem, hvaråt man 

hittills egnat jämförelsevis ringa uppmärksamhet. 

För detta ändamål har basen till en början underkastats 

behandling med 1) fosgengas, 2) klorkolsyreeter, 3) kolsvafla 

1) Öfversigt af K. Vetenskaps-Akademiens Förh. 1895, 351; Ber. d. deutsch. 
chem. Ges. XXVIII. 
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samt 4) hydrat, anhydrider eller klorider af olika organiska 

syror. Det har därvid visat sig, att fosgen och kolsvafla ome-. 

delbart gifva heterocykliska kondensationsprodukter af indifferent 

eller svagt sur karakter. Klorkolsyreetern ger i första hand, 

sasom man a priori kunde vänta, en uretan, hvilken likväl 

medelbart (genom upphettning) låter öfverföra sig till ett derivat 

med ringformigt sluten bindning, identiskt med produkten af 

difenyloxetylamin och fosgengas. Behandling med de under 4) 

anförda reagensen har däremot icke i nagot fall, hvarken direkt 

eller indirekt, ledt till någon ringslutning, ehuru försöksvilkoren 

på ferfaldigt sätt varierats. 

I. Inverkan af fosgengas. 

4, 5-Difenyldihydro-2-aci-1, 3-azowol. 

C,H,.HC— NH 

SER) HON ‚co 

10) 

Difenyloxetylamin löstes i tämligen mycket toluol och för- 

sattes under lindrig uppvärmning med en beräknad mängd fosgen 

(1 mol.) i 20-procentig toluollösning. Härvid uppstod genast en 

ymnig hvit fällning, som icke sjönk till botten, utan ännu efter 

flera timmars förlopp höll sig uppslammad i vätskan. Denna 

fällning utgjordes af klorvätesyrad difenyloxetylamin. Efter af- 

filtrering, tvättning med toluol och torkning löstes den nämligen 

utan svårighet i ljumt vatten och gaf med natronhydrat en hvit, 

kristallinisk fällning, som omkristalliserad ur benzol smälte vid 

163—164” — samma smältpunkt, som ZANETTI!) funnit för 

GOLDSCHMIDTS & POLONOWSKAS bas. Ur filtratet från det klor- 

vätesyrade saltet afdestillerades större delen af toluolen; äter- 

stoden gaf vid afsvalning en vacker kristallisation af en svagt 

gulhvit kropp. Renad genom upprepad omkristallisering (ur 

alkohol), antog denna rent hvit färg och smälte konstant vid 

!) Gazzetta chimica XX, 687. 
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189—189,5° utan sönderdelning. Föreningen är lättlöslig i ko- 

kande alkokol och benzol äfvensom i aceton och isättika, löslig 

i eter, svårlöslig i gasolja. Af kokande vatten löses den i 

mycket ringa mängd. Kristalliserar ur alkohol i täta aggregat 

af radierande nålar, ur benzol i fina, hopfiltade nålar. 

Analys: 

0.1978 gr. gaf 0.5455 gr. kolsyra och 0.0974 gr. vatten. 

Beräknadt för C,,H,3N0;: Funnet: 

C 75.31 UDD % 

H 9.44 9.46 > 

Till sin kemiska karakter är föreningen indifferent och föga 

reaktionsbenägen. Den löses hvarken af alkalier eller utspädda 

syror, ej ens vid kokning. Ur kokande ättiksyreanhydrid ut- 

kristalliserar den med oförändrad smältpunkt. Vid behandling 

med natriumnitrit i isättiklösning undergick den ej någon för- 

ändring. Äfven vid upphettning till 100° i tillsmält rör till- 

sammans med alkoholiskt kali och jodetyl erhölls större delen 

oangripen tillbaka. I koncentrerad salpetersyra löses den under 

öfvergående blodröd färgning och stark värmeutveckling; vid 

utspädning utfaller en blekt svafvelgul kropp, antagligen en 

nitroförening. Koncentrerad svafvelsyra ger en svagt gulaktig 

lösning, 1 hvilken redan vid ganska lindrig uppvärmning stark 

gasutveckling inträder, häntydande på en djupgående sönder- 

delning af molekylen; vid utspädning med vatten erhölls en 

gulhvit emulsion, ur hvilken någon enhetlig substans ej kunde 

isoleras. 

Föreningens egenskaper, framför allt dess indifferentism 

gent emot alkali, antyda obefintligheten af en hydroxylgrupp. 

Af de bägge tänkbara konstitutionsformlerna 

C,H, .HC—N C,H, .HC— CO | 
C,H,. tel kon (1) CE dl NH (ID) 

(0) (0) 

torde alltsa II vara den sannolikare, hvarföre ock ofvan valts 

ett därmed öfverensstämmande beteckningssätt. En dimolekylär 
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formel är utesluten genom följande molekylarvigtsbestämning, 

utförd enligt den RAOULT-BECKMANN’ska fryspunktsmetoden med 

isättika som lösningsmedel. 

0.3943 gr. åstadkom vid lösning i 45.5 gr. isättika en de- 

pression af 0.143” C. 

Beräknadt för C,,H,,;NO,: Funnet: 

M 239 231. 

II. Inverkan af klorkolsyreeter, 

Difenyloxetyluretan. 

C,H,. CH. NH.COOC,H, 

CH, . CH. OH. 

Basen (2 delar) löstes i kokande benzol, hvarpa den ännu 

varma lösningen försattes med 1 del klorkolsyreeter. Den här- 

vid uppstående fällningen af klorvätesyrad difenyloxetylamin af- 

filtrerades, och filtratet underkastades destillering, tills större 

delen af benzolen gått öfver. Återstoden stelnade vid afkylning 

kristalliniskt. Den nya substansen renades genom omkristalli- 

sering ur en blandning af ligroin och benzol, till dess att smält- 

punkten konstant inställde sig på 148—148.5°. Äfven 50-pro- 

centig ättiksyra kan med fördel användas såsom reningsmedel. 

Föreningen är mycket lättlöslig i alkohol, lättlöslig 1 isättika 

och varm benzol, löslig i kall eter, mycket svårlöslig i ligroin. 

Löses något, ehuru obetydligt, af kokande vatten. Anskjuter 

ur de flesta lösningsmedel i form af fina, hvita nålar. 

Analys: 

I. 0.1685 gr. gaf 0.4400 gr. kolsyra och 0.1027 gr. vatten. 

II. 0.1781 gr. gaf 8.0 kem. kväfgas, mätt vid 14.5” och 

759 mm. 
Beräknadt för Funnet: 

C,;H,N0;: T. 1. 

C 71.58 21 = % 

H 6.67 6.76 [5 

N 4.91 — 5.34 » 
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Utbytet uppgick till 1.6—1.7 gr. uretan af 3 gr. bas. 

Hälften af basen ätervanns i oförändradt tillstånd ur det klor- 

vätesyrade saltet. 

Uretanen löses hvarken af saltsyra eller natronlut, men väl 

af koncentrerad salpetersyra och svafvelsyra; i senare fallet med 

intensivt violottröd färg, som försvinner vid utspädning med 

vatten, under det samtidigt en hvit emulsion utfälles. Någon 

bildning af azoxolderivat kunde vid behandling med syror i intet 

fall iakttagas. 

| Upphettning af difenyloxetyluretan. 

Uretanen kan upphettas langt öfver sin smältpunkt, utan 

att sönderdelning inträder. Stegras emellertid temperaturen till 

uppemot 275°, afspaltas etylalkohol under ringslutning, hvarvid 

erhålles en produkt, i allo identisk med ofvan beskrifna acia- 

zoxol. Reaktionen utfördes i ett med termometer försedt prof- 

rör, hvars nedre hälft hölls nedsänkt uti en som luftbad funge- 

rande, svagt glödande platinadegel af tämligen stora dimensioner. 

Pa detta sätt kunde temperaturen i smältan utan svårighet 

regleras efter behag. Vid 270—280° inträdde en lugn utveck- 

ling af mycket små gasblåsor (alkoholånga). Temperaturen 

hölls nu konstant, ända till dess att gasutvecklingen alldeles 

upphört. Vid afsvalning stelnade den klart gula smältan till 

en gulhvit, ogenomskinlig, otydligt kristallinisk massa. Ur 

denna erhölls genom upprepade omkristalliseringar ur alkohol 

en substans, som till utseende; löslighetsförhållanden och smält- 

punkt (189—189.5°) noga öfverensstämde med difenyldihydro- 

aciazoxol. Identiteten bestyrktes yttermera genom en kväfve- 

bestämning: 

0.1507 gr. gaf 7.8 kem. kväfgas, mätt vid 18.5” och 749.2 mm. 

Beräknadt för Q,,H,;NO,: Funnet: | 

N 9.86 9.9.0. 

Reaktionen har alltså försiggäatt enligt schemat: 

CH; . HC— NH 

— = O;H; . HO CO + CH, OH. 
| Ö 
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III. Inverkan af kolsvafla. 

4, 5-Difenyldihydro-2-tio-1, 3-azowol. 

EL SEO OG SH 
Ö 

Difenyloxetylamin öfvergöts med en till lösning otillräcklig 

mängd alkohol och försattes sedan med kolsvafla i öfverskott. 

Då blandningen därefter värmdes, gick basen lätt och fullstän- 

digt i lösning. Lösningen upphettades till kokning på vatten- 

bad under äterflödeskylare i 8—9 timmars tid, hvarunder reak- 

tionen gaf sig tillkänna genom en riklig utveckling af svafvel- 

väte. Efter slutad operation inträdde i den afkylda vätskan 

en ymnig kristallisation af små glittrande, hårda prismer. För 

omkristalliseringen användes alkohol. Föreningen är lättlöslig i 

kokande alkohol och isättika, likaså i kloroform och aceton; 

äfven af kokande benzol löses den utan svårighet. Af eter 

upptages den vid ihållande skakning redan vid vanlig tempera- 

tur. I kokande vatten är den däremot svårlöslig. Kristalliserar 

i rent tillstånd ur alkohol i långsträckta, ofta stjärnformigt 

grupperade taflor; ur vatten i korta, spetsiga, mikroskopiska 

nalar. Smpt 185°. 

Analys: 

I. 0.1870 gr. gaf 0.4827 gr. kolsyra och 0.0885 gr. vatten: 

IT. 0.1910 gr. gaf 9.0 kem. kväfgas, mätt vid 20° och 

763.5 mm. 

III. 0.1919 gr. gaf efter oxidation enligt Krason’s metod 

0.1758 gr. bariumsulfat. 

Beräknadt för Innan ent 

C,,H,,NSO: IT. I. II. 

C 70,59 70.39 = == 

H 5.10 5.24 — — >» 

N 5.49 — 2.33 — > 

S 1.58 — = 12.59 > 
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Molekylarvigtsbestämning utfördes enligt RAOULT-BECKMANNS 

fryspunktsmetod med isättika som lösningsmedel: 

120 0.3052 

af 0.101” C. 

II. 0.2688 gr. åstadkom i 51.45 gr. isättika en depression 

af 0.078” C. 

gr. astadkom i 48.9 gr. isättika en depression 

Beräknadt för Funnet: 

C,,H,;NSO: I. IT. 

M 255 241 261. 

Föreningen har tydligt sura egenskaper. Den löses ej i 

utspädda syror, ej ens vid kokning; af natronlut däremot redan 

i köld. Ur alkalisk lösning utfaller den ånyo i kristalliniskt 

tillstånd vid neutralisering med saltsyra. Af koncentrerad svaf- 

velsyra löses den utan svårighet vid vanlig temperatur; lösningen 

färgas vid uppvärmning gul. Af koncentrerad salpetersyra löses 

den under oxidation; äfven af andra oxidationsmedel, t. ex. 

kromsyra eller kamäleon, angripes föreningen — i motsats till 

ofvan beskrifna aciazoxol — med stor lätthet. I alkalisk lös- 

ning affärgades kamäleon ögonblickligen redan i köld, och en 

svafvelfri, kristalliserande produkt erhölls,!) ehuru 1 tämligen 

ringa utbyte. Föreningen reagerar äfven med salpetersyrlighet; 

den därvid bildade produkten förhåller sig likväl icke såsom en 

nitrosoförening. Vid ett försök att framställa en eterart genom 

upphettning till 100° tillsammans med jodetyl och alkoholiskt 

kalı i tillsmält rör inträffade sönderdelning, hvilken bl. a. gaf 

sig tillkänna genom en intensiv merkaptanlukt vid rörets öpp- 

nande. Den fasta reaktionsprodukten utgjorde en blandning af 

atminstone 3ö:ne olika substanser, hvilka icke närmare under- 

söktes. 

IV. Inverkan af organiska acidylderivat. 

Redan GOLDSCHMIDT & POLONOWSKA, de forskare, som först 

framställt difenyloxetylamin, hafva latit basen reagera med ättik- 

1) Smpt 205—206°. 
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syreanhydrid i afsigt att så erhalla en ringformigt sluten anhy- 

droförening. Ehuru denna deras afsigt icke vanns, var likväl 

— att döma efter iakttagelser på andra områden — därmed 

icke all möjlighet a priori utesluten, att ett annat resultat skulle 

kunna ernas dels genom användande af andra syrederivat, dels 

genom varierande af försöksvilkoren 1 öfrigt. För vinnande af 

närmare upplysning härutinnan har basen ytterligare under- 

kastats behandling med myrsyra, med acetylklorid och med 

benzoylklorid. Det må redan i förväg anmärkas, att, försåvidt 

af denna nya fürsöksserie kan bedömas, GOLDSCHMIDTS & Po- 

LONOWSKAS iakttagelse synes ega allmängiltig betydelse. I alla 

de undersökta fallen erhöllos nämligen acidylderivat med öppna 

kedjor. 

1. Formylderivat. 

Formiat, C,,H,,NO .HCOOH; bildas vid behandling af 

basen med varm, vattenhaltig myrsyra. Saltet, som är ganska 

lättlösligt i vatten, utkristalliserar - vid den koncentrerade lös- 

ningens afsvalning i form af hopgyttrade, aflanga blad och bildar 

efter torkning på porslinsskärf ett hvitt, luckert, pärlemorglän- 

sande kristallpulver. Smälter vid 182—183° under häftig gas- 

utveckling. 

Analys: 

0.1385 gr. gaf 0.3538 gr. kolsyra och 0.0767 gr. vatten. 

Beräknadt: Funnet: 

C 69.50 69.67 % 

H 6.56 6.14 ? 

Upphettas formiatet, afger det 1 molekyl vatten och öfver- 

gar därvid till ett 

Monoformylderivat, C,,H,,NO . COH. Temperaturen hölls 

konstant vid 185°, tills all gasutveckling afstannat. Som pro- 

dukt erhölls en nästan färglös olja med en egendomlig, om 

krasse erinrande lukt. Substansen, som vid afsvalning stelnade 

kristalliniskt, renades genom omkristallisering ur alkohol, hvari 

den i värme är lättlöslig. Däremot är den tämligen svårlöslig 
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i benzol och ännu mera i kokande vatten. Fina nalar, som 

sintra vid 179°, smälta vid 182— 183°. 

Analys: 

Beräknadt för C,,H,,NO;: Funnet: 

C 74.69 (4.24 I 

H 6.22 6.36 >» 

Diformylderivat, C,,H,,NO(COH). Erhölls vid ihållande 

kokning af basen med vattenfri myrsyra i öfverskott. Vid där- 

efter följande afdunstning på vattenbad kvarstannade en smutsigt 

hvit, något smetig substans, som vid uppvärmning med helt 

litet alkohol sönderföll till ett kristalliniskt pulver. Detta tor- 

kades pa porslinsskärf och omkristalliserades ur alkohol. Ur 

moderlutarne erhölls som biprodukt en större eller mindre mängd 

monoformylderivat, allt efter kokningens kortare eller längre 

varaktighet. Föreningen är — utom i alkohol — äfven löslig 

i aceton, svårlösligare i benzol, mycket svårlöslig i eter och 

ligroin. Kristalliserar ur alkohol synnerligen väl i vackra, glas- 

glänsande nålar, som smälta vid 208° under svag gasutveckling. 

Analys: 

I. 0.1546 gr. gaf 0.4032 gr. kolsyra och 0.0818 gr. vatten 

II. 0.1888 gr. gaf 8.9 kem. kväfgas, mätt vid 19° och 

765.3 mm. 

Beräknadt för Funnet: 

C,H,,N0;: I. II. 

C 71.38 71.09 — u, 

H 5.58 5.88 —» 

N 5.20 — DE > 

Diformylderivatet löses föga vid kokning med utspädda 

syror eller alkalier. Äfven vid upphettning med måttligt stark 

saltsyra (eg. v. 1.10) löses det mycket trögt. Härvid inträffar 

emellertid icke någon vattenafspaltning utan 1 stället hydrolys, 

i det att föreningen sönderfaller i sina ursprungliga komponenter. 

Ur lösningen afsätta sig nämligen efter någon tid långa nålar 

af klorvätesyrad difenyloxetylamin. 
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2. Acetylderivat. 

Monoacetylderivat, C,,H,,NO .COCHs. Bildades vid in- 

verkan af acetylklorid pa difenyloxetylamin i benzollösning. 

Samtidigt utfälld klorid af basen fränskildes genom att digerera 

fällningen med vatten. Den häri olösliga återstoden omkristal- 

liserades ur alkohol. Föreningen anskjuter ur detta lösnings- 

medel i spröda, radierande nalar. Smpt 196—197°. Lättlöslig 

i aceton, mycket svarlöslig i eter och benzol, olöslig i vatten, 

natronlut och saltsyra. 

Analys: 

I. 0.1614 gr. gaf 0.4435 gr. kolsyra och 0.1025 gr. vatten. 

II. 0.2209 or. gaf 11 kem. kväfgas, mätt vid 22° och 

759.3 mm. 
Beräknadt för Funnet: 
0,,H,;N0;: I. II. 

C 75.29 74.94 u 

H 6.67 7.00 — > 

N 5.49 — 5.74 > 

Diacetylderivat, C,,H,;NO(COCH;),. Basen behandlades i 

fast form med acetylklorid i öfverskott, hvarvid inträdde häftig 

reaktion under fräsning och stark värmeutveckling. Reaktions- 

produkten löstes i isättika, utfälldes med vatten och omkristal- 

liserades ur alkohol. Lättlöslig i aceton, äfvensom i varm al- 

kohol och benzol, svårlöslig i eter. Kristalliserar ur benzol i 

korta, fyrsidiga, tvärt afskurna prismer, vanligen T- eller X- 

_formigt grupperade; ur alkohol särdeles väl i längre, makrosko- 

piska prismer. Smpt 212—213”. 

Analys: 

I. 0.1185 gr. gaf 0.3172 gr. kolsyra och 0.0699 gr. vatten. 

II. 0.1468 gr. gaf 6.4 kom. kväfgas, mätt vid 20.5” och 

764 mm. | 
Beräknadt för Funnet: 
C,sH,,NOz: if II. 

C 12.13 72.99 — 

H 6.40 6.50 =» 

N 4.71 = 5.11 » 
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Egendomligt nog är detta medels acetylklorid framställda 

diacetylderivat icke identiskt med det, som GOLDSCHMIDT & Po- 

LONOWSKA !) uppgifva sig hafva erhållit genom inverkan af ättik- 

syreanhydrid på difenyloxetylamin. Detta har nämligen en an- 

gifven smältpunkt af 159°, således öfver 50° lägre än den af 

mig funna. För att om möjligt förklara denna motsägelse, upp- 

repades de nämda forskarnes försök: 

a) basen uppvärmdes med ättiksyreanhydrid i öfverskott, 

tills lösning inträdde. Den vid afsvalning utkristalliserade krop- 

pen renades genom omkristallisering ur alkohol och befanns till 

smältpunkt (196°) och öfriga egenskaper fullkomligt öfverens- 

stämma med det af mig erhållna monoacetylderivatet; 

b) basen kokades en längre tid med ättiksyreanhydrid. 

Produkten visade en mycket oskarp smältpunkt; den började att 

sintra vid 180—190°, men smälte fullständigt först vid omkring 

205” och utgjorde uppenbart en blandning af monoderivatet 

(smpt 196°) och det ofvan beskrifna diderivatet (smpt 212—213”). 

Nägon antydan om en vid 159° smältande förening kunde icke 

iakttagas vid detta försök, lika litet som vid föregående. För- 

modligen beror därför den af G. & P. lemnade sifferuppgiften 

på skrif- eller tryckfel. 

3. Benzoylderivat. 

Monobenzoylderivat, C,,H,,NO.COC,H,. Erhölls genom 

inverkan af benzoylklorid pa difenyloxetylamin i benzollösning. 

Substansen isolerades och renades pa samma sätt som motsva- 

rande imonoacetylderivat. Den är ganska lättlöslig i kokande 

aceton, eljes svårlöslig i de flesta organiska lösningsmedel, olös- 

lig i syror och alkalier. - Fina, hopfiltade, sidenglänsande nålar. 

Smpt 236—2371”. 

Analys: 

0.1700 gr. gaf 7.2 kom. kväfgas, mätt vid 20° och 741.4 mm. 

Beräknadt: Funnet: 

N 4.42 4.83 %. 

1) Ber. d. deutsch. chem. Ges. XX, 494. 
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Dibenzoylderivat, C,,H,;NO(COC;,H,),. -Upphettas basen i 

fast form med benzoylklorid i öfverskott, löses den under ut- 

veckling af klorväteangor. Den färglösa vattenklara lösningen 

afskilde vid lägre temperatur en hvit, kristallinisk substans, som 

efter tillsats af benzol fränfiltrerades, torkades på porös porslins- 

skärf och därefter upprepade ganger utkokades med alkohol. 

Mycket svårlöslig i alla vanliga lösningsmedel. Små mikrosko- 

piska taflor af oregelbunden omkrets. Smälter vid 254° till en 

gul vätska. 

Analys: 

I. 0.1676 gr. gaf 0.4891 gr. kolsyra och 0.0875 gr. vatten. 

II. 0.1869 gr. gaf 5.8 kem. kväfgas, mätt vid 20° och 

745 mm. 

Beräknadt för Funnet: 

0,,H,3N09;: I. II. 

C 79.81 79.59 = % 

H 9.46 9.78 — > 

N 9.33 = 3.54 2 

Föreningen är olöslig i syror och alkalier. Ett försök att 

afspalta vatten genom upphettning dels enbart, dels i klorväte- 

ström, ledde endast till produkter af mer eller mindre smetig 

konsistens. 

Som utbytet af dibenzovlföreningen blef vida mindre än 

det teoretiskt beräknade, fanns anledning att misstänka upp- 

komsten af ännu en substans vid den nyss beskrifna reaktionen. 

Denna biprodukt anträffades också mycket riktigt i det första 

filtratet från dibenzoylföreningen. Sedan detta genom afdunst- 

ning befriats från benzol och därpå digererats med utspädd 

natronlut, till dess att öfverskottet af benzoylklorid fullständigt 

sönderdelats, erhölls en fast återstod, bestående dels af en ny 

kvantitet dibenzoylförening (smpt 254°), dels af en i alkohol 

lättlöslig substans, som efter extrahering med detta lösnings- 

medel och upprepad omkristallisering ur benzol smälte vid 186— 
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187°. Den befanns utgöra ett dibenzoylderiyat af tsodifenyl- 

oxetylamin (se följande uppsats!). 

Ehuru det ännu torde vara för tidigt att ur ofvanstående 

försöksmaterial draga några allmännare slutsatser, ma likväl 

redan nu framhållas den stora öfverensstämmelse, som visat sig 

ega rum mellan difenyloxetylamin och den bl. a. af O. WIiD- 

MAN och mig förut undersökta o-aminobenzylalkoholen i fråga 

om de båda kropparnes förhållande till olika kondensationsmedel. 

Äfven de från nyssnämda aminoalkohol härstammande urin- 

ämnena ge under vattenafspaltning utan svårighet upphof till 

slutna — i detta fall sexledade — atomkomplexer.!) Med kol- 

svafla ger o-aminobenzylalkohol, såsom PAAL & LAUDENHEIMER 

visat,?) s. k. tiokumazon, hvars egenskaper i många afseenden 

erinra om den i det föregående beskrifna tioazoxolens. Att 

aminobenzylalkohol äfven med fosgengas sammanträder till en 

ringformig kedja af 4 atomer kol, 1 atom kväfve och 1 atom 

syre, därom har ett af mig nyligen utfördt, ehuru ännu icke 

publiceradt försök lemnat full visshet. Däremot har vid samma 

alkohols behandling med t. ex. ättiksyreanhydrid icke erhållits 

någon azoxin, lika litet som någon azoxol ur difenyloxetylamin, 

utan i stället öppna mono-, di-, ja t. o. m. triacetylderivat allt 

efter de olika omständigheter, under hvilka försöken utförts.?) 

Huruvida den väntade heterocykliska atomkomplexen skulle 

blifva fem- eller sexledad, tyckes alltså i dessa fall icke utöfva 

något som hälst inflytande på ringslutningens inträdande eller 

uteblifvande. 

!) SÖDERBAUM & WIDMAN, Ber. d. deutsch. chem. Ges. XXII, 2933. 

2?) Ber. d. deutsch. chem. Ges. XXV, 2978. Jfr äfven PAAL & COMMERELL, 

ibm XXVII, 1867, 2430. 

3) SÖDERBAUM & WIDMAN, Ber. d. deutsch. chem. Ges. XXII, 1666. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 4. 

Stockholm. 

Om en isomer till difenyloxetylamin. 

Af H. G. SÖDERBAUM. 

[Meddeladt den 15 April 1896 genom L. F. Nırson.] 

Vid den .undersökning inom azoxol- resp. aztiolserien, för 

hvilken redogjorts i tvänne föregående uppsatser,!) användes som 

utgångsmaterial difenyloxetylamin. Denna bas blef härigenom 

föremål för framställning i tämligen stor skala, hvarvid i hufvud- 

sak följdes det af GOLDSCHMIDT & POLONOWSKA ?) utarbetade 

förfaringssättet: reduktion af benzoinoxim med natriumamalgam 

i sur lösning. Som reningsmedel tjenade benzol. Då nu de 

:samlade moderlutarne från flera beredningar under någon tid 

blifvit ställda åt sidan, hade efter flera veckors förlopp afsatt 

sig en ringa kvantitet af en väl kristalliserande förening med 

basiska egenskaper, hvilken genom sin ansenligt lägre smältpunkt 

visade sig tydligt skild från hufvudprodukten. Substansen smälte 

i sitt ursprungliga tillstånd något oskarpt vid 123—127°, men 

lät genom upprepade omkristalliseringar ur benzol utan svarighet 

rena sig, hvarvid smältpunkten steg till 129° och där blef kon- 

stant. 

Den nya basen är lättlöslig i alkohol och varm benzol, 

mycket svårlöslig i petroleumeter; kristalliserar ur benzollösning 

1 rent hvita, rosettformiga kristallaggregat. De enstaka kristall- 

individerna visa sig under mikroskopet såsom vattenklara,rektangu- 

1) Öfversigt af K. Vet. Akad:s Förh. 1895, 351; 1896, N:o 4. 
2) Ber. d. deutsch, chem. Ges. XX, 492. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 4. 2 
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lära taflor och äro därigenom lätta att skilja från den af GoLD- 

SCHMIDT & POLONOWSKA erhållna föreningen, som ur samma lös-- 

ningsmedel alltid kristalliserar i fina nålar. Vid behandling med 

utspädda syror går föreningen utan svårighet i lösning och af- 

skiljes vid neutralisering med alkali ånyo i form af en kristalli- 

nisk fällning. 

Såsom elementaranalysen ådagalade, föreligger här en ösomer- 

till GOLDSCHMIDTS & POLONOWSKAS bas: 

I. 0.1739 gr. gaf 0.5022 gr. kolsyra och 0.1106 gr. vatten. 

II. 0.1910 gr. gaf 11.4 kem kväfgas, mätt vid 21° och 

768.2 mm. 

Beräknadt för Funnet: 

C,,H,,N0: I. I. 

C 78.87 78.75 — 9%. 

H 7.04 7.06 — > 

N 6.57 — 1.02 >» 

Molekylarvieten bestämdes enligt RAOULT-BECKMANNS frys- 

punktsmetod med benzol som lösnirgsmedel. 

0.2127 gr. åstadkom i 51.5 gr. benzol en depression af 

0.090° C. 

Beräknadt för C,,H,;NO: Funnet: 

M 215 224. 

Kloriden erhålles som en gelatinös, halfgenomskinlig sub- 

stans, om man genomfuktar basen med en beräknad mängd kall 

saltsyra, eller om man uppvärmer densamma med utspädd salt-. 

syra och hastigt afkyler der erhållna klara lösningen, som här- 

vid stelnar till en halffast, geleartad massa. Denna amorfa 

modifikation omvandlas emellertid ganska snart af sig sjelf till 

en hvit, kristallinisk, af fina nålar bestående substans. Smält- 

punkt omkring 195”. | 

Kloroplatinatet, 2C,,H,,NO . H,PtCl,, afskiljes i form af en 

höggul, kristallinisk fällning vid tillsats af platinaklorid till en 

ej allt för utspädd lösning af basens klorvätesyrade salt. Fyr- 

sidiga, snedvinkliga taflor, hvilka, om de under en längre tid 

lemnas i beröring med moderluten, utväxa till tjocka romboeder- 
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liknande kristaller; ofta förenade till trappformiga aggregat. 

Saltet är vattenfritt; det smälter under pösning och sönderdelning 

vid omkring 213°. 

Analys: 

0.1534 er. gaf 0.0357 er. metallisk platina. 

Beräknadt: Funnet: 

Pt 23.29 23.27 %. 

För att anställa en närmare jämförelse framställdes mot- 

svarande dubbelsalt af den vid högre temperatur smältande 

isomera basen under alldeles samma försöksvillkor. Härvid lycka- 

des det emellertid icke att iakttaga det af GOLDSCHMIDT & Po- 

LONOWSKA (I. c.) beskrifna, i blad kristalliserande saltet 

2C,,H,;NO.. H,PtCl, + 2H,0. 

I dess ställe erhöllos tvänne andra i nålar kristalliserande 

kloroplatinat med högre vattenhalt, nämligen: 

a) 2C,H,,.NO.H,PtCl, + 6H,0; framstäldt ur en neutral, 

tämligen koncentrerad lösning af kloriden genom tillsats af pla- 

tinaklorid. Hårfina, böjliga, till knippen förenade nålar af halm- 

gul färg. Smälter vid 190” under gasutveckling och brunfärgning. 

Vid ihållande upphettning till 115” förlorar saltet 5 molekyler 

vatten. . 

Analys: 

0.1747 gr. gaf 0.0168 gr. vatten och 0.0360 gr. metallisk 

platina. 

Beräknadt: Funnet: 

5H,0 9.50 9.61 4. 
RT 20.63 20.61 > 

Kloroplatinatet löses lätt i varmt vatten och kan vid lös- 

ningens afsvalning under vissa omständigheter erhållas tillbaka 

1 oförändradt tillstånd. Vid ett försök att omkristallisera en 

större mängd omvandlades det dock under förlust af 2 molekyler 

kristallvatten fullständigt till följande salt: 

b) 2C,H,,NO : H,PtCl, + 4H,0. Detta bildar spröda, 

platta, tillspetsade nålar af höggul färg. Sönderdelas vid 198— 
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199”. För analys torkades saltet vid 105” till konstant vigt 

och afgaf därvid omkring 3 molekyler vatten. | 

0.2316 gr. gaf 0.0126 gr. vatten och 0.0502 gr. metallisk 

platina. 

Beräknadt: Funnet: 

3H,0 5.95 5.44 4. 
Pt 21.45 21.67 » 

Kloroauratete af den nya basen utföll ur koncentrerade 

lösningar i form af en gul emulsion. Denna samlade sig efter- 

hand till en tung, trögflytande, guldgul olja, som efter flera 

dagars förlopp så småningom stelnade kristalliniskt. De honungs- 

gula kristallerna visade sig under mikroskopet såsom väl ut- 

bildade romboedrar eller taflor med rombisk omkrets. (Smpt 

65—66°). Saltet är svårlösligt i kallt vatten, lösligt i varmt; 

lättlösligt i kall alkohol och eter; erhålles vid de båda sistnämda 

lösningsmedlens afdunstning ej kristalliseradt, utan i form af en 

gul fernissa. På grund af de svårigheter, som voro förenade med 

omkristalliseringen, utfördes ej någon analys. 

Kloroauratet af GOLDSCHMIDTS & POLONOWSKAS bas anskjuter 

ur koncentrerade lösningar direkt i stora, orangefärgade kristaller, 

som vid 168° utan märkbar sönderdelning smälta till en rödgul 

olja. Löslighetsförhällanden som hos föregående. 

Formiatet, C,,H,;NO.HCOOH, erhölls genom att lösa basen 

i vattenhaltig myrsyra och afdunsta lösningen till kristallisation. 

Hvitt kristallpulver, som under mikroskopet visade sig bestå af 

mycket små fjäll. Smälte vid 172—173° under liflig gasut- 

veckling. 

Analys: 

0.2084 gr. gaf 10.1 kem kväfgas, mätt vid 19” och 760.2 mm. 

Beräknadt: Funnet: | 

N 5.43 9:68 %. 

Acetylderivatet, C,,H,, NO . COCH;, erhölls genom; basens 

behandling med ättiksyreanhydrid under uppvärmning, till dess 

att fullständig lösning inträdt. Den vid afsvalning utkristalli- 
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serade substansen renades genom omkristallisering ur benzol. 

Den är lättlöslig i alkohol och varm benzol, löslig i eter, olöslig 

1 vatten. Kristalliserar ur benzol hastigt i hvita, hopfiltade 

nålar, ur alkohol långsammare i långa, glasklara prismer. Smpt 

152—153°. 

Analys: 

0.1551 er. gaf 0.4290 gr. kolsyra och 0.0942 gr. vatten. 

Beräknadt: Funnet: 

C 15.29 15.43 %. 

H 6.67 6.70 > 

Dibenzoylderivat, C],5H,;3NO.(COC,H,),. Basen löstes med 

stor lätthet i benzoylklorid till en färglös olja, som vid afsval- 

ning icke afsatte några kristaller, men som vid lindrig uppvärm- 

ning med natronlut tämligen hastigt stelnade till en i förstone 

gelatinös, slutligen kristallinisk massa. Renad genom upprepad 

omkristallisering ur benzol, smälte substansen konstant vid 186— 

187°. Fina hvita nålar, lättlösliga i alkohol och benzol, svär- 

lösliga 1 eter. 

Analys: 

I. 0.1175 gr. gaf 0.3423 gr. kolsyra och 0.0617 gr. vatten. 

I. 0.1380 gr. gaf 4.2 kem kväfgas, mätt vid 17° och 

765 mm. 

Beräknadt för Funnet: 

0,3H23N0,;: IL Hl: 

C 79.81 79.44 — %. 

H 9.46 9.78 — > 

N 3.33 — 8.61 > 

Föreningen innehåller kristallbenzol, som långsamt bortgär 

i exsickator, hastigt vid 90°. 

Alldeles samma förening erhölls äfven som biprodukt vid 

inverkan af benzoylklorid på GOLDSCHMIDTS & POLONOWSKAS bas 

(se föreg. afhandling). Då det till reaktionen använda preparatet 

af basen smälte vid 161” — den af G. & P. angifna smält- 
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punkten — kan det betraktas såsom i det allra närmaste rent.) 

Men då icke destomindre den erhållna mängden af ifrägavarand 

dibenzoylderivat uppgick till omkring 25 % af totalutbytet, later 

detta förhållande knappast förklara sig på annat sätt, än att 

den ursprungliga basen genom benzoylkloridens inverkan under- 

gått en partiell omlagring till den vid lägre temperatur smäl- 

tande isomeren. 

Den nu beskrifna, ur benzoinoxim erhållna basiska bipro- 

dukten af smpt 129” är efter all sannolikhet identisk med en 

enligt uppgift vid 128” smältande förening, som af POLONOWSKA ?) 

för flera år sedan iakttogs vid reduktion af benzilmonoxim med 

natriumamalgam i alkohol-isättiklösning, men som på grund af 

det därvid erhållna dåliga utbytet ej kunde analyseras eller när- 

mare undersökas. 

Den nu meddelade undersökningen 3) utfördes försommaren 

1895. Ungefär samtidigt framställdes alldeles samma isodifenyl- 

oxetylamin af E. ERLENMEYER JUN.,?) ehuru på ett fullkomligt 

afvikande. sätt, nämligen genom inverkan af benzaldehyd på 

glykokoll enligt ett för öfrigt ännu icke fullt utredt reaktions- 

förlopp. Den ovisshet om de bägge substansernas identitet, som 

kunde anses berättigad efter ERLENMEYERS första förelöpande 

meddelande i detta ämne, har sedermera blifvit fullständigt 

undanröjd genom en direkt jämförelse emellan båda original- 

preparaten, ?) ehuruväl denna jämförelse till en början icke 

oväsentligt försvårades genom den egendomliga polymorfi, som 

karakteriserar åtskilliga af basens derivat. 

1) Ett omsorgsfullt renadt preparat af denna bas smälte enligt min iakttagelse 

konstant vid 163—164". 
2) Ber. d. deutsch. chem. Ges. XXI, 488. 

3) Af hvilken ett kortare utdrag förut blifvit publiceradt i Ber. d. deutsch. 

chem. Ges. XXVIII, 2522 (1895). 

4) Ber. d. deutsch. chem. Ges. XXVIII, 1866. 

5) Enligt benäget privatmeddelande från Dr. ERLENMEYER. 
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Hvad slutligen orsaken till isomerien beträffar, så torde 

denna, såsom äfven ERLENMEYER antydt, vara att söka i steriska 

förhållanden. Difenyloxetylamin innehåller två asymmetriska kol- 

atomer och bör följaktligen kunna uppträda i tvänne optiskt 

inaktiva modifikationer, den ena af drufsyrans, den andra af 

mesovinsyrans typ. De försök, som påbörjats i akt och mening 

att närmare utreda dessa förhållanden, komma emellertid — 

med hänsyn till ERLENMEYERS under tiden publicerade afhand- 

ling — tillsvidare icke att fullföljas. 

Tabellarisk öfversikt. 

| Difenyloxetylamin. Isodifenyloxetylamin. | 

| 

| Fri bag . . . .. . | nålar; smpt 168—164° . . | taflor; smpt 129”. 

| INGE ov oc a | sınpt, ND So a | ENTRE DNM 

| "5 EN 6 a nälar: swpt 

| Kloroplatinat . . b) EN an a ålar: say vattenfritt, taflor; smpt 213”. 

ISIN svart 

i 4 forangeröda kristaller; el ee stelnande olja 
mom N (mas) 

| Formiat. . . . . | blad; smpt 182—183° er au 22 

| Acetylderivat . . | nålar; smpt 196—197° . . | nålar; smpt 152—153°. 

nälar, lösliga i alkohol och 
benzol; smpt 186—187°. 

| Tälkoho och nästan olösligt 
i alkohol och benzol; smpt ı Dibenzoylderivat . 

| 252 . 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 4. 
Stockholm. 

Meddelanden frän Stockholms Högskola. N:o 156. 

Ueber Pheoeystis Poucheti (Har.) Lagerh., eine Plank- 

ton-Flagellate. 

Von G. LAGERHEIM. 

(Mitgetheilt den 15 April 1896 durch HJALMAR THEEL,. 

Im Juni und Juli 1882 fand PoucHErT!) das Meer zwischen den 

Lofoten und Varangerfjord von kleinen rundlichen, gelatinösen, 

durchscheinenden, schwach gelblichen Körperchen erfüllt. Die- 

selben waren 1 bis 2 mm im Durchmesser und waren in so 

grosser Menge vorhanden, dass I m? Wasser davon wenigstens 

40 000 enthielt. Da jedes Körperchen wenigstens 0,125 mm? 

gross ist, so enthält jedes m? Wasser 10 cm? dieser Körperchen. 

Im August 1890 beobachtete PoucHET (l. ec.) dieselben Körper- 

chen im Meer bei Thorshavn auf den Fieröer und erkannte in 

denselben eine Alge. Dieselbe wurde HARIOT zur Bestimmung 

übergeben, der sie als eine neue Tetraspora auffasste und davon 

folgende Beschreibung gab?) »Tetraspora Poucheti n. sp. T. circa 

1—2 mm. lata, thallo repande-lobato, eloboso, flavicante, libere 

et pelagice natante; cellulis rotundatis elliptieisve, 6—-8u diam., 

plasmate flavido farctis, quaternatim plerumque dispositis.» Nach 

HARIOT ist die Art mit 7. Giraudyi Derb. et Sol. (Mittelmeer) 

verwandt, von welcher Art sie sich durch viel kleinere Dimen- 

sionen und durch ihre pelagische Lebensweise unterscheidet. 

1) G. PoucHer, Sur une Algue pelagique nouvelle (Extr. d. Comptes rendus 

des seances de la Societe de Biologie, seances d. 16 janv., 14 mai 11 et 

25 juin 1892). 

2) PovucHkr, 1. c., pag. 3. 
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Derselbe Organismus wurde schon am 12 Juni 1881 von 

Professor Dr. MAX WEBER in Amsterdam im nördlichen Eismeer 

(70° n. Lat., 20° s. Long.) in der Nähe des Eises gesammelt 

(nach freundlicher Mittheilung des Herrn Conservator M. FosLIE 

in Drontheim). Schliesslich sammelte PoucHET seine Alge auf 

der Manche-Expedition an der Küste von Jan Mayen!) (27—28 

Juli 1892). 

In einem kleinen Artikel?) in Botaniska Notiser 1893 habe 

ich darauf aufmerksam gemacht, dass Tetraspora Poucheti Har. 

wegen ihrer gelblichen Chromatophoren und wegen der Organisa- 

tion ihrer Schwärmsporen nicht in der Chlorophyceen-Gattung 

Tetraspora Link verbleiben könne, sondern als den Typus einer 

neuen Pha&ophyceen-Gattung, Pheocystis Lagerh., aufzufassen 

wäre. Ich hielt es auch für wahrscheinlich, dass Tetraspora 

Giraudyi Derb. et Sol., Tetraspora fuscescens A. Br. und eine 

Tetraspora-ähnliche, marine Alge mit gelblichen Chromatophoren, 

die ich im Sommer 1884 auf einer der Kosteröar (Westküste 

Schwedens) beobachtet, in diese Gattung zu stellen wären. 

Pheocystis Poucheti (Har.) Lagerh. ist höchst wahrschein- 

lich im Plankton des nördlichen Atlantischen Oceans zu gewissen 

Zeiten sehr häufig. Dass dieselbe erst so spät wie 1882 und 

bisher nur von einem Forscher näher beobachtet worden ist, 

hängt vermuthlich mit ihrer überaus grossen Empfindlichkeit 

gegen Reagentien, Conservirungsflüssigkeiten, Temperaturerhöhung 

etc. zusammen. Im Tromsösund kommt sie im Plankton zusam- 

men mit Chetoceras-Arten, Thalassiosirau sp., Halosphera viridis 

Schmitz?) etc. im Frühjahr und Winter vor. Ende Mai vorigen 

!) Vergl. P. Harıor, Contribution å la Flore eryptogamique de l’ile Jan Mayen, 

p. 119 (Journ. d. Botan. 1893, n. 7). 

2) G. LAGERHEIM, Pheocystis, nov. gen., grundadt på Tetraspora Poucheti Har., 

p. 32. 

3) Das Vorkommen dieser Alge im Tromsösund ist bemerkenswerth. Die Art 

wurde zuerst für das Mittelmeer constatirt, nachher wurde sie von SCHÜTT 

recht verbreitet in den Warmwassergebieten des atlantischen Oceans gefunden 

(vergl. Fr. Schürt, Das Pflanzenleben der Hochsee, pag. 45, Kiel und Leip- 

zig 1895). Sie wurde z. B.. beobachtet im östlichen Golfstrom, was dafür 

spricht, dass es der Golfstrom ist, welcher dieselbe bis zu der arctischen 
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Jahres (1895) verschwand sie vollständig aus dem Plankton. 

Durch das Verschwinden der Pheocystis wird das Wasser im 

Tromsösund sofort viel durchsichtiger und erhält eine reinere 

blaue Farbe. Besonders zahlreich tritt sie in der zweiten Hälfte 

von April auf und bildet dann die Hauptmasse des vegetabi- 

lischen Planktons. Will man sich der HÄck&u'schent) Nomen- 

clatur bedienen, kann man sagen, dass im April das Tromsö- 

sund von monotonem uniformem Pheocystis-Plankton gefüllt ist. 

Ob Pheocystis im Meer gleichmässig vertheilt ist oder aber 

an: der Oberfläche vielleicht zahlreicher vorkommt, kaun ich 

nicht angeben, da mir Apparate zur Feststellung dieses Punktes 

fehlten. Nahe der Oberfläche war Ende April vorigen Jahres 

die Masse der Alge sowohl bei ruhiger als bewegter See annähernd 

dieselbe, soweit ich sie schätzen konnte. Südlich vom sechszig- 

sten Breitegrad scheint Pheocystis nicht vorzukommen, sonst 

wäre sie wohl auf der Plankton-Expedition der Humboldt-Stif- 

tung?) beobachtet worden. 

Eine genauere Untersuchung des Organismus wird durch 

seine sehr grosse Empfindlichkeit bedeutend erschwert. Fixirungs- 

mittel wie Jod, Ueberosmiumsäure, Pikrinsäure etc. verursachen 

ein sofortiges Zusammenschrumpfen oder eine Deformierung der 

Zellen. Auf dem Objectträger unter einem Deckglas halten sich 

die Zellen bei Zimmertemperatur nur sehr kurze Zeit (einige 

Küste Norwegens verbreitet. Von JOHNSON wurde die Alge an der West- 

küste Irlands gefunden; vergl. E. A. Barrers, New or critical British 

Alge, p. 16 (Grevillea, vol. 21, n. 97). 

Eine zweite Art von Halosphera, H. blastula Hazer. die 1—1,2 mm 

gross wird und birnförmige Schwärmzellen hat, beobachtete HAECKEL im 

Februar 1867 an der canarischen Insel Lanzarote; vergl. E. HAECKEL, 

Plankton-Studien, p. 34, Jena 1890. 
Eine Halosphera sehr ähnliche Alge wurde von Crrve im Februar im 

Plankton von Kattegatt in Menge beobachtet (vergl. P. T. Creve, N. 

Planktonundersökningar, Cilioflagellater och Diatomaceer, pag. 5 in G. Ek- 

Man, ©. PETTERSSON och A. WISKANDER, Redogörelse för de Svenska Hy- 

drografiska Undersökningarne åren 1893—1S94, Bih. t. K. Svenska Vet.- 

Akad. Handl., Bd 20, Afd. III, n:o 2). 

DElcH pro): 

2) Vergl. Fr. Schütt, 1. c., pag. 36 u. f. 
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Minuten) lebend. Culturversuche schlugen vollständig fehl; ob- 

gleich die Culturen im schmelzenden Schnee standen!), waren 

die Pheoeystis-Colonien nach zwölf Stunden gänzlich abgestorben. 

Aus diesem Grund kann ich leider noch nicht eine Darstellung 

der Entwicklungsgeschichte liefern. Die Mittheilungen, die ich 

geben kann, ergänzen jedoch jenen von POucHET im Betreff eines 

sehr wichtigen Punktes und klären die Verwandtschaftsverhält- 

nisse der Pheocystis auf. 

Die Autoren haben bisher Pheocystis für eine Alge, POUCHET 

und HARIOT für eine Tetraspora, ich selbst für eine Phzophycee> 

gehalten. Wie ich in der Folge darlegen werde, ist sie aber an 

eine ganz andere Stelle im System der niederen Organismen, 

nämlich zu den Chrysomonaden zu stellen. 

Die Zellen der Flagellate sind im unbeweglichen, vegetativen 

Zustand zu einem frei treibenden Thallus?) von characteristischem 

Aussehen vereinigt. Die Thallen sind auf einem dunklen Un- 

tergrund mit dem blossen Auge sehr gut sichtbar, da sie sehr 

oft eine Grösse von 2 mm erreichen. Viele derselben sind jedoch 

bedeutend kleiner und macroscopisch kaum sichtbar. PoUCHET?) 

beschreibt den Thallus als »spherique» oder »a peu pres spherique, 

quelquefois ovoide, le plus souvent bossuee, comme formee de 

spheres de volume inegal se coupant les unes les autres.» Im 

vegetativen Stadium haben die Thallen nur selten eine sphärische 

Form, häufiger sind sie eiförmig oder länglich oder haben eine 

haben ziemlich unregelmässige Gestalt. Nur die kleinsten Thallen 

eine ebene Oberfläche, die übrigen sind mit mehreren Buckeln 

versehen und stellen sich als aus mehreren, im Centrum des Thal- 

lus communicirenden, Blasen zusammengesetzt heraus (Fig. 1). 

») Die Culturen (in tiefen Tellern) wurden so angeordnet, dass das Wasser 

in denselben annähernd die Meerestemperatur behielt. Wie ihre Verwandte 

Hydrurus Ag. und Pheodermatium Hansg. scheint unsere Pheocystis nur 

bei verhältnissmässig niedriger Temperatur gedeihen zu wollen. Wenn die 

Temperatur des Wassers der Culturen auf jene des Wohnzimmers stieg, 

erfolgte ein sehr schnelles Absterben der Pheocystis-Golonien. 

2) Pheocystis ist, wenn wir uns der Häcker’schen Nomenclatur (l. e., p. 21) 

bedienen, ein ploterischer Organismus. 

3) EWRoveHEr re, pr Hy AR ine I 
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Die Grösse der den Thallus zusammensetzenden einzelnen 

sackförmigen Blasen ist gewöhnlich ziemlich verschieden, kann 

aber auch eine annähernd gleiche sein. Die äussere Contour 

Drei schwach vergrösserte Thallen. 

der Blasen ist an lebenden Exemplaren nicht sehr: deutlich 

sichtbar. Deutlicher tritt sie an abgestorbenen Exemplaren und 

an mit absolutem Alcohol oder Jod-Jodkalium getödteten Colonien 

hervor. Zum Färben der Blasen eignet sich Fuchsin, das eine 
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seringe Contraction derselben hervorruft. An diesen gefärbten 

Blasen erkennt man leicht, dass sie mit einander communieiren, 

dass sie als Aussackungen einer grossen Blase aufzufassen sind. 

Die Blase besteht aus einer äusseren, den Farbstoff ziemlich 

stark speichernden Haut, die mit einer weichen gallertigen Sub- 

stanz an der Innenseite austapezirt ist. In dieser Gallerte, 

welche nur wenig Farbstoff aufnimmt, liegen die Zellen der 

Flagellate in einer Schicht. Das Innere der Blasen dürfte leer, 

d. h. mit Wasser gefüllt sein. Ich schliesse dies aus dem Um- 

stand, dass dasselbe nach Fuchsinbehandlung nicht gefärbt er- 

scheint, dass die Blase, wenn sie in einer ganz dünnen Was- 

serschicht, liest, wie ein leerer Luftballon zusammenfällt, und 

aus dem Umstand, dass, nach der Beobachtung PoucHET’s, die 

Zoosporen sehr lebhaft sich im Innern der Blase bewegen. 

Die Blasenwand ist offenbar sehr weich und auch elastisch, 

es wäre sonst schwer begreiflich, wie die geschlossenen Blasen, 

wenn sie in einer sehr dünnen Wasserschicht liegen, collabiren 

können und nachher, wenn sie durch Zusetzen von Wasser wieder 

frei schwimmen, ihre ursprüngliche Gestalt wieder annehmen. 

Sehr oft sind die Blasen mit einer grossen Oeffnung versehen, 

durch welche das Wasser im Innern mit dem umgebenden Was- 

ser direct communieirt. Diese Oeffnung ist offenbar durch Ab- 

fallen oder Abschrüren eines der Buckel entstanden. 

Die Ausbildung des Thallus in der Gestalt einer grossen, 

buckeligen Blase dürfte als eine Einrichtung zur Vermehrung 

der Schwebfähigkeit aufzufassen sein. Durch die Anordnung 

der Zellen an der Periferie einer grossen, zarten Blase nähert. 

sich das specifische Gewicht des Ganzen möglichst dem des 

umgebenden Wassers. Zugleich wird der Reibungswiderstand 

vergrössert. Da die Flagellate im vegetativen Stadium nur 

passiv beweglich ist, so ist diese Ausbildung des Thallus zur 

Vermeidung .eines schnellen Sinkens sowohl wie eines schnellen 

Aufsteigens für dieselbe von hoher Bedeutung. Möglich ist auch, 

dass die schwer zu verschlingende grosse gallertige Blase als 

eine Schutzvorrichtung gegen feindliche Thiere wirkt. 
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Die annähernd kugeligen Zellen, die im Diameter 4—8 u 

messen, liegen, wie erwähnt, in einer Schicht in dem structur- 

losen Schleim, welcher die Innenseite der festeren Blasenhaut 

auskleidet, in einiger Entfernung von letzterer. Je nach dem 

Entwicklungsstadium der Flagellate ist ihre Anordnung im Thal- 

lus eine verschiedene. Im vegetativen Stadium (Frühjahrstadium) 

liegen sie zu mehr oder weniger rectangulären Gruppen ange- 

ordnet am Scheitel der Buckel (Fig. 1). Die Lage der einzelnen 

Zellen in diesen Gruppen scheint keine regelmässige zu sein 

Fig. 2. Zellen einer vegetativen Phaeocystis-Colonie, etwas stärker vergrössert: 

als Fig. 1. Fig. 3. Phaocystis-Colonie nach Pouchet. 

(Fig. 2). In dem von PoucHET beobachteten fructificativen 

Stadium waren die Zellen eleichmässig an der ganzen Innen- 

seite des Thallus vertheilt und waren gewöhnlich zu 4 ange- 

ordnet wie die Zellen einer Tetraspora-Art (Fig. 3). Vermuth- 

lich hängt dies damit zusammen, dass die Zellen bei der Zoo- 

sporenbildung sich lebhaft theilen, dass aber das Wachsthum 

der Blasenwand stille steht. 

Die Zellen besitzen keine Zellmembran und stimmen in 

diesem Character mit jenen von Aydrurus!) und Pheodermatium?) 

1) G. Kıees, Flagellatenstudien, p. 421 (Zeitschr. f. wissensch. Zool., Bd LV, 

Leipzig 1892). 

2) A. Hanscıre, Prodromus der Algenflora von Böhmen, Theil IT, p. 207 (Arch. 

f. naturw. Durchforsch. v. Böhmen, Th. VIII, No. 4, Prag 1892). 

Pheodermatium rivulare Hansg., die einzige Art der Gattung, ist 

wohl bisher nur in Böhmen beobachtet worden. Im Frühjahr habe ich 
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überein, weichen aber dadurch von sämmtlichen echten Phxo- 

phyceen ab. Der Periplast ist nicht als besondere Plasmamem- 

bran entwickelt, sondern erscheint nur als eine zarte Hautschicht. 

Die Fähigkeit Gestaltsveränderungen der vegetativen Zelle her- 

beizuführen scheint Pheoecystis nicht zu haben. Zwar beobachtet 

man äusserst häufig, dass die Zellen plötzlich eine fast viereckige 

Form. (Fig. 5) annehmen, dies ist aber ein sicheres Zeichen 

eines unmittelbar darauf folgenden Absterbens. Durch Verfolgen 

Fig. 5. 

Fig. 4. Stark vergrösserte Zellen; d Contour der Blase, c Chromatophoren, 

4 Leucosintropfen. Fig. 5. Eine absterbende Zelle, ce und I! wie in Fig. 4. 

Fig. 6. Chromatophor einer abgestorbenen Zelle. 

des Absterbens einer Zelle kann man sich leicht davon über- 

zeugen, dass sie ebensowenig wie z. B. eine Ph&ophyceen-Zoo- 

spore eine wirkliche Membran besitzt. Dasselbe geht in zwei 

Tempi vor sich. Zuerst nimmt, wie erwähnt, die Zelle eine 

fast viereckige Gestalt an, dann erweitert sie sich und zerplatzt 

wie eine absterbende Zoospore. 

Was den Zellinhalt anbetrifft, so sei zuerst erwähnt, dass 

es mir, wegen der überaus grossen Empfindlichkeit der Zellen, 

nicht gelungen ist, einen Zellkern sicher nachzuweisen. Die 

dasselbe in einem Bächlein etwas südlich von der Stadt Tromsö beobachtet. 

Es wurden dort die bisher unbekanut gebliebenen Zoosporen aufgefunden. 

Sie sind jenen von Aydrurus vollständig gleich und werden durch Ver- 

schleimen der Thallus-Gallerte in Freiheit gesetzt. Wie HANSGIRG |. e. 

bemerkt steht Pheodermatium der Gattung Hydrurus Ag. am nächsten, ist 

also keine Phaeophycee, sondern eine Flagellate. Der einzige Unterschied 

von Hydrurus scheint die lagerförmige oder polsterförmige Gestalt des 

Thallus zu sein. 
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.parietalen, scheibenförmigen Chromatophoren sind in vollständig 

ausgewachsenen Zellen in der Vierzahl vorhanden und liegen 

paarweise genähert (Fig. 4, 5). Ihre Farbe ist gelbbraun und 

ihre Structur anscheinend homogen. : Von einem Pyrenoid ist 

nichts zu sehen. Beim Absterben der Zelle werden die Chro- 

‚matophoren zu einem zusammengedrückten Ring (Fig. 6) ver- 

ändert und ändern ihre Farbe in grün um. Zwischen den 

Chromatophoren, der Hautschicht genähert, liegt in jeder Zelle 

ein grosser Leucosin-Tropfen,!) welcher beim’ Absterben der 

Zelle zerfliesst. In dem übrigen farblosen Zellinhalt sind sehr 

kleine Körner von unbekannter Natur vertheilt. Ich habe mich 

sehr bemüht, um pulsirende Vacuolen, wie sie bei Aydrurus?) 

vorkommen, in der Zelle zu erblicken. Mit den mir zur Gebote 

stehenden optischen Mitteln ist es mir aber nicht gelungen etwas 

derartiges aufzufinden. 

Ausser durch Ablösen von Blasenbuckel kann sich die 

Flagellate auch durch Zoosporen vermehren. Die Mittheilungen, 

die ich über die Zoosporenbildung geben kann, sind leider äus- 

serst dürftig, da ich nur ein einziges Mal eine zoosporenbildende 

Colonie beobachtete. Dieselbe wurde im Plankton, das Ende 

Mai vorigen Jahres im Tromsösund gefischt war, gefunden und 

war als sie zur Beobachtung kam zum grössten Theil schon 

abgestorben. Die Gallerte der Blase erschien weicher als sonst 

und in derselben bewegten sich die Zoosporen ziemlich langsam. 

Leider starben dieselben sehr schnell ab, sodass ihr Bau nicht 

erforscht werden konnte. Am anderen Tag wurde versucht, 

zoosporenbildende Colonien zur Gesicht zu bekommen, das ein- 

gefangene Plankton war aber von Pheocystis ganz frei. Während 

Juni und der ersten Hälfte von Juli wurden zu wiederholten 

Malen Plankton-Fänge aus dem Tromsösund untersucht, jedoch 

3) Vergl. Kress, ]. e. p. 39. | 

?) G. LAGERHEIM, Zur Entwickelungsgeschichte des Hydrurus, p. 77 (Ber. d. 

Deutsch. bot. Ges. Bd. VI, 1888); Kress, 1. c. p. 422; C. SAUVAGEAU, Sur 

la presence de !’Hydrurus foetidus & Lyon, p. 4 (Sep. aus Journ. d. Botan. 

1895). Auch die vegetativen Zellen von Pheodermatium sind mit pulsiren- 
den Vacuolen versehen. 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 4. 3 
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mit demselben negativen Resultat; Pheocystis blieb verschwunden. 

Als ich Ende August von einer Reise in Alten nach Tromsö 

zurückkehrte, wurden bis Ende November zahlreiche Plankton- 

Fänge untersucht. Pheocystis konnte aber in denselben nicht 

entdeckt werden. Wahrscheinlich ist dieselbe jenes Jahr erst 

im December (als ich schon Tromsö verlassen) wieder aufgetreten. 

Im Jahr 1895 war Pheocystis schon im November im Tromsö- 

sund vorhanden; dieses Jahr kam der Winter viel früher als 

1895, womit das frühere Auftreten der Pheocystis zusammen- 

hängen möchte. Die einzigen näheren Angaben über die Zoo- 

Fig. 7. 

Zoospore, stark vergrössert (nach PoucHET). 

sporen unserer Flagellate sind demnach jene von POoUCHET.!) 

Er sagt über dieselben: »Une derniere segmentation des cellules 

donne des zoospores d'un diametre moitie moindre (5 u), un 

peu piriformes, munies vers l’extremite attenuee de deux flagella, 

un plutöt etendu dans l’axe de la cellule, l’autre plutöt trans- 

versal, disposition que j’ai indique deja chez nombre de vegetaux 

inferieurs. Ces zoospores se deplacent vivement au centre de 

la masse muqueuse» (Fig. 7). Ueber das Schicksal der Zoo- 

sporen macht er keine Angaben. Da wie erwähnt der Organis- 

mus mit der Zoosporenbildung aus dem Plankton verschwindet, 

1) 1 ce pc 2. 
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ist es nicht unwahrscheinlich, dass bei der Keimung der Zoo- 

sporen sich eine Art von Dauerzellen entwickele, die bei ihrer 

Keimung im darauffolgenden Winter vegetative blasenförmige 

Colonien bilden. Ob diese Vermuthung zutreffend ist, müssen 

weitere Forschungen lehren. 

Ein Augenfleck ist weder von PoUCHET noch von mir bei 

Pheoeystis beobachtet worden. 

Fassen wir die Resultate vorliegender Untersuchung kurz 

zusammen, so ist Pheocystis Poucheti (Har.) Lagerh. keine 

Phs&ophycee, sondern eine gelbbraune Flagellate, die blasenförmige 

Colonien bildet, runde unbewegliche vegetative Zellen mit zwei 

bis vier paarweise genäherten, parietalen Chromatophoren hat 

und sich durch zweigeisslige Zoosporen vermehrt. Ob Tetraspora 

Giraudyi Derb. et Sol. und T. fuscescens A. Br. zur Gattung 

Pheocystis gehören, wie ich früher angenommen, ') bleibt zwei- 

felhaft, bis die Organisation derselben näher untersucht wird. 

Was den Platz im System der Flagellaten anbetrifit, so 

mag zum Schluss folgendes angeführt werden. Versuchen wir 

die Pheocystis in eine der sieben Gruppen der HAEcKEL’schen 

Plankton-Protophyten?) einzupassen, so wäre sie unter die Chro- 

maceen zu stellen. Die letzteren, welche Gallertkugeln, die aus 

zahlreichen kleinen Zellen zusammengesetzt sind, bilden können, 

kommen in ungeheuren Massen in manchen kälteren Gebieten 

des Oceans?) vor. Wie aber ScHUTT!) mit Recht hervorhebt, sind 

die HAECcKEL’schen Angaben über die Chromaceen noch so un- 

genau, dass man nicht recht wissen kann, was dieselben eigent- 

lich darstellen. Zu den Xanthelleen kann Pheocystis kaum 

gehören, da jene nach KLEBS und BRANDT?) höchst wahrschein- 

lich zu den Dinoflagellaten gehören. 

') LAGERHEIM, Phaocystis, p. 32. 

2) HAECKEL, 1. e. p. 27. 

3) HAECKEL, 1. c. p. 28. 

4) Schütt, 1. c. p. 48. 

5) K. Brandt, Die koloniebildenden Radiolarien des Golfes von Neapel, p. 70 

(Fauna und Flora d. Golfes v. Neapel, XIII, Berlin 1885). 
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Die nächsten Beziehungen scheint Pheocystis zu den Chry- 

-somonadina nuda Klebs!) und zu den HAydrurina?) zu haben. 

Mit Aydrurus stimmt Pheocystis durch das Vorhandensein eines 

characteristisch geformten, gallertigen Thallus und durch die Ent- 

stehung der beweglichen Zellen (durch eine Theilung der Thal- 

iuszellen) überein, weicht davon aber durch die eigenthümlichen 

Zoosporen ab, bei deren Keimung, wie es scheint, nicht ein vege- 

tativer Thallus wie bei Aydrurus entsteht sondern vielleicht 

Ruhezellen. Es empfiehlt sich demnach die Aydrurina in zwei 

Familien zu theilen: Aydruracee mit Aydrurus und Pheoder- 

matium und Pheocystacew mit Pheocystis. Durch Pheocystis 

schliesst sich Aydrurus den Chrysomonadineen, speciell Chromu- 

lina Cienk. an. Vielleicht könnte man auch die Xanthelleen 

‚von einer Pheocystis-ähnlichen Form ableiten. Von den Xan- 

thelleen, die durch ihre Gellulosemembran und ihr Assimilations- 

product (Stärke)?) von den Chrysomonadineen abweichen, lassen 

sich die Dinoflagellaten ableiten. Durch Formen wie Pulvinaria 

Reinh. und Naegeliella Corr. wäre vielleicht hier der Anschluss 

der Phx&ophyceen zu suchen. Ich deuke mir die Phylogenie 

obengenannter Organismen etwa nach dem folgenden Stammbaum: 

Ph&ophyce:e 
Phaeococeus 
Pulvinaria 
Nageliella 

IR Dinoflagellats 

N | 
N Zooxanthella 
u Hydrurus 
N | Phaeoeystis 
NN Phsodermatium 

a. N v4 

4 

Chromulina 

!) Kıess, 1. e. p. 406. 

2) Kuess, 1. c. p. 420. 

3) BRANDT, 1. c. p. 67. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 4. 
Stockholm. 

Ueber die Variabilität der Desmidiaceen. 

Von ©. BORGE. 

[Mitgeteilt den 15. April 1896 durch TH. M. Frıes.] 

Bei dem Studium der Desmidiaceen bin ich immer mehr zu 

der Auffassung gekommen, dass viele der sog. Arten und Va- 

rietäten lediglich als Formen anderer Arten zu betrachten sind; 

die Abweichungen können auf individuellen Ursachen, Standorten 

u. s. w. beruhen. Diese Auffassung habe ich zum Theil durch 

die hie und da in der Litteratur erwähnten Fälle gewonnen, wo 

Individuen, deren beide Zellhälften unter einander mehr oder 

weniger verschieden sind, besprochen und abgebildet werden. Als 

Beispiele will ich hier in aller Kürze an einige besonders aus- 

geprägte Fälle erinnern. Ich sehe natürlich ganz und gar von 

monströsen Formen ab, — z. B. Euwastrum crassum REINSCH 

Contrib. ad Ale. et Fung. T. XVIII, F. 12 — sowie von solchen 

Fällen, wo die eine Zellhälfte offenbar nicht völlig entwickelt ist. 

Euastrum crassum DE WILDEM. Obs. sur quelqu. Desm. 

T. 1, F. 37 (Bull. d. 1. soc. r. de Belg. t. 26, 1887); die Zell- 

hälften repräsentiren zwei verschiedene Varietäten, die obere 

„nähert sich der Hauptform, die untere der var. appendiculatum 

BRER. 

Mierasterias pinnatifida JOHNSON On some sp. of Micrast. 

T. VI, F. 6. (Bot. Gazette vol. 19, 1894). 

Mierasterias sp. ELFVINne Finska Desn. T. I, F. 1. (Acta 

Soc. pro fauna et flora fenn. v. 2, 1887). Die eine Zellhälfte 

kann zu M. pinnatifida, die andere zu M. incisa geführt werden. 
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M. furcata Jouns. 1. c. Figg. 10 und 13, wo die beiden 

Zellhälften eine verschiedene Anzahl Lappen haben. 

Xanthidium cristatum BoRGE Süssw.-Chlor. Archangel. T. 

I, F. 14. (Bih. K. Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. 19, Afd. III. 

1894). 

Welcher Algolog würde nicht die beiden Zellhälften von z. 

B. JoHnson’s oben erwähnter M. pinnatifida, wenn er dieselben 

getrennt gefunden hätte, zu verschiedenen Arten gerechnet haben? 

Auch ist es wohl wahrscheinlich, dass aus dem Individuum, wenn 

es sich getheilt hätte, Tochterindividuen würden entstanden sein, 

von denen einige der einen Hälfte des Mutterindividuums, andere 

der anderen Hälfte ähnlich gewesen wären. 

Einige Verfasser haben die Frage von der Variabilität der 

Desmidiaceen erörtert. Ich will hier nur nebenbei einige der 

wichtigeren Arbeiten erwähnen, nämlich JACOBSEN Apercu sys- 

tematique et critique sur les Desmidiacees du Danemark (Botan. 

Tidskr. vol. 8, Kobenhavn 1875), KLEBS Ueber die Formen ei- 

niger Gattungen der Desmidiaceen Ostpreussens (Schrift. d. phy- 

sik.-oekonom. Gesellsch. zu Königsb. v. 22, 1879), DE WILDEMAN 

Observations sur quelques Desmidiees (Bull. d. I. soc. r. de 

Belg. T. 26, 1857). Die bisher interessanteste Arbeit über die- 

sen Gegenstand ist wohl SCHMIDLE’s kleiner Aufsatz Ueber die 

individuelle Variabilität einer Cosmariumspecies (Hedwigia 1895). 

SCHMIDLE glaubt, durch seine Untersuchungen zahlreicher, einer 

und derselben Kollektion gehörender Exemplare einer Cosmarium- 

species folgende für diese Art geltende Variabilitätsgesetze ge- 

funden zu haben: 1) Die Cllorophylistruktur ist konstant bei einer 

Species dieselbe. 2) Die Gestalt der Zelle variirt innerhalb enger 

Grenzen. 3) Die Scheitelansicht zeigt konstant dasselbe Aus- 

sehen. A) Die Granulation ist relativ sehr variabel. Doch ist 

eine gewisse Gesetzmässigkeit in der Anordnung der Punkte im- 

mer vorhanden, so jedoch dass dadurch noch sehr heterogene 

Stellungen möglich sind. 

Selbstverständlich dürfte doch das Variationsvermögen der 

Desmidiaceen sich am besten durch Kulturversuche nachweisen 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 4. 291 

lassen. Meines Wissens sind aber keine solchen bisher publizirt 

worden. 

Um sichere Beweise erlangen zu können, muss man meiner 

Ansicht nach von Einzelkulturen ausgehen. Wenn man durch 

die Theilung dieses Individuums und die etwa später eintretende 

Kopulation eine grössere Anzahl Tochterindividuen erhalten hat, 

müssen diese möglichst genau untersucht werden. Doch muss es 

auch von Interesse sein, dass ein Theil der erhaltenen Individuen 

in verschiedene Nährlösungen übergeführt wird, um etwa auf 

diese Weise das Verhalten der Lösungen gegen die Variabilität 

der Art zu ermitteln. 

Eine grosse Schwierigkeit liegt doch bei solcher Kulturen 

in der Empfindlichkeit der Desmidiaceen. Bei Hunderten von 

Kulturen, die ich sowohl in Leitungswasser als in verschiedene 

Nährlösungen angelegt habe, ist das Individuum in fast allen 

Fällen bereits einen oder ein paar Tage abgestorben gewesen. 

Ich will jedoch schon hier einige Kulturen erwähnen, die wenig- 

stens zum Theil gelungen sind. 

Closterium moniliferum EHRENE. 

Die Form stimmte mit f. a. typ. 8 KLEBS Desm. Östpreuss. 

T. I, F. 4 d, hatte aber nur 2—4 Pyrenoide in jeder Zellhälfte. 

Ein Individuum wurde im hängenden Tropfen von destillirtem 

Wasser kultivirt. Nach ein paar Tagen waren aus diesem In- 

dividuum durch Theilung 3 Individuen entstanden. Von diesen 

war eines »a vertice» gerade, die übrigen 2 aber waren ziemlich 

stark S-förmig gekrümmt (»sigmoidea»). Leider ging diese Kultur 

verloren, ehe mehr Individuen sich gebildet hatten. 

Ungefähr gleichzeitig mit meiner Ausführung dieser Kultur 

wurde eine neue Closterium-Art beschrieben, hauptsächlich auf 

ihr S-förmiges Aussehen »a vertice» gegründet, nämlich C. sig- 

moideum LAGERH. et NORDST. in WITTR. et NoRrpstT. Alg® ex- 

sicc. fasc. 24, No. 1138. Die von mir ausgeführte Kultur zeigt 

ohne Zweifel, dass die S-förmige Krümmung eines Closterium 
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nicht ohne weiteres das Aufstellen einer neuen Art rechtfertigt. 

Natürlich kann eine Eigenschaft bei einer Art variabel, bei 

einer anderen konstant sein. — Die in der Kultur entstandene 

Form war in viel höherem Grade S-förmig gekrümmt als die 

von LAGERHEIM und NORDSTEDT aufgestellte Art. 

Cosmarium Spec. 

Ein Individuum einer Cosmarium-Form wurde in Leitungs- 

wasser ‚auf Objektträger kultivirt. In etwa 10 Tagen hatten 

sich aus diesem einzigen Individuum zahlreiche Tochterindividuen 

entwickelt. Einige derselben wurden in 0,2 Zz Kxnop’sche Nähr- 

lösung übergeführt, sie starben aber bald aus. Mit anderen wurde 

die Wasserkultur fortgesetzt (siehe unten). Die übrigen Indivi- 

duen wurden sogleich untersucht. 

Drei Formen liessen sich unterscheiden (Figg. 1—3). Die 

einfachste wird von Fig. 1 repräsentirt. Sie hatte geraden Scheitel, 

breit abgerundete untere Ecken und die Seiten waren mit 2 lang-. 

gestreckten, sehr schwachen Einbuchtungen versehen. Bei der 

auf Fig. 2 dargestellten Form ist der Scheitel etwas eingebuch- 

tet, die unteren Ecken nicht so breit abgerundet und die Seiten 

mit 4 Einbuchtungen versehen. Die Form Fig. 3 ähnelt der 

Fig. 2; die Seiten sind aber mit zwei grösseren unteren und 

drei kleineren oberen Einbuchtungen versehen, oder man könnte 

sagen, dass die obere Einbuchtung auf Fig. 1 und die zwei 

oberen auf Fig. 2 sich hier zu drei Einbuchtungen entwickelt 

haben. Ausserdem ist der Scheitel auf Fig. 3 gleichsam stärker 

abgesetzt als bei den zwei ersten Formen. »A latere» stimmten 

alle untersuchten Exemplare mit Ü. granatum B subgranatum 

NoRDST. überein; »a vertice» ebenso, nur dass die Ausbuchtung 

der Seiten entweder vorhanden war oder fehlte. Sämmtliche 

Formen hatten in jeder Zellhälfte ein einziges Pyrenoid. — 

Wollte ich diese Formen bestimmen, so würde ich sie wohl zu 

Nordstedts obengenanntem 8 subgranatum führen, obgleich sie 

von ‚dieser Form sehr deutlich abweichen. Sie nähern sich, 
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speziell die auf Fig. 2 abgebildete Form, in sehr hohem Grade 

gewissen Formen von ©. Meneghinii, nämlich der var. Reinschü- 

Gruppe. 

Nach Verlauf von etwas über zwei Monate wurde die fort- 

gesetzte Kultur untersucht. Zahlreiche Individuen hatten sich 

entwickelt. Dieselben Formen wie die oben genannten waren 

vorhanden, aber daneben auch eine neue (Fig. 4). Diese stimmte 

ziemlich bedeutend mit NORDSTEDT's Form von ß subgranatum 

in Fresh-wat. alge Tab. VI, Fig. 8 überein. Sie wich nur 

darin ab, dass die Seiten der Zellhälften unten nicht völlig pa- 

rallel waren und dass sie oben 4 schwache Einbuchtungen statt 

3 hatten. Der Scheitel war gewöhnlich, wie auf der Fig., ein- 

gebuchtet, allein es fanden sich auch viele Individuen, denen 

diese Einbuchtung fehlte (wie auf NORDSTEDT's Figur). 

Die Dimensionen sämmtlicher Formen waren: Long. semic. 

14—14,5 u, lat. 19,5—22 u; lat. isthm. 6,5—9 u. 

NEIN: 
Sämmtliche Figuren sind ca. 740-mal vergrössert. 

Cosmarium Botrytis MENEGH. 

Die Kultur (in einer Schale mit Wasser) dauerte etwa zwei 

Monate und während dieser Zeit waren viele Individuen ent- 

standen. Eine Verschiedenheit konnte ich nicht entdecken, nur 

dass die meisten Exemplare, »a vertice» gesehen, das typische 

Aussehen hatten, doch waren die Seiten bei einigen etwas aus- 

gebuchtet. 

Auch eine andere Kultur von einer C. Botrytis-Form wurde 

ausgeführt. Nachdem die Kultur etwa 10 Tage gedauert hatte, 

waren 16 Individuen entstanden, unter denen ich jedoch keine 

Verschiedenheit finden konnte. 
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Wie aus den von mir ausgeführten Kulturen ersichtlich, 

scheinen die von SCHMIDLE in seiner oben angeführten Arbeit 

aufgestellten Variabilitätsgesetze nicht immer Stich zu halten. 

Die Zellform variirte recht bedeutend; die Scheitelansicht war 

nicht konstant. 

Ich hoffe künftig mehr Resultate darlegen zu können. Ich 

habe jedoch diese Kulturen schon hier erwähnen wollen, theils 

um nachzuweisen, dass man beim Aufstellen neuer Arten und 

Varietäten eine gewisse Vorsicht beobachten muss, theils um 

die meines Erachtens einzige völlig zuverlässige Methode, näm- 

lich durch Kulturen — vorzugsweise Einzelkulturen — hervor- 

zuheben, nach welcher die Variabilität der Desmidiaceen studirt 

werden muss. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 4. 
Stockholm. 

Meddelanden frän Stockholms Högskola N:o 157. 

Nägra användningar af de 2n-periodiska funktionerna pä 

teorin för system af lineära totala differentialekvationer. 

Af HAKON GRÖNWALL. 

(Meddeladt den 15 April 1896 genom G. MITTAG-LEFFLER.) 

Den moderna teorin för lineära differentialekvationer har ledt 

till betraktande af flera specialfall, i hvilka integrationsproblemet 

kan slutföras genom ett ändligt antal algebraiska operationer; ett 

bland de viktigaste af dessa är det fall, då differentialekvationen 

har dubbelperiodiska koefficienter af rationel karakter och dess all- 

männa lösning är entydig. I en föregående afhandling !) hafva 

väsentliga analogier mellan de lineära differentialekvationerna 

och system af lineära totala differentialekvationer blifvit på- 

visade; den förmodan låg då nära till hands, att generalisationen 

till flera variabler af ofvannämnda specialfall, eller integrations- 

problemet för system, hvilkas koefficienter äro 2n-periodiska 

funktioner och hvilkas allmänna lösning är entydig och af ratio- 

nel karakter, skulle leda till analoga resultat. 

I föreliggande afhandling meddelas en undersökning af denna 

fråga. Afhandlingens första hälft lämnar i 8 1 en öfversikt af 

de för det följande behöfliga egenskaperna hos 2n-periodiska 

funktioner; i $ 2 framställas de nödvändiga och tillräckliga vil- 

koren för den allmänna lösningens bestämdhetsförhållande och 

entydighet, $ 3 innehåller undersökningar om den allmänna lös- 

1) Om system af lineära totala differentialekvationer. Öfversigt af K. Vet.- 

Akad:s Förh. 1895, sid. 729—757. Denna afhandling citeras i det följande 
med T. 
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ningens form, och i $ 4 bevisas, att beräkningen af densamma 

fordrar ett ändligt antal algebraiska operationer. I afhandlingens 

senare del tillämpas den allmänna teorin på ett exempel, som 

är analogt med den bekanta LAME'ska differentialekvationen. 

1. Vi framställa här nedan de viktigaste egenskaperna hos 

2n-periodiska funktioner af rationel karakter. För bevisen hän- 

visas till WIRTINGER, Zur Theorie der 2n-fach periodischen Funk- 

tionen I, IT, !) där äfven fullständig litteraturförteckning finnes. 

Lät ett primitivt periodsystem till den 2n-periodiska funk- 

tionen gu, , -.., un) Vara 

20017 Pe 2001, In 

(1) 
Oka ck A 

så att, om m, äro hela tal 

2n 2n 

lm a Irma 2011 very m + Im: Bu = Pe I N.) 

u=1 u=] 

och att omvändt hvarje period är af formen 

2n 

I, = Ira : 2004 (taken 

(ae 

Man kan antaga, att det icke är möjligt att bestämma m, 

så att samtliga P, bli oändligt små, ty i så fall skulle q(u,, -.., Un) 

kunna framställas såsom en funktion af n — 1 argument, som äro 

lineära kombinationer af u, ,..., Un- 

För att det skall finnas funktioner af rationel karakter med 

periodsystemet (1), är nödvändigt och tillräckligt att mellan 

perioderna bestå relationer af formen 

2n 

(2) Depy0230uy = 0) (A=) 

ös vy 

1) Monatshefte für Mathematik und Physik Jahre. 6, 7. Wien 1895, 96. 
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där ca, äro hela tal sadana, att cg, = — Cyg, <ep = 0, och de- 

terminanten |ecg,| = m?, där m är ett helt tal + 0, samt att de 

reela och imaginära delarne af perioderna uppfylla vissa olik- 

heter, som vi här ej uppskrifva. 

Det är då alltid möjligt att finna n funktioner af rationel 

karakter 

JEN (Org lie ln) 

med det gifna periodsystemet, och hvilkas funktionaldeterminant 

ej är identiskt noll. 

Man kan vidare välja en funktion af samma art f„+1(%,,---,%n) 

sadan, att hvarje funktion af rationel karakter med periodsyste- 

met (1) kan rationelt uttryckas 1 fy, ---, fn+1: 

(3) a), el AR FI ASSA ASN EG 

Mellan f1, - --,fna+1 består en algebraisk likhet med konstanta 

koefficienter 

(4) Ge Be: 

Specielt kan man för fi, ..-, /n+ı välja en godtycklig 

2n-periodisk funktion /(w, , -... un) och dess derivator Mi TER 
u, 

SR 
De sa att 

| of 0 plu, , m) BL du,’ BE 

elf Zz AE 
De IRS 

Hvarje sådan funktion q& kan framställas såsom en kvot 

mellan två produkter, hvilkas faktorer äro JACOBI'ska funktioner. 

En sådan är en hel funktion, som satisfierar likheterna 

å > CYP q 

Du) + 2018, ..., Un + 20,8) — el! LE VS 

') För dessa funktioners teori jfr FRoBENIUS, Ueber die Grundlagen der Theorie 

der Jacobischen Functionen, Journal für Math. Bd. 97. 
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Genom att utföra lineära transformationer på variablerna 

och på perioderna kunna relationerna mellan de senare reduceras 

på formen 
n 

> (Ww2yl0u, ytn— Vuylul, y+n) =(Ü (A, u=1, ... n) 

y-1 

och den JacogI’ska funktionen ® öfvergär därvid i en Weier- 

strassisk ©-funktion, som satisfierar likheterna 

n 
m & 27yp(uy+@yB) 

Olu, + 2018, ---, Un + 20,8) = e Y=! Ku 33 da) 

Talet m kallas O-funktionens ordning, och hvarje ©-funktion 

af ordningen m kan lineärt uttryckas i m” sådana funktioner. 

2. Lät oss betrakta systemet 

OMz om — 13 

= te Öl gr 
dur du” 1 

Oz on zZ 
— —_ Pi ——— +... ;z 
ou; en uy u: 

+... + Pmi2 U 

(4) 

"där koefficienterna py äro 2n-periodiska funktioner med det pri- 

mitiva periodsystemet 2w.;, och lat oss söka vilkoren för att 

lösningarne skola vara entydiga funktioner af rationel karakter. 

Härför är först och främst nödigt, att alla py äro af ra- 

tionel karakter; de kunna säledes skrifvas sasom kvoter mellan 

JACOBI'ska funktioner. Uppdela de i nämnarne stående af dessa 

i produkter af enkla JACOBI'ska funktioner, d. v. s. sådana som 

ej själfva kunna uppdelas i produkter af JAcopI’ska funktioner; 

denna uppdelning kan!) utföras medelst ett ändligt antal alge- 

braiska operationer. Låt de så erhållna JAcogr’ska funktionerna 

vara 

(1) TC SE SERA ER) EUER 6) 

cch uppdela en af dem 3 i sina irreduktibla faktorer 

ap Pa: 

där g, äro hela funktioner. Likheterna 

!) FROBENIUS, 1. c. pag. 217 och följande. (Generalisation af den Riemannska 

thetaformeln). 
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(2) a ) Er a a 

gifva således I-funktionens rollbilder. Nu är det klart, att 

(3) Pu + 201» ---, Un + 207) 0 

där 2w, . ER 2w, är en godtycklig period, äfven måste före- 

komma bland dessa. Bilden (3) kalla vi kongruent med bilden 

qv = 0. Å andra sidan innehåller (2) endast ett ändligt antal 

inkongruenta bilder, ty annars skulle det finnas oändligt många 

singulära bilder i $-funktionens fundamentalomräde, och dessa 

bilder skulle då hafva minst en »gränsbild» inom området, hvilken 

gränsbild då vore väsentligt singulär för vår hela funktion 9. 

Betrakta bilderna qy(u, ---, un) = 0 och 

Py (UTN 200 ra 77 11779 OL 

Om dessa hade en 2(n — 1)-dimensional bild gemensam, 

som ej vore identisk med q, =0, då vore g, reduktibel; således 

måste dessa båda bilder antingen sammanfalla, så att 

Pla är 20010 er, Un F 20070) Fri ey i plur ee Un) 

eller också vara helt och hållet skilda. Antag, att det förra 

inträffar fra=ß + 1, ..., 2n och betrakta produkten 

IJp@a + 2981 +... + 280184 -.., Un + mt. .+ 295018) 

för Di 9 ie co VÅG ocg IR EI 

Denna kan göras beständigt konvergent genom att till hvarje 

faktor sätta en lämplig exponentialfaktor,!) och den så erhållna 

hela funktionen w,(w, ... un) har tydligen egenskapen att 

vw, = 0 är identisk med sina kongruenta bilder, så att 

v,(u, Ss 2010, ++ > Un TF 2072) Zee Sr "yu yaaag Un)- @=]1,..., 2n 

Genom att till w, sätta en faktor e““>.--»%.) kan den 

alltsa ?) öfverföras i en Jacobisk funktion. 

1) Angående denna generalisation af en bekant Weierstrassisk sats om hela 

funktioner se BIERMANN, Beitrag zur 'Theorie der eindeutigen analytischen 

Functionen von mehreren Veränderlichen, Wiener Sitzungsber. 1884. 

?) Se APPELL, Sur les fonctions periodiques de deux variables, Journ. de Math. 

1891. 
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Funktionen > är delbar med w,; funnes nu bland (2) någon 

med q, = 0 icke kongruent bild, så kunde man på samma sätt 

finna en Jacobisk funktion w, som dividerade 3, hvilket strider 

mot antagandet, att I var en enkel funktion. 

Således: nollbilderna till en enkel Jacobisk funktion äro 

alla kongruenta med p=0, där q är en irreduktibel hel funktion. 

Vi erinra oss nu från 7 sid. 755 det nödvändiga och till- 

räckliga vilkoret för bestämdhetsförhallande hos (A). 

På grund af det nyss funna resultatet ser man dä, att 

vilkoret antar formen 

0 

4 VISE oT Tran S) Pan (9.9 

där 9%) är en Jacobisk funktion. 

För att lösningarne skola vara entydiga, mäste ekvationerna 

T. (27) för hvar och en af de 7. sid. 755 nämnda punkterna 

ha heltalsrötter sådana, att inga logaritmer uppträda i funda- 

mentalsystemet. På grund af den nyss funna formen för de 

irreduktibla faktorerna till en enkel 9-funktion inses emellertid, 

att dessa vilkor endast behöfva vara uppfylda för en punkt på 

hvar och en af bilderna | 

DEN 

för att vara uppfylda för hvarje singulär bild och att rötterna 

till 7. (27) äro desamma för alla kongruenta bilder. 

Vår undersökning af systemet (A) leder således till ett 

ändligt antal algebraiska operationer. 

3. Sedan vi nu uppvisat huru man skall afgöra, om det 

gifna systemet 
OMz om — 12 

m + Pıı Fe iF soc Die = 0 

1 1 

= 02 URN 
pe 0 E I m—1 

Cd du, (di=2...n) 

hvars koefficienter äro uttryckta såsom kvoter af $-funktioner 

med periodsystemet 
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2008" (fan) 
har sin allmänna lösning entydig och bestämd inom ändligt om- 

råde, skola vi öfvergå till ett närmare studium af formen på 

denna lösning. 

Utgångspunkten för denna undersökning utgöres af följande 

af ÅPPELL och PICARD!) närmast för två variabler bevisade sats. 

Om ett system af formen (A) har en entydig lösning, så har 

det alltid en entydig lösning som är en multiplikatorfunktion. 

Låt den entydiga lösningen vara Sj(u,, ..-., Un) Så äro, enär värt 

system blir oförändradt när u,,..., un, ökas med 2vw,,,-.-., 2v0n 

resp., 

(u. era) IB —0, 1, on) 

äfven lösningar. Mellan de m + 1 lösningar som svara mot 

v=0, 1,..., m består en lineär relation, hvilken vi tydligen 

kunna antaga af formen 
/ m—l1 N 

(lu + 2M0,yy, >> Unt+ 20071)= Ler&,(a, + 2901. a Unt 2V00)- 
v=0 

Bilda vi nu 

m—1 

lan... un)= O5 a + 2901, Un + 290,1) , 
v=0 5 

så är detta också en entydig lösning, och genom att på lämpligt 

sätt förfoga öfver Ch,...,Cmn—1 kunna vi åstadkomma att 

(1), ler == AD 3 co a) ee): 

Vilkoren härför: 

Ch + Op? Op 4,0, v=1...m —1 

OB lc 0, 

bestämma nämligen C,..., Cm 2 genom det arbiträra Om —1- 

Genom att pa samma sätt förfara med 

le + 209 s >> rs Un + 200,5) 

finna vi en lösning 5, med egenskapen 

1) Comptes Rendus T. 92, 1881. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 4. 4 
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S(ü + 200195 0, sr ARN ASS (USER 

och som tydligen äfven satisfierar (1); och genom att fortsätta 

detta resonnemang erhålles slutligen en entydig lösning med 

egenskapen 

ya + 20083 - sr Un + 2078) = Us: Zu RN EA 

hvilket bevisar satsen. 

Vid vårt speciella system (A) är det lätt att bestämma ett 

analytiskt uttryck för denna multiplikatorfunktion. | 

Låt nämligen $ vara en Jacobisk funktion och sök att i 

uttrycket 

a Hu) — 4 5... Un — a) BI 

FU DEL) 

bestämma a), ..., An, Aj, -.--, Ån Så att y får multiplikato- 

rerna up. Detta leder till vissa lineära likheter, hvilka på 

grund af relationerna mellan perioderna ha en från noll skild 

determinant. Kvoten mellan z, och det så bestämda y är 2n- 

periodisk, hvaraf följer att =, kan framställas under formen 

ID 

92! gr Eur 
(8) a Ay 

OM 0, , ..., Or äro de mot z, svarande exponenterna vid bilderna 

else, 

Genom insättning af (3) i systemet (A) bestämmes lätt IV. 

Låt oss nu antaga, att vi bestämt samtliga lösningar till 

(A), som äro multiplikatorfunktioner, och låt dem vara 

Zi: :1 ys (v = m) 

För att finna formen på de öfriga lösningarne, sätta vi 

208 EEE 
Car le) 

emedan den logaritmiska derivaten af z, är 2n-periodisk, följer 

genom insättning 1 (A) 
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omE Öm — 18 0E 

= + I ds ET in = 0 

du” REN du, 1 1 

05 — NE P 05 
ee le an Wiegen 
ou; du, u @=2,...,n) 

där koefficienterna äro 2n-periodiska. 

0 o° 

Sätta vi nu — = v, så att 
du, 

; Ö Me (9) FER du, Nä 

sa finner man för v ett system af ordningen m — 1: 

Om —1y om 29 p h 

Az 11 rn? ne m—1,10 Z 

A 

2 

B 

( ) % Im — 2 

— le Fa, + VISAN hö 

ou du, 
(i=2,...n) 

med 2n-periodiska koefficienter. Vidare gäller 

d 3 eo: ÖOm—2p 

(6) le A 5 u He a en (=2...n) m — 2 
1 du, 

Bland lösningarne till (5) finnes alltid en multiplikator- 

funktion; mot denna svarar ett visst z, hvars form vi nu skola 

söka. Antag först, att v ej är 2n-periodisk, utan någon af dess 

multiplikatorer w'g (6 =1, ...,2n) är skild från ett. Afrelationen 

vu) + 200183 --- > Un + 2078) = pr ol 5, scr Um 

följer på grund af (4) och (6) 

U + ID ccs Un Ar AD 29 = (CR 

eo un. AD) CHE MIN.) 

där eg är en konstant. Enär — är entydig måste de båda ut- 
{0} 
- 

trycken 

(u, + 201 + 200103 -.-, Un # 20m + 2070) 

AMV 20 + AU) 

och 
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(u, + 20010 + 20010 > -- 5 Un + 2070 + 2028) 

zu, + 200 + 2016, ..., Un + 2070 + 2078) 

Bla... er EU nn A wel. ( 1” 9 n) 

Al (3 0009 Ua) 
& a OMM WW ; N 

Gr + ; ern Be) Feen 

öfverensstämma, d. v. s. (Ws — 1)ea=(w'. — 1)eg. Häraf följer, 

att 

som ju är en lösning till vart system, är en multiplikatorfunk- 

tion; den kan således lineärt uttryckas i 2, ..., 2,. Detta 

antagande leder säledes ej till nagot nytt resultat. 

Är åter v en 2n-periodisk funktion, så är det motsvarande 

2 produkten af en multiplikatorfunktion 2, och en entydig funk- 

tion, hvars derivator i afseende pa ı,, ... un äro 2n-periodiska. 

Denna funktion benämna vi tillsvidare en integralfunktion af 

första ordningen; det är omedelbart klart, att den icke är 2n- 

periodisk. Genom att utföra samma betraktelse för 2,, ..., 2, 

komma vi till ett visst antal nya lineärt oberoende lösningar 

till vårt system 

MESA ---, TO (0 —=m) 

Om vi i ekvationerna (5) sätta 

sa få vi ett system af ordningen m— 2 för w, och ur detta 

härleda vi på samma sätt lösningar till (5) och af dessa nya 

lösningar z, hvilka således verifiera en likhet af formen 

NN Ö (> 6) ( 

w, Ou, \v, On, 
=)) — konstant. 
a 

Om vi fortgå på detta sätt, erhålla vi följande resultat: 

lösningarne i ett fundamentalsystem till (A) kunna framställas 

såsom produkter af multiplikatorfunktioner med integralfunktioner 

af ordningarne 1, 2, .... Med en integralfunktion af v-te ord- 
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ningen I, förstå vi här en entydig funktion, som för godtyckliga 

indices i,, ..., 2, satisfierar likheten 

a0 120 a) 

= Pi, Our, Pi, du, — Pi, dUi, I, = konstant 

där fi» ---> Pi, äro 2n-periodiska funktioner. 

Jag pästär nu, att 

en integralfunktion af v:te ordningen kan skrifvas såsom 

aloe 3; 0 log I 

ou en; Alm 

där I är en godtycklig Jacobisk funktion, koefficienterna för 

termerna af graden » äro konstanter, koefficienterna för de öfriga 

ett »:te crads polynomd u,,..-, Un,» 

2n-periodiska funktioner. 

am Imsar i Po m = och Man inser genast satsens sanning för v = 1, ty a 
u i 

är 2n- 

periodisk för 7 =1, ..., n, hvaraf 

DE 20a 2.2, + 20,8) JACK a og UNGT 

Sätta vi da 

nn 

0 log I 
(Co RNE Jam + ee Ju 

så kunna vi ur ekvationerna 

De, - 2038 Ile: 20, = © (B=1,...,2n) 
1 A 

hvilkas determinant är skild från noll, bestämma (, , ..., Con: 

Då är I, — I, en 2n-periodisk funktion yr: 

en) Te une 

Antag nu satsen sann för integralfunktioner af »-1:a ord- 

ningen, sa kan den utsträckas till integralfunktioner af »:te 

ordningen. Ty enligt (7) är 

NUR, A. 

Pi, du, Pi, dui, 
at + 296, 2. Un + 20,6) lig .., LÄNEN 

så att parentesen är en integralfunktion af ordningen v— 1 

T,(u) + 2018 , ..-, Un + 20078) — LlUj > nns un)=T? (Ufa et, Ca) 
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0108 I 0 log + 

du, RE a 

införa lineära kombinationer v,,..., va, af dem, bestämda. genom 

Tat FOSS nu Sten Kr Mg os Mg 

egenskaperna 

== 

COR 

il 
OA + Ogg 2... , Up ar 208) — 1 

sa kunna vi alltsa skrifva 

Tun = 2018, 2225 Um 20,0) Tour a 

(2) q Kd ‚an (5) Ju don 
Le Db BT RR Van ei Ip, a en See 05 

där den första summan omfattar termerna af graden v — 1, och 

(3) 

den andra termer af lägre gradtal. 

Emedan 

lu, + 2078 + 2070, sög Un 20,8 7 20,0) = 

Ilu, + 2010 + 20183 =, Up + 2000 + 2078) 

måste 

(8) c (B) (9) RL ‚(a + 20010 --- > Un + 2Wna) — Va ‚a N) = 

(0) ; (0) 1, Qu 4 2018, 2. -, %n + ADS) RUE ac in): 

Om koefficienterna i (8) uppfylla de häraf betingade lik- 

heterna, kunna vi finna /, pa följande sätt. 

Det „:te Bernoulliska polynomet D,(x) definieras som bekant 

genom utvecklingen 

Sl 2 
= Zu... 

(gZ 

ee — ın 

B,(®) är af graden n + 1 och har egenskapen 

Be 1) De) = 

Sätta vi da 

(10) Tu, = 

IR. m mar Balcı) + Ip, a ar Buch 
så satisfierar I, relationen (8) für ?=1. 

Skillnaden I, — /, blir således oförändrad, om v, ökas med 

ett. Den är således ett polynom i endast vy, ..:, Van, för 
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hvilket man på grund af (9) finner liknande vilkorsekvationer 

för ß=2,..., 2n. Man kan nu på samma sätt reducera be- 

stämningen af detta polynom på bestämningen af ett sådant 

ett i variablerna v,, ..., Von, 0. S. v., sa att slutligen Z, blir 

bestämdt : genom summor innehållande Bernoulliska polynomer 

och där koefficienterna äro 2n-periodiska funktioner. 

Det är klart att om z=2,-/, är en lösning till (A), så 
get tan [, 

är äfven 2 — ——— , där vid derivationen koefficienterna @ 
a En | dv, 500 UM 

behandlas som konstanter, är en lösning till (4). Häraf erhållas 

vissa lineära relationer mellan dessa koefficienter q, analoga 

med de af STENBERG (Acta math. 15) för n = 1 härledda. 

4. Vi ha nu fullständigt undersökt den analytiska formen 

hos lösningarna i ett fundamentalsystem och öfverga nu till en 

metod för deras verkliga beräkning. 

Om man väljer ett system af 2n-periodiska funktioner 

2.08 ,URIS7IE), 

där 

(1) ee 

sadant att hvarje 2n-periodisk funktion af rationel karakter med 

samma perioder kan rationelt uttryckas i «, Sy > rl hama 

inför &,, ..., £, Såsom nya oberoende. variabler i systemet (A), 

så erhåller man ett system 

omg OR —1z 

da" + än Pu el) 

2 
= I, 

( ) Zz om —1» 

Om Sean One 

ni Ve) 

där q. äro rationella ya, 222, An. 

Man har 

(3) u, [Pıxe, Eee Ei tre  äl nd lo rar end an 

där P;, äro rationella funktioner. Integraler af denna form hafva 

undersökts af PICARD och i analogi med de ABELska integralerna 

indelats i integraler af första, andra och tredje slaget. Till den 
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algebraiska bilden (1) höra n lineärt oberoende integraler af första 

slaget, nämligen just integralerna (3). En multiplikatorfunktion 

pluj, ».., Un) har sina logaritmiska derivator 2n-periodiska, 

'så att 

d log & 

du; —=Rila, 2 ,..., La) 

hvaraf 

EDEIS v a at DR Dr aa en) 
dä k=1 

(4) me SR 
och om integralen uppdelas i integraler af första, andra och 

tredje slaget, så kunna de af andra slaget icke uppträda, ty de 

skulle medföra väsentliga singulariteter inom ändligt område för 

MR sa Mo 

Den logaritmiska derivatan af en I-funktion kan skrifvas 

NTE Hu... Te 
(5) 5 Ss u ) = (Qua, Dre dB) UR, +. + Qui, ee „En)d&n 

och integralen är tydligen af andra slaget. 

Är nu z en lösning till (A), som är en multiplikatorfunk- 

tion, sa finner man genom att i (2) för z insätta ett uttryck 

af formen (4) ett system algebraiska differentialekvationer för 

R,,..., Rn. Som man genom de determinerande ekvationerna 

T. (27) kan bestämma gradtalen hos dessa rationella funktioner, 

fordrar beräkningen af deras koefficienter endast lösningen af 

ett ändligt antal algebraiska likheter. Dessa likheter äro tyd- 

ligen af den natur, att de gifva oss alla de lösningar till (A) 

som äro multiplikatorfunktioner. Härvid är att märka, att om 

det existerar » multiplikatorfunktioner 2, ..., 2, med samma 

multiplikatorer, så finnes det en lösning som har dessa multi- 

plikatorer och innehåller » — 1 väsentliga arbiträra konstanter, 

nämligen 

(6) ep FRÖN 
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Det är tydligt, att man vid den nyss beskrifna algebraiska 

kalkylen icke erhåller hvar och en af 2,, ..., 2, för sig, utan 

endast. lösningen (6) med »— 1 arbiträra konstanter, genom 

specialisation af hvilka 2, ..., z, erhållas. 

De öfriga lösningarne till (A) gifva, på grund af (4) och 

(5), vid insättning i (2) vissa likheter, som förutom algebraiska 

funktioner innehälla potenser af integraler af första och andra 

slagen. Enär koefficienten för hvar och en af dessa potenser 

mäste vara noll, erhälles sasom förut ett visst antal algebraiska 

likheter för att bestämma koefficienterna i lösningarnes uttryck 

genom (4) och (5). 

Vi se således, att integrationen af systemet (A) kan utföras 

genom ett ändligt antal algebraiska operationer. 

II. 

I. Vi skola nu tillämpa den allmänna teorin på ett möj- 

ligast enkelt exempel. I det vi förbigå det triviala fallet af ett 

system af första ordningen, vända vi vår uppmärksamhet till 

systemet 

0?z 02 
u? un + pa2Z = 0 

1 1 (1) I N 

die, = Pii du, ar P2i2 » a) 

Det enklaste möjliga fall finna vi genom att antaga till- 

varon af endast en singulär bild af formen $= 0, där Jär en 

enkel Jacobisk funktion. Vi antaga, för att äfven i formelt 

hänseende drifva förenklingen så långt som möjligt, att I är en 

Weierstrassisk #-funktion af m:te ordningen, som alltså satisfierar 

likheterna 
2 

m 2 2apluat vip) 
Bm (uy + 2018 > -.. Unt 2078) = 2-1 SO (UR ae 

Om lösningarna till (1) skola förhålla sig bestämdt, måste 

man ha 
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(1) 

p m 

11 m ; 

Bam 

Pay = m 

där de nedre indices angifva #-funktionens ordning. 

Nu kan den determinerande likheten 7 (27) ersättas med 

kongruensen 

ev rg — SR An = 0, mode, 
In & 

ty genom att utföra variabelombytet 

EEE RR TEN NER END); 

öfvergär (2) just i nämnda likhet. 

Som rötterna 0, och go, till (2) äro konstanta, sa måste 

för hvarje ställe där 9. = 0, äfven 

3 
Re Et YA 0, + 0, = konstant, 

m 

hvaraf 

Pin EE Ua) 
1 

där w är en hel funktion. Genom att derivera denna likhet 

och observera att en hel 2n-periodisk funktion är konstant, 

finner man 

W= hu An + Ag 

men enär py är 2n-periodisk följer a =2, =...= Anz 0 SÅ 

att py, = konstant. Genom en känd transformation kan man 

då bortskaffa p,,, så att vårt system öfvergär i 

9 2 är Pa? =0 
3 uU] 

(3) ” a MR 
d li d | 2i ((0=24 > n) 

4 

Integrabilitetsvilkoren 7. (8) sid. 736 blifva för detta fall 
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EPN Op 

du] du; 

03 Öp Opa;  Pai a Pa Rn 
(4) du? + 4951 du, + 2pai du, on = 

Op; Op:  0Om.k Op - Pe DE pu En | a on, 

Det första af dem ger 

Ipri < + 20056 De tt Dan Pai Pil 2 2 n) 

Venstra membrum kan bli oändligt endast för 9,, = 0, och 

som 8, är en enkel Jacobisk funktion, kan den ej vara divisibel 

med någon af de Hu, ..., un) som göra q; oändlig. Således 

vos saknar venstra membrum oändlighetsställen, d. 

pri Fu 2P5: = konstant = 2c;. 
op, 

Antaga vi nu 

Om k 

5 Dy = 

m 

sa följer 

2; +1 Am d6mi 
20; : 6 är ki: Amık; N — MU GETT 

(6) a = Same 
2080 

Sätter man in z— 9: w i ekvationen 

02 Iz nd 

= is he i? 
Bine du, Dean 

så följer enligt (6) kongruensen 

08, 
0 une yr 

08, Om 
207 2 -o ou; — 202,0 On Kir Du 

Är något k;— 0, så mäste på grund häraf alla öfriga k;=0 

och o=0, från hvilket triviala fall vi bortse; och om alla 

k,>1 är 

(20 + ki) > Omr, m = 0 mod 6,, , 
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hvaraf följer att alla %, äro lika med — 20 och således, enär 

lösningen är entydig d. v. s. o ett helt tal: 

| le, == 2% 
(7) ; lo=—=k, k helt tal 

kongruensen (2) blir då 

0) m kb + 1) (3 
1 

2 

| + 927, =0, mod 9, 

= COM a 4209 Vg) Ag 

där G är en hel funktion. #-funktionernas funktionallikhet ger da 
RY mE2Naplat 1008) il 

0% Gl „eh se Gl(u, + 2018, +» - > Un + 2ung) 

jo m2 : 06 m So 
=k(k+1e . nn + dm’, Om : 

hvaraf synes, att om vi sätta 

024 
2 

du; 
GluaR, n un) = klk + 1) +6, (UP er 

sa är @, en #-funktion af m:te ordningen #,, och ..säledes 

SST) 0” log An (ur a. un) i Om i 

dui öm 

Insätt detta 1 den andra af ekvationerna (3) och beakta, 

att dess determinerande kongruens har en rot = — 2k, så finner 

ag 5, 
man genom en analog räkning att FR = konstant = £. 

m 

Om man inför en ny beroende variabel Z=2-e” “Ws .-- = "nun, 

sa far man för densamma ett system, där alla ce; äro noll. An- 

taga vi denna transformation redan utförd, sa har vart system 

formen: 

+ ie D a 
| Qui du, 

(L ) i Bü $ ) || 02 Sy Be dz 2 10 2 > 

| ou; er ne du, 2 du, (3 ; 

hvilket, som man ser, utgör en generalisation af den LAMÉ'ska 

differentialekvationen. 
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För att allmänna lösningen till (L) skall vara entydig, 

fordras nu endast att integrabilitetsvilkoren skola vara identiskt 

uppfyllda. Ett direkt studium af dessa torde dock erbjuda vissa 

svarigheter, hvadan vi skola gifva en annan form åt vilkoret 

för lösningens entydighet. 

Om 2 och 2, bildar ett fundamentalsystem till (L), så 

satisfierar determinanten 

dep 

Do 

2 O2, 

du, ” 7 

relationerna 

9 log D 0loe D Opus = If5n9 en + Ding = 0 

sa att, genom att multiplicera z, med en konstant 

D = konst. = 1. 

Har man a andra sidan lyckats bilda två funktioner 5, och 

5, af hvilka den ena är multiplikatorfunktion, den andra en 

dylik eller dess produkt med en integralfunktion af första ord- 

ningen, hvilka båda ha den enda oändlighetsbilden af k:te ord- 

ningen 9 = 0 och hvilka slutligen satisfiera relationen 

dh 
du,” 

CU DRA TG 
I 

ou, 

Dy 

un = 

rn 
(CN 0) - 

sa är det tydligt, att 5, och 5, bilda ett fundamentalsystem till 

ett system ekvationer af formen (L). Problemet att för ett 

sifvet värde pa k finna alla fall, da systemet (L) har entydig 

lösning, är således reduceradt pa lösningen af ekvationen (8) 

medelst funktioner af nämnda art. 

Låt oss specielt antaga, att 5, och 5, båda äro multiplikator- 

funktioner. Då är det lätt att inse, att man alltid kan välja 

5, så, att 5, = S(— uj, ...,— Un). Sätter man då för 5, det 

allmännaste uttrycket för en multiplikatorfunktion 
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i iu S 
JC — pages Un — sn) 990 OT (u, = Ujyyer.; Un = Ur) Spa; 

EA Y 
51 Se k r ze 

a) 

där So, = mk och samtliga #-funktionerna enkla, sa får man 

Lå 

2; A: 
Ile. — Apis >> >> Un — Ani) 67 (0 + is: Un + Ani) 

ie = . 
(un, es) 

I (log Ga, (U lin a - 2, Un In) us 

—- log da, + Ai; ---,Un + Ani) + 26) 3 

Om 4,>1, så vore högra membrum noll för 

lan = AM en VA Op) = MV 

hvadan alla 4;=1. Genom att undersöka förhållandet vid 

bilden 6, =0 finner man, att alla «a; —= m och således v = k. 

Man har således att söka satisfiera ekvationen 

= Heu — Ai, Un — Ani)dm(tı + Ali,» cr Un tr Ani) Z 

ge 1 du (log na, — Ägg sa cg Up — Ei) — 

— 108 9.01 + Air cs Unt Ani)) + 20, | ; 

Nu kan högra membrum uttryckas som en lineär funktion 

af (2mk)* lineärt oberoende #-funktioner af ordningen 2mk. För 

att likheten skall bestå måste således (2mk)” likheter vara upp- 

fylda, och som dessa ej innehålla mer än nk + 1 kvantiteter 

An» «+ -> Ani OCh A), Så ser man, att det i allmänhet icke finnes 

något system af formen (L) med entydig lösning. För speciella 

värden på k eller n existera likväl sådana system, och en de- 

taljerad diskussion af dessa skall bli föremal för ett kommande 

meddelande. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 4. 

Stockholm. 

Till teorien för algebraiska funktioner. 

Af FRANS DE BRUN. 

(Meddeladt den 15 april 1896 genom M. FALK.) 

Uti sina föreläsningar öfver algebraiska funktioner behandlar 

WEIERSTRASS frågan om transformation af algebraiska likheter 

på normaltyper. Vid framställningen af detta kapitel synes det 

mig, som om han förbisett en vigtig punkt — åtminstone fins 

den icke upptagen i de afskrifter af hans föreläsningar, jag 

haft tillfälle se. Det är nemligen så, att WEIERSTRASS strängt 

taget icke bevisar, att alla algebraiska likheter kunna genom 

birationella substitutioner öfverföras 1 normaltyper. 

Utgå från den irreduktibla algebraiska bilden 

EPO | (1) 
Hvarje rationell funktion af värdeparet (xy), som har (ab) 

till enda ©o-ställe och detta af ordningen u, kan som bekant 

framställas under formen 

NES) a 5 er OHlzyab), +... + SEEN ERNA 0) 

der C,C3... C, bestämmas genom de og likheterna 

CC, H(ab)u + Cs Hl(ab)a + .-. + CuHlab).,u-ı = N (3) 
(@=1,2...0), 

och der H-funktionerna definieras genom 

d 7 I (Bl Tr 
H(xyx'Wy'r) BE I, Hlaya'y ut (4) 
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AC smb RR, ig DB 
Hayız'y)) =S | He TY z)e in .t + ol (5) 

= HEN FO | 

Mr MM 3 FT I 

ne 
Determinanten till (3) för u = o kalla vi H(ab), sal. 

| H(a5),9 - - - Hlab),o —1 | 

H(ab) = 

| H(ab)og - - - H(ab)og —1 | 

Om 

H (ab) +0, 
kunna likheterna (3) satisfieras blott, då 

u20+1. 

Om åter 

H(ab) = 0 

för något värdepar (ab), som tillhör bilden, är också syst. (3) 

upplösbart för u =o, och det fins en rationel funktion af graden 

0, som har o stycken sammanfallande -st. uti (ab). Om (3) 

satisfieras för 

= UV 

och äfven för 

nr 

äro underdeterminanterna = 0. Då fins säkert en rationell funk- 

tion af graden o— 1, som har (ab) till co-ställe af ordningen 

o—1 etc. Häremot skulle kunna invändas, att det icke a priori 

är säkert, att i hvarje fall det verkligen fins två värden a och 

b, som satisfiera 

H(ab) = 

fled) = 0 f' 
Det kunde ju låta tänka sig, att H(ab) reducerade sig med 

hjelp af f(ab) =0 till att bli en konstant, som vore skild från 

noll. 
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Vi skola nu visa, att detta är orimligt. 

Antag till en början, att 

nen 

Dividera med €, i de o— 1 första likheterna i (3) och 

ponera 

så erhålles 

El(ab),) + &Hlab)ıı + ks Hlab)a + --. + ko-1ıHlab)ı..—ı = 0 

H(ab)ag + ky Hlab)yy + ky Hlab)ag +... + k,21Hlab)...ı = 0 

el (Gb) 120 + 1 Hlab),_1.1.+.%,H(ab), 2 ...+ 

+ ko 1 Hlab)o 1.0.17 0. 

Ur detta system kan man beräkna k,k,...k,_, såsom 

funktioner af (ab). Om vi sedan insätta dessa värden i 

Hlab)oo + kHlab)oı + kAlab)oa +... + korv Hlab)e.o—ı; 

skola vi visa, att det uttrycket aldrig kan bli = en konstant 

ky, utan, att det är en verklig funktion af (ab). 

För bevisets skull användes följande hjelpsats. 

»Hvarken en hel lineär funktion af 

Hay), Hy)... Hlay)o 
eller en sadan funktion af deras derivator kan reduceras pa en 

konstant.» 

Ty antag, att för nagon bild 

Kay) = 0 
man hade identiskt 

dm 

dr | Ir Hey),| —M 

E Ir, Hay), = g(@) , 

der g(x) är en hel rot. f. af m:te graden i afs. på =. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 4. 5 
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Multipliceras med TN båda sidor, erhålles 
AQ 

de de 
JENS), = a) — > Dr Alay), 5; IT 

I omgifningen af hvarje ställe, som tillhör den algebraiska 

bilden, later venstra membrum framställa sig sasom en vanlig 

“ potensserie af en tredje variabel 2. Detta gäller deremot icke 

om högra membrum för omgifningen till (x = 0, y = Y). 

SSR 

Vi hade att visa, att man icke kunde hafva 

Hy + ky Jahn ne an ep —( 

Hy, + k Al a sco in Hra-ı: =0 

eo + ky ln ala ar ern ko—ıHo no = 0 

une Ei = 0. 

För att detta system skall kunna vara rigtigt, fordras, att 

determinanten 

Ehe TAN 

: ; ÖR Hood MILE an 
H,.o apa 2 u Yan „nl 

Den determinenten skulle vara identiskt noll för alla ställen 

(ab), som tillhörde den algebr. bilden 

Kay) = 0. 
Bland dessa ställen finnas oändligt många, der & har regu- 

lärt värde. För dem är 

Fl (cg) — Val YT) des 

= Delle Ir T, Yy Sr TED) )a re = 

fe ee, 
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2 Ca le EEE A — 

_ td Hay) 
„ Ju da'e 

Jm 

Sal. för oändligt manga värdepar (cy) 

Hey), dHay) — de ="H(zy), 
dee! 

08 

dH(&y)o de € 'H (@Y)o 

ae 
Eile) Io, 

Denna likhet skall ega rum för oändligt manga värdepar 

(zy), som satisfiera 

Jay) = 0. 

Men da måste det vara en identitet, som gäller under alla 

förhållanden. Följaktligen skall 

A, H(xy) + As Hlzy)a +... 

+ Ad H(£y)o — kol = 0 
eller 

0 

JA, H(sy), = Ack, , 
u=ı] 

bvilket är orimligt enligt ofvan bevisade hjelpsats. 

Vi hafva här antagit 

GC +=0. 

Skulle C, vara lika med noll, men C,+0, divideras de 

o—1 första af likheterna (3) med (, i stället. Vi komma da 

till ett system 

BAD + Hab)» +.:.+ kon Hlab).o-ı =0 

lobba fö Hlab)oa +... + on IKab)..o un 0 

Hlab). 1.1 + ka Heb) 1.2 +... + ko 1Hlab)a_1.0—ı = 0 

H(ab)a = k, + k,HKab)ss BB. KA H(ab)o.o—1 = (0). 
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Om man ur de o—2 första likheten beräknar k,...k,__1, 

och insätter dem i den sista, skall denna uppfyllas identiskt för 

alla ställen (ab). 

Häraf erhålles, att 

H(ab),, H(ab),2 a 0 0 (aby pa 

H(ab)a, H(ab)a2 ... H(ab).o—ı 

0. Il 

Elab),..., Eco), er ana) ee 

dar 5% Bad), 2 20H (aoy 

(Genom att pa samma sätt som ofvan fullfölja resonnemanget 

kommer man till att 

ES 

dax |Samen,]
 = konst, 

hvilket pa grund af ofvan bevisade hjelpsats är orimligt. Sä- 

ledes är äfven i detta fall transformation till normaltyp möjlig. 

Skulle äfven 

men 

Cosa #0, 

fullföljes resonnemanget på samma sätt, och man kommer till 

det resultat, att transformationen skulle vara omöjlig endast, om 

a 
DEE | 24,00), ] = konst, 

hvilket åter på grund af hjelpsatsen aldrig kan inträffa. 

Sedan man på detta sätt visat, att det nödvändigt fins ett 

ställe (ab), som satisfierar 

flab) =0 
H(ab) = 0, 

bildar man i enlighet med  WEIERSTRASS’ metod två rationella 

funktioner Zxy), och R(xy)., som båda blifva oändliga i stället 

(ab) och endast der: den förra af ordningen A och den senare 

af ordningen u. Om dessa 4 och u antages, att de äro relativa 
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primtal och, att A är så läg som möjligt. Det högsta värde, A 

får ha, blir, såsom af det föregående framgar, 

EO 

Sedan: poneras 

5 = Klay)ı 

U Fay)u , 

och med hjelp af 

Kay) = 0 

elimineras x och „ Man far 

Zur 

NSI OR 

som äfven är irreduktibel och är normaltyp för alla algebraiska 

bilder 

ey). 

Vi hafva härmed bevisat, att alla irreduktibla algebraiska 

bilder kunna transformeras till normaltyper. Af det föregående 

framgår äfven, att konstanten k, icke far vara noll eller med 

andra ord, att det icke för alla ställen (ab) eger rum, att man 

kan bilda funktioner, som hafva lägre gradtal än o + 1, och 

som således skulle leda till dylika normaltyper. Den satsen är 

naturligtvis icke ny. Den fins t. ex. upptagen af PICARD i hans 

»Cours d’Analyse Tome ID, pag. 430, noten. Beviset följer 

deraf, att mellan H(xy), ... H(ay). icke kan bestå någon lineär 

relation. Af samma skäl följer, att underdeterminanterna till 

(3) icke kunna vara lika med noll identiskt. Sa snart man 

derför ponerar en af CC... C, lika med noll, inför man ett 

nytt vilkor. Låtom oss utgå från en algebraisk likhet, som 

genom birationella substitutioner låter transformera sig pa en 

typ, der 2 = o. Då bestämmas a och b ur 

flab) =0 

H(ab) = 0, 

och koefficienterna i likheten f(xy) = 0 behöfva icke vara under- 

kastade något vilkor. För att en likhet skall kunna trans- 

formeras i en typ, der 4 = o—1, fordras, att underdeterminanterna 
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af närmaste ordning äro noll, d. v. s. ett vilkor införes och på- 

lägges koefficienterna i ursprungliga bilden 

co =V 
För att en likhet skall kunna transformeras på en normal- 

typ, som har 
A=0—k, 

fordras af samma skäl, att & vilkor äro uppfylda. 

Om w(k) betecknar högsta parametertalet hos någon dit- 

hörande typ, är w(k) + k just antalet parametrar, som ingå i 

den normaltyp, der inga vilkor behöfva påläggas. Häraf är 

klart, att 

Wk) + k = wlk') + kl = wk") + kr=...w(0)- 

Om vi derför känna w(k) för ett värde pa %k, kunna vi 

beräkna w(k) för hvarje k-värde. Lät 

1 =2 ek oe 25 

u=20 + 1. 

Likheten 
20+1 

7 = Q(5) 
innehåller 20 + 2 konstanter, af hvilka 3 kunna bortskaffas 

genom substitutionen 

Saledes är 

lo— 2) = 20—1 
: w(k) = 30 — 3 —k. 

Om vi här ponera 

= 0, 

erhålles RIEMANNS sats, för hvilken jag förut i min doktors- 

afhandling haft tillfälle meddela ett annat, strängt bevis. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. - N:o 4. 

Stockkolm. 

Berättelse om hvad sig tilldragit inom Kongl. Veten- 

skaps-Akademien under året 1895—1896. Af Akade- 

miens ständige Sekreterare afgifven. på högtidsdagen 

den 31 Mars 1896. 

Då svenska Vetenskaps-Akademien efter ett års förlopp i 

dag åter offentligen högtidlighåller minnet af sin stiftelse och 

dervid, enligt sina grundreglers föreskrift, har att redogöra ej 

mindre för sin egen verksamhet än äfven i allmänhet för de ve- 

tenskapers vigtigare framsteg, hvilkas odling företrädesvis är 

hennes kallelse, är det med sann tillfredsställelse hon ser tillbaka 

på det tillryggalagda året med dess rika skördar från natur- 

vetenskapernas skilda odlingsfält. Akademiens egna skrifter med 

deras alltjemt växande omfång och innehåll, för att här ej tala 

om andra hithörande inhemska skrifter, bära i sin mån vittnes- 

börd om det rastlösa arbete, som på naturforskningens alla om- 

raden fortgätt inom vårt eget land, — ett arbete som har sin 

efter förhållandena fulla motsvarighet i andra kulturländer. 

För Akademiens eget vidkommande förenar sig denna till- 

fredsställelse med känslan af djup tacksamhet för det ynnestfulla 

hägn, hvaraf hon och de statsinstitutioner, som äro ställda un- 

der hennes vård och förvaltning, fortfarande varit i ätnjutande 

från våra statsmakters sida, och hvarpå hon under det sist för- 

flutna året haft förnyade prof. Sålunda har Riksdagen på Kongl. 

Maj:ts derom gjorda framställningar anvisat: 

dels på ordinarie stat en förhöjning af årsanslaget till den 

zoologiska stationen vid Kristineberg i Bohuslän från 2,000 till 

4,000 kronor. 
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samt dels på extra stat för innevarande ar: 

till inköp och insamling af naturalier samt till andra behof 

vid det Naturhistoriska Riksmuseets afdelning för arkegoniater 

och fossila växter 2,000 kronor, 

för vård, underhåll och förkofran af Riksmuseets Etnografiska 

samling 2,800 kronor, 

till fortsatt amortering af uppkommen brist i Riksmuseets 

expensanslag 1,000 kronor, 

till upprätthållande af fullständigt ordnad väderlekstjenst 

vid statens Meteorologiska Centralanstalt 7,950 kronor. 

Derjemte har Riksdagen, efter af Akademien afgifvet förord 

och på Kongl. Maj:ts framställning, för fortsatt utgifvande under 

är 1896 af tidskriften Acta mathematica beviljat 3,000 kronor 

att tillhandahållas tidskriftens hufvudredaktör. 

För öfrigt har Kongl. Maj:t på Akademiens underdåniga 

förord täckts anvisa: 

dels utaf statsanslaget för läroböckers och lärda verks ut- 

gifvande m. m. 2,000 kronor åt Filos. Doktorn C. F. O. NORD- 

STEDT såsom bidrag för utgifvande af ett arbete med titel: »In- 

dex Desmidiacearum», och 1,000 kronor åt Professorn vid Stock- 

holms Högskola W. LECHE för utgifvande af en 2:dra del af 

hans arbete: »Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der 

Säugethiere»; 

samt dels af eljest under hand hafvande medel: 

4,000 kronor till fortsättning under innevarande ar af de 

hydrografiska undersökningarna af de Sverige omgifvande hafven 

under ledning af Professorerne O. PETTERSSON och A. WIJKANDER 

samt Ingeniören G. EKMAN. 

1,700 kronor för deltagande fran Sveriges sida i en geo- 

grafisk kongress i London och en dermed förenad utställning 

under ledning af Professor O. PETTERSSON och Lektor J. A. KEMPE, 

samt 400 kronor at Professor P. G. ROSÉN för deltagande. 

sasom svenskt ombud i en internationel jordmätningskonferens i 

Berlin och, i sammanharg dermed, för utförande af vissa pen- 

delkomparationer. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 4. 825 

Äfven af enskilda personer har Akademien under året haft 

tillfredsställelsen att se sin verksamhet 1 vetenskapens tjenst 

med frikostig välvilja omfattad. Hon har sålunda fått emottaga 

dels från en efterlefvande syster till den kände Afrikaforskaren 

WAHLBERG en donation af 25,000 kronor under namn af Johan 

August Wahlbergs minnesfond och med ändamäal att bilda 

ett för naturhistorisk och geografisk forskning afsedt resestipen- 

dium att vexelvis disponeras af Akademien och Svenska Säll- 

skapet för Antropologi och Geografi, samt dels från Svensk- 

Norske Konsuln i Venedig C. V. LEXxow meddelande om af ho- 

nom upprättadt testamente, enligt hvilket, bland annat, en summa 

af 40,000 Francs skall efter hans död tillfalla Akademien med 

ändamäl att bilda en stipendiefond till främjande af naturveten- 

skaplig eller svensk historisk forskning. 

Pa Kongl. Maj:ts befallning eller på anmodan från veder- 

börande statsdepartement har Akademien under året haft att 

afoifva utlåtanden i åtskilliga till den allmänna administrationen 

hörande ärenden, bland hvilka ma nämnas: 

med anledning af till Kongl. Majt. inkomna framställningar 

dels af Länsstyrelsen i Göteborg om spridande af stormvarningar 

inom vestra kustlänen, dels af Nautisk-meteorologiska Byrån 

m. fl. om anordnande af en ny vattenhöjdsmätnings-station vid 

Bottniska viken, dels af de hydrografiska undersökningarnes ledare 

om dessa undersökningars fortsättande under innevarande ar, och 

dels af enskilde sökande om beredande af understöd utaf all- 

männa medel för vetenskapliga ändamål, 

samt med anledning af flere från utlandet inkomna inbjud- 

ningar till deltagande genom svenska ombud i internationela 

kongresser eller konferenser för vetenskapliga frågors behand- 

ling. 

Öfver resor, som för vetenskapliga ändamål blifvit på be- 

kostnad eller med understöd utaf medel, som Akademien egt till 

förfogande, hafva följande berättelser blifvit afgifna: 

af Professor CHR. AURIVILLIUS, som i egenskap af Letter- 

stedtsk stipendiat under resor företrädesvis 1 mellersta och södra 
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Europa dels anställt entomologiska forskningar så väl i naturen 

som i museer, och deis inhemtat kännedom om nyare metoder 

för entomologiska samlingars preparering och anordning; 

af professor SAM. WiDE, hvilken äfvenledes såsom Letter- 

stedtsk stipendiat under resor företrädesvis i Italien och Grek- 

land anställt forskningar i romersk och grekisk arkeologi; 

af Professor P. G. Ross, som med understöd från Wall- 

 markska donationsfonden utfört pendeliakttagelser å åtskilliga 

orter inom landet; 

Af Docenten J. F. HEDLUND, som i södra och vestra Sverige 

fortsatt och afslutat sina studier öfver landets odlade träd och 

buskar; 

af Docenten H. MUNTHE, som anställt undersökningar öfver 

sänkta strand- och supramarina aflagringar på Gotland; — 

af Filos. Doktor G. ANDERSSON, som inom Dalsland och 

Klarelfvens floddal undersökt qvartäraflagringar med särskild 

hänsyn till deras fossil; 

af Filos. Doktor G. O. MALME, som idkat biologiska lichen- 

studier i sydvestra Södermanland och östra Östergötland; 

af Filos. Doktor J. ERIKSSON, som på Gotland, Öland och 

i östra Skåne studerat xerofila växters biologi och anatomi; 

af Filos. Licentiat F. E. AHLVENGREN, som anställt växt- 

fysiognomiska undersökningar i Jemtlands fjelltrakter; 

af Amanuens G. GRÖNBERG, som vid Kristinebergs zoologiska 

station fortsatt påbörjade studier öfver Sveriges hydroider; 

och - 

af Filos. Kandidat O. HoLMQVIST, som, äfvenledes vid Kri- 

stineberg, undersökt anatomien af tiskarnes respirationsorgan 

m. m. 

Uteifvandet från trycket af Akademiens skrifter har under 

året oafbrutet fortgätt. Af Akademiens Handlingar har det 26:te 

7 

del mycket omfangsrika afhandlingar, hvarförutan det 27:de 

bandet fullständigt utkommit, innehallande 7 större och till en 

bandet blifvit i det aldra närmaste färdigtryckt och jemväl en 

betydlig del af det 28:de bandet lemnat pressen. — Af Bihanget 
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till Handlingarne har det 20:de bandet, för ar 1894, omfattande 

24 större och mindre afhandlingar, fullständigt och af det 21:sta 

bandet den största delen utkommit. — Af Öfversigten af Aka- 

demiens förhandlingar har 52:dra årgången, eller den för ar 1895, 

innefattande ej mindre än 53 mindre afhandlingar, i sin helhet 

lemnat pressen, hvarjemte utgifvandet af innevarande års Öfver- 

sikt påbörjats. — Af arbetet »Astronomiska iakttagelser och 

undersökningar på Stockholms Observatorium» hafva 3:dje och 

4:de häftena af d:te bandet utkommit. — Dessutom har Akade- 

mien af egna medel bidragit med 2,000 kronor till utgifvandet 

af Filos. Doktor O. NORDSTEDTS förutnäinnda i hög grad förtjenst- 

fulla stora arbete med titel: »Index Desmidiacearum». 

Pa Akademiens Observatorium har verksamheten företrädes- 

vis varit egnad åt theoretiska undersökningar och räknearbeten. 

Sålunda hafva, efter öfverenskommeise med Tyska Astronomiska 

Sällskapet, arbeten blifvit utförda i och för upprättande af ta- 

beller till underlättande af beräkningarna af de små planeternas 

rörelser, hvilka arbeten äro i det närmaste afslutade och resul- 

taten till största delen tryckta. Ett särskildt intresse har här- 

vid utvecklingen af theorien för planeten (155) Hildas rörelser 

erbjudit genom vissa egendomligheter, som hos dessa rörelser 

förekomma. Mesta arbetet har dock blifvit egnadt åt undersök- 

ningarne öfver hufvudplaneternas absoluta element, hvilka un- 

dersökningars resultat nedläggas i en publikation, hvars 2:dra 

del för närvarande är under tryckning. — Observatoriets meri- 

dianeirkel har fortfarande varit begagnad för tidsbestämmningar, 

hvilka under sednare tid erhållit en utvidgad praktisk betydelse 

genom de tidssignaleringar, som enligt träffad öfverenskommelse 

på elektrisk väg från Observatorium regelbundet aflatas till här- 

varande centraltelegrafstation för att derifrån spridas till lands- 

erterna. Med Observatoriets refraktor hafva under året ett an- 

tal fotografier af stjernhimmeln blifvit utförda. — Såsom Ama- 

nuens vid; Observatorium har Filos. Licentiaten V. CARLHEIM- 

GYLLENSKÖLD fortfarande varit anställd, likasom ock Filos. Kan- 

didaten K. DICHMANN fortfarande tjenstgjort såsom räknebiträde. 
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För öfriet hafva nagra af Stockholms Högskolas elever pa Ob- 

servatorium fatt inhemta öfning 1 astronomiska observationers 

anställande, och för närvarande vistas härstädes två yngre tyska 

astronomer för att under ledning af Akademiens astronom idka 

studier 1 theoretisk astronomi. 

Vid Akademiens Fysiska Institution hafva förnämligast de 

sedan flere år tillbaka fortgående undersökningarne öfver metal- 

lernas spectra i den elektriska ljusbågen blifvit fortsatta. Årets 

arbeten i denna riktning hafva omfattat dels spectra af Kobolt 

och Nickel, hvaröfver en af Akademiens Fysiker författad af- 

handling blifvit antagen till införande i Akademiens Handlingar, 

och dels spectra af Mangan, Vanadin och Iridium, hvilkas under- 

sökning för närvarande är under arbete. Tid har äfven blifvit 

egnad at förberedelser för iakttagande af den totala solförmör- 

kelse, som inträffar den 9 instundande Augusti, och särskildt 

hafva försök blifvit anställda för att utröna möjligheten att 

under den korta tid, 100 sekunder, som förmörkelsens totalitet 

varar, erhålla en fotografisk bild af den under totaliteten fram- 

trädande strålkrans, kallad corona, som omgifver den bortskymda 

solskifvan, eller huruvida man icke måste atnöja sig med att 

direkt fotografera sjelfva coronan. Någon tid af aret har dess- 

utom Lektor S. FORSLING vid institutionen fortsatt sina föregå- 

ende undersökningar öfver de sällsynta jordarternas spectra. -— 

Institutionens instrumentsamling har under året erhällit värde- 

fulla tillökningar. Sålunda har ett accumulatorbatteri i förbin- 

delse med institutionens redan befintliga dynamomaskin blifvit 

anskaffadt, hvarigenom elektrisk ström kan när som helst utan 

tidsutdrägt erhållas till alstrande af den vid spectralarbetena 

nödiga ljusbågen. Vidare har en, närmast för den förestående 

totala solförmörkelsens iakttagande afsedd, högst fulländad s. k. 

siderostat af REPSOLD med en 9 tums spegel af STEINHEIL er- 

hållits, samt dessutom åtskilliga mindre apparater för spektro- 

skopiska ändamål. — De Thamiska föreläsningarne hafva 

under de sistförflutna vintermånaderna blifvit i vanlig ord- 

ning hällna af Akademiens Fysiker, som derunder lemnat 
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en framställning af astronomiens historia under nittonde 

seklet. 

Vid Bergianska Stiftelsens trädgårdsskola har antalet elever 

under året varit 16. Undervisningen har omfattat den praktiska 

hortikulturens olika grenar samt botanik, kemi, fysik, aritmetik, 

fältmätning, trädgårdsritning, bokföring och svenska skriföfnin- 

gar. — Bland verkställda nyanläggningar i trädgårdens botaniska 

afdelning må nämnas anläggning af en särskild afdelning för 

italienska och andra mediterrana växter samt ursprängning af 

en tredje grotta i bergväggen vid norra strandvägen, afsedd till 

förvaringsrum för dendrologiska föremål. — Stiftelsen har under 

året ihagkommits med talrika gäfvor. Samlingar af lefvande 

växter hafva lemnats af Licentiat F. AHLVENGREN, Professor 

E. ALMQVIST, Rektor S. ALMQVIST, Docent G. ANDERSSON, In- 

geniöor C. ©. BoIyE AF GENNÄS, Amanuens H. DAHLSTEDT, 

Kyrkoherde S. J. ENANDER, Herr G. INDEBETOU, Lektor C. H. 

JOHANSSON, Adjunkt K. JOHANSSON, Professor G. LAGERHEIM 

från nordliga Norge, Docent K. LJUNGSTEDT, Kollega A. A- 

MAGNUSSON, Student W. NORDENFELT, Direktör S. NYELAND, 

Direktör L. A. RINGIUS, Doktor G. TISELIUS, Gartenmeister H. 

ZABEL från Tyskland och Student G. WirtrRocK. Frön hafva 

erhållits af Öfverkontrollör P. G. BorRÉN, Amanuens H. DAHL- 

STEDT, Amanuens G. FORSBERG, Hofrättsraädet C. A. GEIJER, 

Student A. HESSELMAN, Adjunkt K. JOHANSSON, Professor CHR. 

Lov£n, Baron F. von MUELLER från Nya Holland, Professor 

A. G. NATHORST och Jägmästare WESTERLUND. Dendrologiska 

föremal hafva lemnats af Deras Kongl. Högheter Arffurstarne 

GUSTAF ADOLF och WILHELM, Herr ©. A. BAGGE, Inspektor C. 

Broström, Kyrkoherde G. HELLENIUS, Herr G. HJELM, Adjunkt 

G. JOHANSSON, Ingeniör A. Knös, Redaktör J. N. NYMAN, Re- 

gementsläkare H. O. WALDENSTRÖM och Jägmästare V. T ÖR- 

TENBLAD. — Såsom deltagare i det allmänna internationela frö- 

bytet har trädgården utdelat frön till och mottagit frön från 

mer än 80 botaniska trädgårdar och likartade institutioner i Eu- 

ropa, Asien, Amerika och Australien. 
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Akademiens Bibliotek har under det förflutna året hållits 

tillgängligt på stadgade tider. Statistiken öfver dess begagnande | 

utvisar, att under tillsammans 250 tjenstgöringsdagar de besö- 

kandes antal varit 2480, att till begagnande framtagits 4812 

volymer, af hvilka 2669 utlemnats till hemlän, samt att 2093 

lautagna volymer blifvit återstälida. Vid årets slut voro om- 

kring 9800 band och häften utlånade. Genom inköp, gåfvor 

och byten har boksamlingen tillväxt med 3124 band och små- 

skrifter. — Sedan Akademien beslutit att vissa af dess publi- 

kationer skola utdelas äfven till dess utländska ledamöter, om- 

fattar utdelningen af Akademiens skrifter 907 institutioner och 

personer, af hvilka 264 inom och 643 utom landet. 

Meteorologiska Centralanstaltens verksamhet har under det 

förflutna året fortgatt oförändradt efter samma utvidgade plan 

som tog sin början med år 1894. De dagligen året om inkom- 

mande morgontelegrammen innehålla numera afton- och morgon- 

observationer öfver väderleken vid 12 inländska och 46 utländska 

stationer. Med stöd af dessa telegram konstrueras dagligen två 

synoptiska kartor, af hvilka morgonkartan jemte en sammanfatt- 

ning af väderlekstillståndet och utsigter för det närmast följande 

dygnet offentliggöres inom hufvudstaden dels genom anslag a 

flere offentliga platser och dels genom införande i de större dag- 

liga tidningarne, hvarjemte nämnda sammanfattning tillika med 

utsigter öfversändas med telegraf till 19 kommuner i riket, hvilka 

till Telegrafverket erlägga de härför stadgade afgifter, till några 

bland dem dock endast under sommarmånaderna. En mera kort- 

fattad Öfversigt af väderlekstillståndet jemte utsigter öfversändes 

till Kongl. Styrelsen för statens jernvägstrafik, som läter ansla 

desamma å alla större jerwvägsstationer, hvilken anordning äfven 

blifvit vidtagen å flere privata banlinier, af hvilka de flesta er- 

hålla sina uppgifter från närmaste statsstation. — I likhet med 

föregående år har äfven under detta ärs Juli—September mäna- 

der en särskild väderlekstjenst till jordbrukets gagn varit vid 

anstalten anordnad, för hvilket ändamål anstalten under dessa 

månader mottagit morgontelegrammer från ytterligare 6 inländska 
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och 1 utländsk station samt eftermiddagstelegrammer från 17 

inländska och 16 utländska stationer. Med stöd af dessa tele- 

grammer har blifvit upprättad en särskild karta öfver eftermid- 

dagens väderlek och utfärdats särskildt för jordbruket afsedda 

väderleksutsigter beträffande nederbörd och nattfrost under pa- 

följande dygn. Dessa eftermiddagsuppgifter hafva särskildt blif- 

vit bekantgjorda dels genom offentliga anslag inom hufvudstaden 

och dels genom Telegraf- och Jernvägsstyrelsernas försorg. — 

De till anstalten ankommande morgontelegrammen hafva fort- 

farande till samma omfattning som tillförene publicerats i »Bul- 

letin du Nord>, en tidskrift, hvars utgifvande bekostas af de tre 

skandinaviska centralanstalterna gemensamt. — Statens meteo- 

rologiska stationer äro för närvarande 34 till antalet, hvarförutom 

observationer öfver nederbörd och temperatur med egna eller 

från anstalten till låns erhållna instrumenter anställas å flera 

privatstationer. Fullständiga observationsserier hafva inlemnats 

af Rektor P. R. BILLMANSON i Nora, Jägmästaren VON DÖBELN 

i Björkholm, Kapten TH. EKENMAN i Helmershus, Telegrafkom- 

missarien G. A. LARSSON i Nässjö, från Ronneby helsobrunn, 

Gysinge bruk och Ulricehamns sanatorium, samt fran Landt- 

bruksakademiens Experimentalfält vid Stockholm, äfvensom fran 

en station i Hallands och en i Upsala län, de tvänne sistnämnda 

inrättade och underhållna på de respektiva Hushällningssällska- 

pens bekostnad. 

Af de med skogsmedel bekostade försöksstationerna hafva. 

iakttagelser öfver nederbörd, afdunstning och jordtemperatur fort- 

farande utförts, af hvilka stationer den vid Tegeludden nära 

Stockholm dock upphörde med slutet af föregående ar. — Det 

system af stationer för iakttagelser öfver nederbörden och del- 

vis öfver lufttemperaturen, som bekostas af Hushällningssällska- 

pen, och hvilka observationer päbörjades är 1878, är ännu i 

oförminskad verksamhet. Om till hithörande stationer läggas 

statens stationer, så väl de som lyda under Meteorologiska Cen- 

tralanstalten som under Nautisk-meteorologiska Byrån, samt de 

privata stationerna och skogsstationerna, vid hvilka alla neder- 
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börden iakttages efter en och samma plan, blir antalet neder- 

bördsstationer i riket inalles 456, fördelade pa rikets samtliga 

län. Alla dessa stationer insända sina iakttagelser till anstalten 

vid hvarje månads utgång. Desamma offentliggöras i en månat- 

lig tidskrift med titel: »Mänadsöfversigt af väderleken i Sverige», 

hvilken tidskrift redigeras af Amanuensen Dr. H. E. HAMBERG 

under anstaltens inseende och uppehälles hufvudsakligen genom 

prenumeration af Hushallningssällskapen. Af tidskriften hafva 

hittills 15 årgångar utkommit för året 1881—1895. Det system 

af iakttagelser öfver isförhallanden, åskväder och fenologiska 

företeelser, som ar 1881 öfverflyttades från Upsala Observato- 

rium till Centralanstalten, har fortgått efter oförändrad plan, 

och hafva till anstalten inkommit journaler från 44 observatörer 

öfver isläggning och islossning, från 54 öfver iakttagna åskväder 

och från 68 öfver periodiska företeelser inom växt- och djur- 

verlden. — Synoptiska tabeller hafva upprättats för hvarje dag 

af året 1894, upptagande nederbördens art och mängd, åskväder, 

dimma, dagg, rimfrost, luftens genomskinlighet, solrök, norrsken 

m. m. I dessa tabeller ingå samtliga stationer. — Under året 

besöktes och inspekterades af Doktor HAMBERG stationerna i Up- 

sala, Nyköping, Linköping, Venersborg, Nässjö, Helmershus, 

Vexiö, Vestervik, Kalmar, Kristianstad och Lund. — Anstalten 

har under året meddelat en mängd upplysningar åt såväl in- som 

utländska myndigheter och enskilda personer. 

Det Naturhistoriska Riksmuseum har på hittills vanliga 

tider och vilkor varit tillgängligt för allmänheten, som vid de 

tillfällen, då tillträdet varit afgiftsfritt, talrikt begagnat sig deraf. 

Vid särskilda tillfällen, lämpade efter skolornas arbetsordning, 

hafva 979 skolelever under ledning af 42 lärare haft fritt till- 

träde till museet, hvarjemte 427 medlemmar af förra årets skol- 

möte och söndagsskolmöte under mötesdagarne, äfvensom 200 

rekryter af Stockholms garnison under julhelgen begagnat sig af 

samma förmån. 

Riksmuseets Mineralogiska afdelning har under året af märk- 

liga skandinaviska mineral förvärfvat: en ny feltspatsart från 
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Jakobsberg i Vermland, beskrifven af professor H. SJÖGREN un- 

der namn af Celsian och i systematiskt hänseende märklig såsom 

den första verkliga barytfeltspat som påträffats; vackra kristall- 

suiter af en barythaltig zeolit, Edingsonit, beskrifven redan 1825 

af Sir D. BREWSTER och hittills endast som stor sällsynthet träf- 

fad vid en fyndort 1 Skotland, men numera äfven funnen vid 

Böhlet i Westergötland och i så riklig mängd, att mineralets 

förut endast ofullständigt kända kemiska och kristallografiska 

egenskaper kunnat fullständigt utredas genom undersökningar af 

Assistenten G. LINDSTRÖM och Docenten O. NORDENSKIÖLD; Yi- 

dare Mauseliit, ett nytt antimoniat från Jakobsberg, närbesläg- 

tadt med de vid Langbans och Pärsbergs grufvor förekommande 

mineralen Monimolit och Alopit äfvensom med den för mer än 

femtio ar sedan vid St. Marcel i Piemont funna af DAMOUR be- 

skrifna Romeiten, men skiljd från dessa genom en betydlig halt 

af fluor och titansyra; diverse delvis nya men ännu endast ofull- 

ständigt undersökta mineral från Ransäters socken m. fl. ställen 

i Wermland, inköpta af Bergskonduktör L. J. IGELSTRÖM; en 

kolossal Columbitstuff från trakten af Moss; stora kristaller af 

Monazit, Xenotim, Alvit och Cleveit från södra Norges feltspats- 

brott; synnerligen vackra nästan ädelstenslika Apatitkristaller 

från Malmberget; en mängd ännu endast ofullständigt granskade 

mineral från grufvorna vid Nordmarken, Långban, Taberg och 

Jakobsberg i Filipstads bergslag; Qvartskristaller från Offerdalen, 

Beryll från Örust m. m. Af utländska mineralinköp må näm- 

nas atskilliga vackra uralska mineral, inköpta af Herr G. FLINK, 

som insamlat dem under en resa till Ural, stora vackra stuffer 

af Nefrit och Lapislazuli, hemförda från Högasien af Kandidat 

F. MARTIN, samt diverse nyare mineral inköpta af utländska 

mineralhandlande. — Bland gafvor ma anföras Agat från sten- 

brotten vid Varberg af Dr. A. HANSON, vackra profver af qvarts 

och feltspat från feltspatsbrotten i Torps och Dragmarks socknar 

i Bohuslän af Herr P. P. WISTRAND, skölprofver från Strids- 

bergs grufvor af Disponenten A. LARSSON, samt guldförande 

qvarts från Prins OscAR BERNADOTTES grufva i Australien af 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. -Ärg. 53. N:o 4. 6 
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Mr. JoHN AsPLAND. — Af museets duplettförräd hafva till flera 

in- och utländska forskare lemnats profver pa sådana mineral, 

som förmodats innehälla de nyupptäckta, ännu sä gatfulla äm- 

nena Argon och Helium, samt till ledamoten af Franska Insti- 

tutet Mr. H. Moısson ett större parti Columbit från Moss för 

framställning pa elektrisk väg af metallisk Niobium. 

Riksmuseets Botaniska atdelning har under året vunnit be- 

tydlig förkofran saväl genom skänker som genom köp och byten. 

Akademien har till afdelningen latit öfverlemna de växtsamlingar, 

som Licentiat F. AHLFVENGREN, Dr. J. ERIKSSON och Amanuens 

G. ©. MALME, hvilka af Akademien ätnjutit reseunderstöd, under 

sina resor hopbragt. Bland öfriga gäfvor må främst nämnas de 

af Professor J. P. NORRLIN i Helsingfors förärade dyrbara ex- 

siccatverken »Hieracia exsiccata» och »Herbarium Pilosellarum 

Fennie Ib. Alger hafva erhållits af Dr. OÖ. NoRDSTEDT och 

Amiral C. P. VIRGIN; svampar af Dr. A. G. ELIASSON, Docent 

H. O. JUEL, Ingeniöor A. KULLBERG (från Argentina) och In- 

spektor A. LYTTKENS; lafvar af Obergerichtsrath F. ARNOLD 

(från Tyskland och Schweiz); fanerogamer af Rektor S. ALM- 

QVIST, Öfverkontrollör P. G. BorEn, Kamrer C. H. BRANDEL, 

Kandidat B. F. Cöster, Amanuens H. DAHLSTEDT, Kyrkoherde 

S. J. ENANDER, Professor CH. FLAHAULT, Kandidat H. A. Frö- 

DING, Pastor O. HAGSTRÖM, Dr. E. HENNING, Kassör G. Hor- 

GREN, Adjunkt K. JOHANSSON, Lektor S. J. KARDELL, Ingeniör 

A. KULLBERG (från Argentina), Lektor C. A. M. LINDMAN, Kol- 
lega P. M. LUNDELL, Amanuens G. O. MALME, Studeranden H. 

' NATHORST, Kontraktsprosten OÖ. V. REDELIUS, Telegrafkommissa- 

rien F. SVANLUND, Apotekarne N. SVENSSON och H. THEDENIUS, 

Amiral C. P. VIRGIN (från Tasmanien) och Regementsläkare 

H. O. WALDENSTRÖM. Morfologiska föremal hafva skänkts af 

Konsul O. HEILBORN (från Afrika), Dr. N. G. W. LAGERSTEDT, 

Kamrer G. A. LINDBERG, Kollega P. M. LUNDELL, Baron F. VON 

MvELLER (från Nya Holland), Direktör A. PIHL, Vaktmästare 

A. SKÄRLÉN, Generalkonsul J. W. SMITT, Konsul M. S. SINGRI- 

MANI (från Turkiet) och Jägmästare W. TH. ÖRTENBLAD. — 
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Bland de samlingar, som genom köp förvärfvats, må nämnas 

framlidne Apotekaren C. INDEBETOUS efterlemnade rikhaltiga her- 

barium, fanerogamer från Kamerun af Ingeniör P. DusÉN och 

från Medelhafvet af E. REVERCHON, växter från Novaja Semlja 

af Herr O. EKSTAM samt exsiccatverken: BRIOSI et CAVARA, 

»Funghi parasiti I—X>; A. CALLIER, »Flora silesiaca exsiccata»; 

COLLINS, HOLDEN et SETCHELL, »Phycotheca boreali-americana 

I—Ill;» H. DAHLSTEDT, »Herbarium Hieraciorum Scandinavis 

VIII et IX»; J. ERIKSSON, »Fungi parasitici scandinavici exsic- 

cati IX et X»; HAucH et RICHTER, »Phycotheca universalis VIII 

—XINDb; E. M. Hoımzs, >Alg&e Britannic® variores exsiccat& 

VID; REHMAN et WoLosczAk, »Flora Polonica exsiccata IV»; 

L. ROMELL, »Fungi exsiccati pr&sertim scandinavici ID; H. SIEG- 

FRIED, »Potentille exsiccat® VI»; och G. TısELIus, »Potamoge- 

tones suecici exsiccati, Ib. — Genom byte hafva erhållits alger 

från Afrika af fru A. WEBER VAN BossE och fanerogamer från 

extraeuropeiska länder af Botaniska museet i Berlin. — Delar 

af de skandinaviska, allmänna och Regnellska herbarierna hafva 

för bearbetning varit utlånade till specialister i Sverige, Norge, 

Danmark, Tyskland, Schweiz och Belgien. — Vetenskapliga un- 

dersökningar hafva vid afdelningen blifvit utförda, utom af Inten- 

denten sjelf, af Rektor S. ALMQVIST, Docent G. ANDERSSON, 

Amanuens H. DAHLSTEDT, Dr. P. J. HELLBOM, Adjunkt F. O. 

B. N. Krok, Lektor C. A. M. LINDMAN, Amanuens G. O. MALME 

och Dr. K. O. E. STENSTRÖM. — Såsom Regnellsk Amanuens 

har varit anställd Dr. G. ©. MALME. 

Vid WVertebratafdelningen af Riksmuseum har den skandi- 

naviska fogelsamlingen blifvit utvidgad med ett nytt förvarings- 

skap för upptagande af alla vara ugglearter, hvarigenom en större 

öfverskädlighet vunnits öfver de förut i uppställningen tätt pac- 

kade roffoglarne. Utländska fogelsamlingen har börjat omord- 

nas, hvarvid atgärder vidtagas för föremälens skyddande mot 

damm, och detta omständliga arbete torde kräfva en god del 

äfven af nästa år. Uppställningen af det under förra året ren- 

gjorda skelettet af puckelhvalen (Megaptera boops) har blifvit 
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verkställd. För den egentliga samlingen hafva 2 däggdjur, 25 

foglar, 2 reptilier och en fisk uppstoppats samt ett fiskskelett 

uppställts, hvarjemte åtskilliga skelett af däggdjur och foglar 

samt lösa kranier blifvit rengjorda till förvaring i magasin. Det 

vetenskapliga arbetet har hufvudsakligen varit egnadt åt fisk- 

samlingens fortsatta bearbetning, .hvarjemte Läroverkskollega i 

Vadstena V. A. ENGHOLM varit vid afdelningen sysselsatt med 

bearbetning af den af honom hopbragta fogelsamlingen från sjön 

Tåkern i Östergötland till upplysning af fogelfaunans nuvarande 

beskaffenhet vid denna sjö, der naturförhallandena säkerligen 

komma att betydligt förändras vid sjöns snart förestående ut- 

tappning. — Afdelningen har med skänker varit ihågkommen af 

Vice-Amiral C. P. VIRGIN, Tullförvaltaren i Åhus A.M. NYLIN, 
Postmästaren 1 Ström E. O. PETTERSSON, Jägmästaren K. A.V. 

MALMGREN, Herr C. WIKSTRÖM i Ölme, Friherre C. J. CEDER- 

STRÖM, Fogelhandlaren C. TIBERG, Dr. A. LJUNGMAN, Dr. J. FE. 

SVEDBERG samt herrar E. MELLIN och N. E. Rosén. — Hitno- 

grafiska samlingen har äfven under detta år haft förmånen af 

ett verksamt intresse hos en af afdelningens Inspectores, Pro- 

fessor G. RETZIUS, som fortfarande åtagit sig ledning af dithö- 

rande arbeten och tillsyn öfver samlingens vård. Tre nya skåp 

hafva blifvit ordnade och tre äldre omordnade. Alla de å vin- 

den magasinerade föremål likasom de i Vanadis-samlingens lokal 

magasinerade hafva blifvit genomgångna och förtecknade. Till 

den besökande allmänhetens ledning har en särskild förteckning 

öfver föremalen i hvart och ett af de sex rum, uti hvilka den 

gamla samlingen är inordnad, blifvit upprättad och hållits till- 

gänglig. Till samlingen hafva under året följande gåfvor blifvit 

lemnade: 25 föremål från eskimaer af Jägmästaren E. NILSSON, 

2 föremål från Surinam af Kandidat F. MARTIN, 19 föremål från 

Nya Hebriderna af Apotekaren E. JOHANSSON, och 4 föremål 

från Kina af Konsthandlaren H. BUKOWSKI. 

Riksmuseets afdelning för lägre Evertebrater har under året 

riktats genom talrika gafvor, inköp och byten. Stationsföre- 

ståndaren vid Ochsenfurt i Bayern S. CLESSIN har till afdelnin- 
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gen öfverlemnat en värdefull samling typer af molluskslägtet 

Pisidium; Kapten J. MEYER, den outtröttlige samlaren, som re- 

dan förut upprepade gånger hembragt rika skördar af djur från 

verldshafven, har ihagkommit museum med en vacker samling 

plankton-djur; Fiskeriintendenten F. TRYBOM har förärat en del 

djur från amerikanska insjöar; Docenten H. WALLENGREN har 

öfverlemnat en samling utmärkt vackra preparat af Infusorier, 

som utgöra typer till hans afhandling om nämnda djurgrupp, och 

Dr. K. O. E. STENSTRÖM har riktat afdelningens samlingar af 

intestinalmaskar. Genom inköp har förvärfvats en så fullständig 

serie som möjligt af Actinier från Medelhafvet, äfvensom en 

samling bestämda djurformer, hemförda från Florida af Docen- 

ten E. LÖNNBERG. Genom byte med Upsala universitets zoolo- 

giska museum har afdelningen fått en dyrbar samling Hydro- 

zoer från Kinesiska hafvet, bestämda af Filos. Kandidaten E. 

JÄDERHOLM och utgörande typer till en af honom författad och 

i Akademiens skrifter offentliggjord afhandling.. — Under året 

hafva för vetenskapliga undersökningar suiter af samlingar varit 

utlånade till Professorerne W. LILLJEBORG, A. WIRÉN ock D. 

BERGENDAL, : Docenten H. WALLENGREN, Filos. Licentiaten L. 

JOHANSSON, Filos. Kandidaten N. G. LINDGREN och Herr A. 

D’AILLY, samt till Doktorerne K. J. HANSEN och H. POSSELT, 

båda tjenstgörande vid Köpenhamns zoologiska museum. — Ar- 

betet med ordnande af samlingarne har oafbrutet fortgätt. Ve- 

tenskapliga undersökningar hafva vid afdelningen utförts, utom 

af Intendenten sjelf, af Docenten CARL AURIVILLIUS, som under 

aret afslutat sitt arbete om exotiska kräftdjur, Doktor A. Goäs, 

som för närvarande ordnar och bestämmer museets Foramini- 

ferer, Docenten O. CARLGREN, som i egenskap af Beskowsk sti- 

pendiat arbetat med Actinie-gruppen, Docenten L. JÄGERSKIÖLD, 

som bestämt en del af museets Nematoder, samt Filos. Kandi- 

daten N. LINDGREN och Studeranden E. G. WRETLIND, af hvilka 

den förre sysselsatt sig med Spongier och den sednare med exo- 

tiska kräftdjur. 
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Den zoologiska stationen Äristineberg, som, sedan Riksdagen 

förhöjt dess ordinarie anslag från 2000 till 4000 kronor, vunnit 

en mera betryggad ekonomisk ställning, har under sistlidne som- 

mar för vetenskapliga undersökningar och studier varit begagnad, 

förutom af föreståndaren, af Professorerne G. RETzıus, A. HAM- 

MAR och W. LECHE, Docenterne C. AURIVILLIUS, O. CARLGREN 

och A. KLINCKOWSTRÖM, Lektor C. O. VON PoRAT, Herr I. HoLM, 

Amanuens G. GRÖNBERG, samt Filos. Kandidaterne K. ÖSTER- 

GREN, E. JÄDERHOLM, J. A. Z. BRUNDIN, O. HoLMQViIsT, C. G. 

ZETTERVALL, T. FREIDENFELT och G. A. FALKENSTRÖM. — Se- 

dan Styrelsen för LARS HIERTAS minne ställt en summa af 2000 

kronor till stationens förfogande för anordnande af undersöknin- 

gar öfver en del hafsbiologiska frågor, som äro af betydelse för 

vetenskapen och för stationens framtida verksamhet att få be- 

svarade, har Docenten ©. AURIVILLIUS, som åtagit sig uppdraget 

att utföra dessa, uppehållit sig vid stationen hela tiden från 

medlet af Januari till början af September, och är hans afsigt 

att under instundande höst fortsätta dessa undersökningar. En 

del af de resultat, hvartill han kommit, hafva redan offentlig- 

gjorts i Akademiens skrifter. — Suiter af under sommaren in- 

samlade föremål hafva kommit Riksmuseum till godo, och arbets- 

material har öfverlemnats till de zootomiska laboratorierna vid 

rikets högskolor. — Slutligen bör med tacksamhet omnämnas, 

att Riksdagsmannen Dr. W. LJUNGMAN har förärat stationen en 

storartad gåfva, bestående i ett 50-tal stora glaskärl med in- 

slipade lock, 6 stora kopparcisterner, flere magasinslador, håfvar 

och andra fångstapparater. 

Riksmuseets Entomologiska afdelning har under året fått 

mottaga följande värdefulla gåfvor: Några sällsynta Cerambyci- 

der af Häradshöfding J. A. HULTGREN i Örebro, en samling dag- 

fjärilar från Madagascar af CH. OBERTHÜR i Rennes, 11 afri- 

kanska arter af slägtet Acr&a, några andra dagfjärilar samt 

exemplar af det nya Hemipterslägtet Severinella Mont. från mu- 

seet i Brissel, ett större antal Carabicider från södra Afrika 

af L. PERINGUEY i Kapstaden, några Cicindela-arter af Dr. W. 
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HorN i Berlin, diverse skalbaggar af verkmästaren J. B. ERIC- 

son i Mölndal, Hemiptera af Dr. G. HoRVATH i Budapest, An- 

thribider från museet i Tring i England, ostafrikanska dagfjäri- 

lar af CHR. AURIVILLIUS, en betydande samling Cerambycider 

samt några Curculionider från Central-Amerika af GODMAN och 

SALVIN i London, 9 för museum nya Episomus-arter af Ingeniör 

J. Faust i Libau, några sällsynta afrikanska dagfjärilar af E. 

SEELDRAYERS i Brüssel, ett svenskt exemplar af Salticus for- 

micarius samt honor af Thomognathus l&vis af Lektor G. AD- 

LERZ, den af framlidne Lektor K. THEDENIUS efterlemnade och 

i tre större skåp förvarade samling af palearktiska Lepidoptera 

jemte öfriga insekter, skänkt af hans brorson Apotekaren H. 

THEDENIUS, en Scolopendra med talrika ungar från Samoa-öarne 

af Kammarherre C. W. CEDERCRANTZ, en 1 40 preparatrör för- 

varad samling insekter och spindeldjur från Nordamerika af 

Fiskeriassistenten F. TRYBOM, samt åtskilliga nordamerikanska 

Encyrtider från museet i Washington genom L. O. HowARD. — 

Genom inköp har för afdelningen förvärfvats: en samling Hespe- 

rider och Bombycider från Java och Sydamerika af H. FRUHS- 

TORFER i Berlin, diverse exotiska Lepidoptera från E. HRYNE i 

Leipzig, några Coleoptera från J. SAHLBERG i Helsingfors, samt 

en samling afrikanska Lepidoptera från Dr. ©. STAUDINGER. — 

För studium och bearbetning hafva större eller mindre samlingar 

utlånats till följande forskare och specialister inom och utom 

landet: Dr. K. JORDAN vid museum i Tring, Dr. T. MEINERT i 

Köpenhamn, Dr. H. J. KoLBE i Berlin, Hr. Tu. BECHER i Lieg- 

nitz, Professor OÖ. M. REUTER i Helsingfors, Dr. G. HoRVATE i 

Budapest, Hr. CH. KERREMAUS i Brüssel, Konservator J. SPARRE- 

SCHNEIDER i Tromsö, Dr. W. Horn i Berlin, Hr. G. MÖLLER i 

Helsingborg, Lektor C. O. von PoRAT i Jönköping, Professor 

K. KRAPELIN i Hamburg och Hr. L. PERINGUEY i Kapstaden. 

För studier och forskningar hafva dessutom vid afdelningen sjelf 

dess samlingar anlitats af ett större antal personer, bland hvilka 

må nämnas, utom Intendenten sjelf, Landtbruksstyrelsens ento- 

molog S. LAMPA, Dr. EMIL HAGLUND från Norrköping, Kapten 
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C. GRILL, Häradshöfding J. HULTGREN, Kandidat O. Bore. Hr. 

A. JOSEPHSON, Fiskeriassistenten F. TRYBOM m. fi. 

Paleontologiska afdelningen af Riksmuseum har under året 

erhållit den vigtigaste tillökningen af sina samlingar genom in- 

köp af försteningar från Gotland, Nerike och England. Såsom 

gåfvor har den mottagit qvartärfossil från Fröjel på Gotland af 

Dr. G. ANDERSSON, fossila snäckor ur nordtyska oligocenforma- 

tionen af Hofkammerpresident VON GOLDBECK i Berlin, en vacker 

samling fossil och bergarter ur Skånes öfversilur af Löjtnant ©. 

A. GRÖNVALL i Lund, tertiärfossil från Diamante 1 argentinska 

provinsen Entre Rios af Ingeniör A. E. KULLBERG, fisk- och 

skälskelett från Skattmansö samt snäckskal och ostracoder från 

nordtyska glacialbäddar af Professor A. G. NATHORST, åtskilliga 

vackra Graptolitpreparat af Fil. Licentiaten ©. WIMAN. Afdel- 

ningen har utbytt fossilsamlingar med K. Museum för Natur- 

kunde i Berlin, med Hofkammerpresident VON GOLDBECK samt 

med rev:d F. A. WAALKER 1 Dover. — Samlingarne hafva för 

vetenskapliga arbeten anlitats af Studeranden J. G. ANDERSSON, 

Mr. F. A. BATHER, Dr. G. HOLM, Mr. PHILIP LAKE från Cam- 

bridge, Akademiker F. ScHMIDT fran S:t Petersburg, Chefgeolog 

TSCHERNYSCHEW från St. Petersburg samt Fil. Licentiat ©. WI- 

MAN. — Det hufvudsakligaste arbetet inom afdelningen har be- 

stått i ordnandet af Graptolitsamlingen och är nu afslutadt af 

Dr. G. HoLM, som äfven påbörjat ordnandet af de undersiluriska 

Cephalopoderna. De öfversiluriska Cephalopoderna hafva gran- 

skats och till en del blifvit för beskrifning aftecknade af Hr G. 

LILJEVALL. Vissa grupper af den stora korallsamlingen hafva 

omordnats, granskats och aftecknats för nu under utgifning va- 

rande beskrifningar. För öfrigt hafva alla nyförvärfvade sam- 

lingar inordnats och saväl med dessa som med de äldre prepa- 

rerings- och rengöringsarbetena fortgätt. 

Riksmuseets afdelning för Arkegoniater och fossila växter 

har under året erhållit följande gafvor: af Lektor H. W. ARNELL 

kärlkryptogamer, af Botaniska trädgården i Buitenzorg pa Java 

hanblommor af Artocarpus, af Professor ConwEntz i Danzig 

m 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 4. 341 

friska Trapafrukter från en nyupptäckt fyndort i Ostpreussen, 

af Dr. TH. HoLMm i Washington diverse frukter från Amerika, 

af Dr. L. P. HOLMSTRÖM fossilt trä från Skåne, af Dr. E. HEN- 

NING kalktuff från Jemtland, af Baron C. KURCK kalktuff från 

Skäne, af Lektor C. LINDMAN fossilt trä från Sydamerika, af 

Docenten H. MUNTHE växtfossil från ancylusleran vid Skattmansö, 

af Baron F. VON MUELLER i Melbourne frukter från Australien, 

af Godsegaren H. NORDENSKIÖLD en större samling Trapafrukter 

från Misterhults socken, af Docenten O. NORDENSKIÖLD kalktuff 

från Vestergötland, af Kommissarien ©. J. NORDQVIST en subfossil 

trädstam från Danderyd, af Mr. A. C. SEWARD i Cambridge 

Braseniafrukter från Australien, af Inspektor J. P. VALLIN en 

större samling fossil från ancylusleran vid Skattmansö, af Hr. 

J. N. WESTHOLM subfossila hasselnötter, genom Professor V. 

WITTROCK arkegoniater från museets botaniska afdelning. Ge- 

nom inköp har förvärfvats en samling ormbunkar från Kamerun, 

äfvensom ULES Bryotheca brasiliensis cent. II. Vetenskapliga 

undersökningar hafva vid afdelningen blifvit utförda, utom af 

Intendenten sjelf, af Finska Statsgeologen H. BERGNELL, Kam- 

marradet S. BORGSTRÖM, Dr. A. Y. Grevillius, Dr. E. HENNING, 

Studeranden H. HESSELMAN, Dr. R. JUNGNER, Mr. A. C. SEWARD 

från Cambridge, Kyrkoherden A. TORSSANDER och Dr. C. WE- 

BER fran Bremen. 

De medel, öfver hvilka Akademien pa grund af donationer 

under året haft att förfoga för främjande af de vetenskaper, som 

företrädesvis äro föremal för hennes verksamhet, hafva blifvit i 

öfverensstämmelse med donatorernes ädla afsigter på följande sätt 

använda. 

Ärsräntan af den donation, som af H.M. Konung OSCAR II 

och några enskilda personer blifvit Akademien anförtrodd för 

anordnande af astronomiska föreläsningar i hufvudstaden, har 

blifvit öfverlemnad till Akademiens astronom, som fortfarande 
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under äret hällit dylika föreläsningar vid Stockholms Hög- 

skola. 

Den Letterstedtska donationens arsränta, som i anseende till 

den allmänna räntefotens sjunkande nedgätt från 9,000 till 8,100 

kronor, har blifvit använd i öfverensstämmelse med de föreskrif- 

ter, som donator lemnat. Sålunda har Letterstedtska resesti- 

pendiet, öfver hvilket universitetet i Lund denna gång egt att 

förfoga, blifvit af detta universitets consistorium tilldeladt Do- 

centen S. MURBECK med uppgift att i Algeriet och dess omnejd 

idka botaniska forskningar. — De Letterstedtska räntemedlen 

till pris för förtjenstfulla originalarbeten och vigtiga upptäckter 

har Akademien låtit fördela i två lika pris, af hvilka det ena 

öfverlemnats åt f. d. Professorn vid Lunds universitet G. H. J. 

LJUNGGREN för hans under året afslutade stora arbete: »Svenska 

vitterhetens häfder», och det andra åt Professorn vid Stockholms 

Högskola W. LEcHE för hans utgifna arbete: »Zur Entwicklungs- 

geschichte des Zahnsystems der Säugethiere». — Letterstedtska 

priset för förtjenstfull öfversättning till svenska språket har till- 

erkänts Filos. Doktorn G. BJÖRKMAN för hans metriska Öfver- 

sättningar af spanska och portugisiska dikter med särskild hän- 

syn till hans under äret utkomna diktsamlingar: »Ur Spa- 

niens samtida diktning» och »Ur Portugals samtida diktning». — 

De Letterstedtska räntemedlen för maktpäliggande undersöknin- 

gar hafva blifvit ställda till Professor G. LINDSTRÖMS förfogande 

för att på Gotland anställa forskningar efter fossila Cephalopo- 

der. — Utaf donationens årsränta hafva för öfrigt föreskrifna 

andelar blifvit öfverlemnade till Domkapitlet i Linköping för 

utdelande af belöningar till förtjenta folkskolelärare inom detta 

stift, till Pastorsembetet i Wallerstads församling af samma stift 

för utdelande af premier i församlingens folkskola, för bildande 

af ett sockenbibliothek m. m., äfvensom till Direktionen för Se- 

rafımer-Lasarettet i Stockholm för nödlidande sjuke resandes 

vard derstädes. 

Letterstedska Föreningens fonder, som äro ställda under 

Akademiens förvaltning, utgjorde vid 1895 ärs slut en samman- 
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lagd summa af 676,617 kronor 18 öre, hvarjemte vid samma 

tidpunkt fanns en disponibel räntebehällning af 18,290 kronor 

38 öre, som sedermera blifvit till Föreningens Styrelse öfver- 

lemnad. 

Ärsräntan af Wallmarkska donationen har, fördelad i två 

lika lotter, anvisats dels såsom belöning åt Professor O. WiD- 

MAN för i Akademiens skrifter offentliggjorda afhandlingar om 

hans undersökningar rörande derivat af fenylhydrazin, och dels 

såsom understöd åt Laboratorn vid Stockholms Högskola H. 

BÄCKSTRÖM för utförande af en experimentei undersökning af de 

holokristaliina bergartstrukturernas betydelse. 

Den Edlundska belöningen har Akademien detta år icke 

funnit anledning att utdela, utan har motsvarande räntebelopp 

enligt föreskrift blifvit lagdt till kapitalet. 

Den Fernerska belöningen har tilldelats Fil. Doktor K. G. 

ÖLSSON för hans i Akademiens Handlingar under året intagna 

afhandling: Ueber die allgemeinen Jupitersstörungen des Plane- 

ten (127) Johanna». 

Den ZLindbomska belöningen har tillerkänts Professorn vid 

Stockholms högskola V. BJERKNES för tva af honom författade 

och i Bihanget till Akademiens Handlingar införda afhandlingar: 

»Ueber elektrische Resonanz». 

Den Flormanska belöningen har anvisats at Docenten vid 

Lunds universitet H. T. S. WALLENGREN för hans under året 

frän trycket utgifna arbete: »Studier öfver ciliata infusorier». 

Det Beskowska stipendiet har tilldelats Docenten vid Upsala 

universitet W. PALMA&R med uppgift att vid Stockholms hög- 

skolas fysiska institution utföra undersökningar öfver reaktions- 

hastigheten vid inversion af rörsocker. 

Scheelefondens ränteafkastning har på grund af gällande 

föreskrift detta år blifvit lagd till kapitalet. 

Af Regnells zoologiska. gåfvomedel har Akademien anvisat 

följande understöd: 

a Professor CHR. AURIVILLIUS 500 kronor för ordnande och be- 

stämmande af vissa Riksmuseets Entomologiska afdelning till- 

höriga samlingar; 
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åt Docenten vid Stockholms högskola O. CARLGREN 600 

kronor för bearbetande af Riksmuseets exotiska Actinier; 

at Docenten vid Lunds universitet H. WALLENGREN 300 kro- 

nor till bestridande af kostnaderna för planschers ritande tillen 

afhandling: »Studier öfver ciliata infusorier. ID, äfvensom för att 

fortsätta studiet öfver nämnda Siusennpps organisation och bio- 

logi; och 

at Filos. Kandidaten H. Bore 150 kronor för att delvis 

vid Riksmuseum utarbeta en afhandling om de Kamerunska 

Orthoptera. 

För utförande af resor inom landet med ändamål att under- 

söka dettas naturförhållanden har Akademien anvisat följande 

understöd: 

at Filos. Kandidaten ASTRID CLEVE 175 kronor för biolo- 

giska fanerogamstudier och undersökningar öfver alpina diatoma- 

ceer i Lule Lappmarks fjelltrakter; 

at Amanuensen H. DAHLSTEDT 150 kronor för hieraciologi- 

ska studier inom Femsjö i Småland samt i Bohuslänska skär- 

garden; 

at Filos. Doktor J. ERIKSSON 100 kronor för fortsatta stu- 

dier öfver Ölands alvarvegetation; 

at Filos. Kandidaten M. FLopErus 150 kronor för staditen 

vid Kristinebergs zoologiska station af ascidiemantelns byggnad 

och utveckling; 

at Filos. Kandidaten E. HEMMENDORFF 100 kronor för fy- 

siognomiska och utvecklingshisioriska studier af Ölands alvar- 

vegetation; 

at Filos. Licentiaten K. GRÖNVALL 175 kronor för paleonto- 

logiska undersökningar pa Gotland; 

at Med. Kandidaten E. HOLMGREN 150 kronor för studier 

vid Kristinebergs station af vissa grupper af hafsevertebrater; 

at Docenten R. SERNANDER 150 kronor för undersökningar öfver 

trädgränsens förlopp och postglaciala förskjutningar i Herjedalen. 

at Filos. Doktorn K. O. E. STENSTRÖM 150 kronor för hieracio- 

logiska och växtbiologiska studier i nordligaste Jemtland. 

u u ie re MEN 
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Statsanslaget till instrumentmakeriernas uppmuntran har 

Akademien låtit lika fördela mellan mathematiska och fysiska 

instrumentmakarne P. M. SÖRENSEN och G. SÖRENSEN. 

Den minnespenning, som Akademien till denna sin högtids- 

dag låtit prägla, är egnad at minnet af hennes framlidne leda- 

mot Bruksegaren GUSTAF EKMAN. 

Genom döden har Akademien bland sina inländska leda- 

moter förlorat f. d. Intendenten vid det Naturhistoriska Riks- 

museum Professor SVEN LUDVIG LOVÉN, Professorn vid Stock- 

holms högskola VICTOR RYDBERG och f. d. Professorn vid Upsala 

universitet PER HEDENIUS; samt bland sina utländska ledamöter 

Professorn vid universitetet i New Haven, Nordamerika, JAMES 

DWwIiIGHT DANA, Professorn vid universitetet i Leipzig CARL 

FRIEDRICH LUDWIG, f. d. Professorn vid Royal College i Londen 

THOMAS HENRY HUXLEY, Professorn vid Victoria-universitetet 

i Manchester WILLIAM ÖRAFORD WILLIAMSON, samt Profes- 

sorn och ledamoten af Franska Institutet LouIS PASTEUR. 

Med sitt samfund har Akademien deremot såsom nya leda- 

möter förenat, inom landet Intendenten vid det Naturhistoriska 

Riksmnseum Professor PER OLOF CHRISTOFER AURIVILLIUS och 

Förste Amanuensen vid Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvi- 

tets-Akademien Professor GUSTAF ÖSCAR AUGUSTIN MONTELIUS; 

samt 1 utlandet Professorn i mathematik vid universitetet i Kö- 

penhamn HIERONYMUS GEORG ZEUTHEN, Professorn i geologi 

vid universitetet i Wien EDUARD SUESS, Professorn i fysiologi 

vid universitetet i Würzburg ApoLF FICK, Direktorn för den 

naturhistoriska afdelningen af British Museum WILLIAM HENRY 

FLOWER, Direktorn för det Nederländska Botaniska Institutet i 

Buitenzorg på Java MELCHIOR TREUB, och Professorn i allmän 

patologi och terapi vid Faculte de Medecine i Paris CHARLES 

JACQUES BOUCHARD. 
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Skänker till K. Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

(Forts. från sid. 276.) 
London. Royal Society. 
Proceedings. Vol. 59(1896): N:o 355. 8:0. 

— Royal Gardens, Kew. 
Bulletin of miscellaneous information. 1895: N:o 108; 1896: 109-110 

& App. 1. 

London, Ontario. Entomological Society of Ontario. 
The Canadian entomologist. Vol. 28(1896): N:o 1-3. 8:0. 
Annual report. 26(1895). 8:0. 

Madison. Wisconsin academy of sciences, arts and letters. 
Transactions. Vol. 10(1894—-95). 8:0. 

Manchester. Literary and philosophical society. 
Memoirs and proceedings. (4) Vol. 10(1895/96): N:o 1. 8:0. 

Meriden. Scientific association. 
Transactions. Vol. 7(1894/95). 8:0. 

Mexico. Observatorio meteorologico central. 
Boletin de agricultura, mineria & industrias. Ano 5(1895/96): N. 1-2. 

8:0. 
Boletin mensual. 1895: 10-12. 4:0. 

Milano. AR. ÖOsservatorio astronomico di Brera. 
Össervazioni meteorologiche. Anno 1895. 8:0. 

Mount Hamilton. Lick observatory. 
Contributions. N:o 5. 1895. 8:0. ' 

München. K&K. Bayerische Akademie der Wissenschajten. 
Abhandlungen. Philos.-philol. Cl. Bd 20: Abt. 2. 1895. 4:0. 
Sitzungsberichte. Math.-physikal. 01. 1895: H. 3. 8:0. 

» Philos.-philol. u. Hist. Cl. 1895: H. 4. 8:0. 
‘ Napoli. Accademia delle scienze jisiche e matematiche. 

Rendiconto. (3) Vol. 1(1895): Fasc. 12; 2(1896): 1-2. 8:0. 
New York. Academy of sciences. 
Annals. Vol. 8(1895): N:o 6-12. 8:0. 

— American museum of natural history. 
Bulletin. Vol. 7(1895). 8:0. 

Palo Alto. Leland Stanford Junior university. 
Publications. Contributions to biology from the Hopkins laboratory 

of biology. 1—3. 1895. 8:0. 
Paris. Muséum d’histoire naturelle. 
Bulletin. 1895: N:o 1-2. 8:o. 

— Societe d’etudes scientifiques. 
La feuille des jeunes naturalistes. (3) Annee 26(1896): N:o 303—306. 

8:0. 
Catalogue de la bibliotheque. Fasc. 17. 1896. 8:0. 

— Societe geologigue de France. 
Bulletin. (3) T. 24(1896): N:o 1. 8:0. 

Philadelphia. Academy of natural sciences. 
Proceedings. 1895: P. 3. 8:0. 
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Philadelphia. American philosophical society. 
Proceedings. Vol. 34(1895): N:o 148. 8:o. 

Roma. AR. Accademia dei Lincei. 
Atti. Cl. di sc. morali.... (5) Vol 3: P. 2(1895): 10-12 & Ind.; 
4(1896): 1. 4:0. 

Rendiconti. Cl. di sc. morali... (5) Vol. 4(1895): Fasc. 11-12; 
5(1896): 1-2. 8:0. 

> Cl. di sc. fisiche. (5) Vol. 4(1895): Sem. 2: Fase: 12; 

Vol. 5(1896): Fasc. 1-6. 8:o. 
Annuario. 1896. 12:0. 

San Francisco. California academy of sciences. 
Proceedings. (2) Vol. 5: P. 1. 1895. 8:0. 

S:t. Petersburg. P’hysikalisches Central-Observatorium. 
Jahresbericht für 1894. 4:o. 
Annalen. Jahrg. 1894: Th. 1-2. 4:o. 

— Section geologique du Cabinet de Sa Majeste. 
Travaux. Vol. 1: Livr. 1-2. 1895. 8:0. 

— sSociete astronomique de Russie. 
Nsptcria. B. 5(8896): N:o 1-2. 8:0. 

— KRussisch-kaiserl. mineralogische Gesellschaft. 
Verhandlungen. (2) Bd 33:L. 1. 1895. 8:o. 

Sydney. Government of New South Wales. 

Historical records of New South Wales. Vol. 3. 1895. 8:0. 
— Australian museum. 
Records. Vol. 2: N:o 7. 1896. 8:0. 

Tokyo. Mathematico-physical society. 
Maki N:o 7, Dai 4. 1895. 8:o. 

Torino. AR. Accademia delle scienze. 
Atti. Vol. 31(1895/96): Disp. 1-5. 8:0. 

— Musei di zoologia ed anatomia comparata. 
Bollettino. Vol. 10(1895): N:o 210-220. 8:0. 

Trieste Osservatorio astronomico-meteorologico. 
Rapporto annuale. Vol. 10(1893). 4:o. 

Washington. U. 5. Dep. of Agriculture, Division of ornithology 
and mammalogy. 

Bulletin. N:o 8. 1896. 8:0. 

— Smithsonian institution. 
Contributions to knowledge. Vol. 29: N:o 989. 4:0. 

— U. S. National museum. 
Proceedings. Vol. 17(1894). 8:0. 

Bulletin. N:o 39: H—K; 48. 1895. 8:0. 

Wien. K. K. Geographische Gesellschaft. 
Mittheilungen. Bd 38(1895). 8:0. 

— K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 
Verhandlungen. Bd 45(1895): H. 10; 46(1896): 1. 8:0. 
— K. K. geologische Reichsanstalt. 
Verhandlungen. 1895: N:o 14—18; 1896: 1-3. 8:0. 

Würzburg. Phys.-ıned. Gesellschaft. 
Sitzungsberichte. Jahrg. 1895: N:o 7—9. 8:o. 
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Af utgifvarne: 

Bibliotheca mathematica, hrsg. von G. ENESTRÖM. 1896: N:o 1. Sthlm. 

8:0. 
Svenska jägarförbundets nya tidskrift. Årg. 34(1896): H. ı. 8:0. 

Af författarne: 

ALBERT I, Prince de Monaco, Sur la 2:e campagne scientifique de 

la »Princesse Alice». Paris 1396. 4:0. 

DIAZ DE LEON, J., Compendio de etnografia general. Aguascalientes 
INA MOV i 

— Nociones elementales de agricultura. Paris 1895. 8:0. 

— 2 småskrifter. 8:0. 

HARTZ, N., Planteforsteninger fra Cap Stewart i Östgrönland. Khvn 

1896. 3:0. 5 
— Fanerogamer og Karkryptogamer fra Nordöst-Grönland og Ang- 

magsalik. Khvn 1895. 8:0. 

— Sur la végétation du Grönland Oriental. Khvn 1895. 8:0. 
KRIECHBAUMER, 62 entomologiska separater. 8:0. | 

MEARNS, E. A., Preliminary diagnoses of new mammals from the 
Mexican border of the U. S. Wash. 1896. 8:0. | 

MORSE, E. S., If public libraries, why not public museums? Wash. 

1895. 8:0. 

SANCHEZ, A., La coronoide. San Salvador 1895. 8:0. | 
SUNDELL, A. F., Berättelse öfver komparationen af justeringskom- 

missionens hufvudlikare för längd med Finska statens urtyp för 
metern. Hfors 1895. 4:0. 

WEBER, ©. A., Über die fossile Flora von Honerdingen und das 
nordwestdeutsche Diluvium. Bremen 1896. 8:0. 

Stockholm 1896. Kungl. Boktryckeriet. 
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INNEHÅLL: 
Öfversigt af sammankomstens förhandlingar . . «=. 2 2...2.... sid. 349. 
HENNIG, Bryozoer från Vestgrönland, samlade af D:r ÖHLIN under 

»the Peary auxiliary expedition» år 1894 . . . 2 222 22.20.02 851. 
Oısson, Zur Methode, Planetenstörungen gruppenweise zu Pere h er » 9617. 

, Formeln für eine erste Verbesserung des kleinen Divisors in Com- 

mensurabilitätsfällen IRB EEE BIT N ERDE 

ERSTRÖM, Om stående elektriska vågor i alle ter DL N > BUT. 

KUILGREN, Ueber sterische Hinderung bei Oxim- und een » 385. 

— , Beiträge zur Chemie des Jodoniumgebiets . . . . Berk 

ern Generalisation af ett par formler inom De folkhingenattstiken » 408. 

Skänker till Akademiens bibliotek . . . -. ». . 2... .. sidd. 350, 366, 396. 

Med anledning af anmodan från Kongl. Domänstyrelsen om 

Akademiens yttrande öfver ett af en internationel kommission 

uppgjordt förslag till gemensam lagstiftning för skyddande af 

för åkerbruket nyttiga foglar afgåfvo Hrr. SMITT och THEEL i 

ämnet infordradt utlåtande, hvilket af Akademien godkändes. 

Till införande i Bihanget till Akademiens Handlingar antogs 

en af Professor P. T. CLEvE författad afhandling med titel: 

»Diatoms from Baffıns Bay and Davis strait, collected by M. 

E. NILSSON and examined by P. T. CLEVE». f 

Friherre NORDENSKIÖLD förevisade prof på i Amerika gjorda 

fynd af det märkliga mineralet Taumasit, hvilket först träffats 

vid Gustafs och Karlbergs kopparverk i Jemtland och nu upp- 

gifves förekomma 1 ganska riklig mängd i Amerika. 
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Herr AURIVILLIUS redogjorde för sina iakttagelser rörande 

lefnadsvanorna hos en biart, Halictus longulus, som står på 

gränsen mellan de solitära och sociala formerna. 

Herr CLEVE redogjorde för innehållet af hans ofvannämnda 

afhandling, fästande dervid uppmärksamhet på förekomsten af 

ishafsplankton i Skagerack under Februari månad. 

Sekreteraren meddelade för intagande i Akademiens skrifter 

följande inlemnade uppsatser: 1:0) »Bryozoer från Vestgrönland 

samlade af Dr. OHLIN under »the Peary auxiliary expedition» 

ar 1894, af Docenten A. HENNIG;” 2:0) »Zur Methode, Planeten- 

störungen gruppenweise zu berechnen», af Dr. K. G. OLsson;* 

3:0) »Formeln für eine erste Verbesserung des kleinen Divisors 

in Commensurabilitätsfällen», af densamme;* 4:0) »Om stående 

elektriska vågor i metalltradar», af Dr. A. EKSTRÖM;* 5:0) »Ueber 

sterische Hinderung bei Oxim- und Hydrozonbildung», af Filos. 

Kandidat C. KULLGREN;* 6:0) »Beiträge zur Chemie des Jodo- 

niumgebiets», af densamme;* 7:o) »Generalisation af ett par 

formler inom befolkningsstatistiken», af Amanuens G. ENESTRÖM.* 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

Göteborg. K. Vetenskaps- och Vitterhets-samhället. 
Handlingar. H. 30-531. 1895 96. 8:0. 

Lund. K. Fysiografiska Sällskapet. 
Handlingar. N. F. Bd 6(1895). 4:0. 

Adelaide. Observatory. 
Meteorological observations. Year 1891—93. 4:0. 

Berkeley. University of California. 
Annual report of the secretary. 1894/95. 8:0. 
Biennial report of the president. 1894. 8:0. 
Board of State viticultural commissioners. Report. 1881, 1889—90, 
1891 —92, 1893— 94. 8:0. 

> » Report of the 6th annual State viticultural convention. 1888. 

8:0. 
Chief executive viticultural officer. Report. 1(1881)—2(1882/84). 8:0. 
Directory of the grape growers, wine makers and distillers of Cali- 

fornia. 1891. 8:0. 

(Forts. å sid. 366.) 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 5. 
Stockholm. 

Bryozoer från Westgrönland, samlade af D:r OHLIN 

under »the Peary auxiliary Expedition» år 1894. 

Af ANDERS HENNIG. 

(Meddeladt den 13 Maj 1896 genom Hs. THÉEL.) 

Den samling af bryozoer, som ligger till grund för följande 

bearbetning, härstammar från ett fåtal draggningar i Inglefield 

Gulf och Murchison's Sound, 77° 30' N. lat. och 70° V. long., 

samt vid Northumberland Island, 77° 15' N. lat., 71° 30' V. 

long. Djupet på nämda stationer vexlar emellan 20 famnar 

(Northumberland Island), 25 famnar (Inglefield Gulf) och 45 

famnar (Murchison's Sound). Bottnen är klippig med omvex- 

lande sand- och lerbetäckning.!) Hufvudmassan af detta ma- 

terial tillhör Philadelphia Geographical Club; mindre delar af 

detsamma eges af Lunds Universitets Zoologiska Museum och 

Göteborgs Stadsmuseum. 

Någon fullständig bild af dessa arktiska trakters bryozo- 

fauna lemnar naturligtvis en sådan genom ett par draggningar 

hopbringad samling ej. Alla här omnämda species äro redan 

förut af andra författare anförda från boreala eller arktiska haf, 

och följande lista tjenar endast att i någon mån utvidga vår 

kännedom om de i densamma förekommande arternas geografiska 

utbredning. Angående dessa arters allmänna geografiska före- 

!) AxEL OHLIN, Malakostrakfaunan i Baffins Bay och Smith Sound, Lunds 

Univ. Årsskrift, Tome 31, Inledning, pag. I och II. 
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komst har jag i vanliga fall inskränkt mig till korta notiser, 

då, som bekant, fullständiga uppgifter härom finnas i flere lätt 

tillgängliga arbeten af t. ex. SMITT, HINCKS, BUSK, PERGENS 

och WATERS; och då det för mig endast blefve att recitera 

nämda författares uppgifter, nöjer jag mig i allmänhet med att 

hänvisa till desamma. Deremot har jag ansett det kunna vara 

af vigt att mera utförligt än vanligtvis sker, citera de arbeten, 

i hvilka uppgifter förekomma om de här omnämda arternas 

uppträdande under föregående geologiska perioder. 

Särskild vigt har jag lagt på noggranna mätningar af zooe- 

ciernas längd och bredd, mynningsareans storlek o. s. v. Jag 

trodde till en början, att dessa rent arktiska former möjligen 

kunde visa andra dimensioner än de af Professor SMITT !) från 

Bohuslän, Finmarken och Sydgrönland uppmätta. Denna min 

förmodan har dock ingalunda besannats; 1 det stora hela visa 

de medelvärden, till hvilka jag genom mina mätningar kommit, 

en nära nog fullständig Öfverensstämmelse med de af SMITT 

(loc. cit.) uppgifna måtten. 

Arterna äro uppstälda i den ordning, HINCKS ?) angifvit. 

Jag anför endast så många synonymer att tydligt framgår, 

hvilken art jag 1 hvarje särskildt fall afsett. Fullständiga sy- 

nonymilistor finnas i Miss E. JELLY's arbete, A synonymic 

catalogue of marine Bryozoa, London 1889. 

!) Kritisk Förteckning öfver Skandinaviens Hafsbryozoer. — Öfversigt af K. 

Svenska Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Stockholm 1865, 1866 och 

1867. 
2) A History of the British marine Polyzoa, London 1880. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:05. 353 

I. Chilostomata. 

Fam. Eueratiide, HINCKS. 

Gen. Gemellaria, SAVIGNY. 

1. Gemellaria loricata, L. sp. 

1867. Gemellaria loricata, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 
III, pag. 286 och 324, pl. 17, fig. 54. 

1880. Gemellaria loricata, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 18, 
layer, Aa 

Zooeciernas längd 0,74 mm., bredd 0,2 ınm.; mynningsareans 

längd 0,34 mm. 

Talrika kolonier från Northumberland Island (20 famn.). 

Formen är allmän både i arktiska och europeiska haf. 

Fam. Cellulariide, HINCKS. 

Gen. Menipea, LAMOUROUK. 

2. Menipea ternata, ELLIS et SoL. 

1867. Cellularia ternata a: forma ternata, SMITT, Krit. Fört. 

Skand. Hafsbry., III, pag. 282 och 304, pl. 16, fig. 10—1A. 

1880. Menipea ternata, HINCKS (p. p.), Brit. mar. Poly., pag. 
38, pl. 6, fig. 1—4. 

Internodiernas längd vexlande, 2,5—3,2 mm.; i hvarje in- 

ternodium typiskt 3 par zooecier; mynningsareans längd vanligen 

0,28 mm.; zooeciernas längd vexlar emellan 0,72 och något öfver 

1 mm. 

Den vanliga längden pa zooecierna hos SMITTS forma ternata 

gar sällan öfver 0,75 mm., under det zooecierna hos forma gracilis 

fa en längd af 1—1,46 mm. Fastän djurhusens form och storlek 

paminner om förhällandena hos forma gracilis, är dock antalet 

zooecier i hvarje internodium typiskt 3 såsom hos forma ternata, 

och formen bör väl under sådana förhållanden ej ställas närmare 

ternata- än gracilis-stadiet, utan på öfvergången mellan båda. 
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Temligen allmän i Murchison’s Sound (45 famn.) och vid 

Northumberland Island (20 famn.). 

Förut är denna form funnen 1 både tempererade och arktiska 

haf (Hıncks, op. eit., pag. 41). 

Gen. Serupocellaria, VAN BENEDEN. 

3. Serupocellaria scabra, V. BEN. 

1867. ellularia scabra forma typica, SMITT, Krit. Fört. Skand. 
Hafsbry., III, pag. 283 och 314, pl. 17, fig. 27—34. 

1880. sScrupocellaria scabra, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 
48, pl. 6, fig. 7—11. 

1881. Scrupocellaria scabra, BUSK, Journ. Linnean Soc., Zool., 

Volk NA, par 231: 

Zooeciernas längd 0,56 mm., mynningsareans 0,35 mm.; 

stämmer således i storlek med den typiska formen af Ser. scabra 

hos SMITT (op. cit., pag. 316); äfven utseendet är detsamma. 

Af denna form fins en koloni på en Ascidia från Northumber- - 

land Island (20 famn.) och tre från Murchison’s Sound (45 famn.). 

Förut är den känd från boreala och arktiska haf (Kara- 

hafvet, Spetsbergen, Disco, Godhavn, Davis Sund, Skandinaviens, 

Englands och Belgiens kuster o. s. v.); jmfr. Hıncks, op. cit., 

pag. 49. 

Fam. Bicellariide, HINCKS. 

Gen. Bugula, ÖKEN. 

4. Bugula Murrayana, JOHNST., forma fruticosa, PACKARD. 

1867. Bugula Murrayana forma 2: quadridentata, SMITT, 
Krit. Fört. Skand. Hafsbry., III, pag. 292 och 351, pl. 18, fig. 

25— 21. 

1880. Bugula Murrayana, var. a, fruticosa, HINCKS, Brit. 
mar. Poly.,, pag., 92, pl. 14, hg. 35. 

Zooeciernas längd vexlar i olika delar af zoariet; i äldre 

delar 0,88 mm., i yngre 1,04 mm.; mynningsarean i samma 

mån vexlande: 0,54 resp. 0,70 mm. 

Zooecia, uniseriala i stammens nedre delar, bli i yngre in- 

ternodier bi-, tri- och quadriseriala; försedda med ett yttre di- 
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stalt, starkt hörnborst och stundom ett liknande pa insidan, 

stäldt symmetriskt mot det yttre. 

Avicularier af den vanliga Bugulatypen finnas, om de ocksa 

ej äro alltför talrika. 

Förekommer ganska allmänt vid Northumberland Island (20 

famn.) och i Inglefield Gulf (25 famn.). 

Var. fruticosa tycks vara allmännare än hufvudformen i 

de arktiska hafven; är förut tagen vid Godhavn, Disco, S. La- 

brador, Fredrikshaab, Davis Sund, entrance of Baffins Bay o. s. v. 

(jmfr. Hıncks, B. M. P., pag. 33); nämnes ej af LEVINSEN !) 

från Karahafvet. 

Fam. Cellariide, HINCKS. 

Gen. Cellaria, LAMOUROUX. 

5. Cellaria borealis, BUSK. 

1867. Cellaria borealis, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 
III, pag. 361 och 384, pl. 20, fig. 17. 

Zooeciernas längd ungefär 0,8 mm., deras största bredd vid 

eller strax ofvan om midten 0,26 mm., mynningens bredd 0,2 

mm., således i det stora hela samma mått som SMITT (loc. cit.) 

angifver. 

Denna form föreligger massvis fran Inglefield Gulf (25 famn.) 

och äfven från Northumberland Island (20 famn.); är förut an- 

förd från Grönland, der den är särdeles allmän; vid Spetsbergen 

är den sällsyntare; angifves ej från Karahafvet af LEVINSEN. 

Fam. Flustride, SMITT. 

Gen. Flustra, L. 

6. Flustra serrulata, BUSK. 

1881. Flustra serrulata, BUSK, Journ. Linn. Soc., Vol. 15, 
pag. 234, pl. 13, fig. 2, 3, 4. 

1886. Membranipora serrulatu, LEVINSEN, Karahavet, pag. 12, 
pl. 27, fig. 1—2. 

') Bryozoer fra Kara-havet — Dijmphna-Togtets Zoologisk-botaniske Udbyite 

— Köpenhamn 1886. 
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Zooeciernas längd 1,04 mm., bredden 0,44 mm. Fins i 

OHLINS samling från Inglefield Gulf (25 famn.) med ett exem- 

plar, en koloni af 3 cm. höjd. Busk citerar denna form från 

Franklin-Piercee Bay 79° 29 N. lat. (13 famn.), LEVINSEN från 

Karahafvet. 

Fam. Membraniporid&, SMITT. 

Gen. Membranipora, BLAINV. 

7. Membranipora craticula, ÄLDER. 

1867. Membranipora lineata forma craticula, SMITT, Krit. 
Fört. Skand. Hafsbry., III, pag. 363 och 390. 

1880. Membranipora craticula, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 
iz, jah 10; Te Uo 

Zooeciernas längd 0,54 mm., bredd 0,30 mm.; mynningsare- 

ans längd 0,34 mm., bredd 0,18 mm. I allmänhet föra zooecierna 

6 pariga borst och ett udda i mynningsrandens proximala del. 

Af denna form fins en liten koloni på brachiopodskal från 

Murchison’s Sound (45 famn.). Förekommer i europeiska och 

arktiska haf tillsammans med hufvudformen, M. lineata; i de 

arktiska hafven synes den vara allmännare än hufvudformen. 

Förut funnen i Davis Sound, Gulf of St. Lawrence, vid England, 

Bohuslän, Spetsbergen, Nova Zembla, Karahafvet. (Jmfr. Hıncks, 

Brit. mar. Poly., pag. 148). 

8. Membranipora unicornis, FLEMING. 

1867. Membranipora lineata forma unicornis, SMITT, Krit. 
Fört. Skand. Hafsbry., III, pag. 365 och 399, pl. 20, fig. 29, 30. 

1880. Membranipora unicornis, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 
154, pl. 20, fie. 4. 

1881. Membranipora unicornis, BUSK, Journ. Linnean Soc., 

Zool., Vol. 15, pag. 234. 

Mynningsareans längd 0,42 mm., dess bredd 0,28 mm. 

En liten koloni fran Northumberland Island (20 famn.). 

Formen är enligt SMITT allmän i boreala och arktiska haf — 

fins t. ex. vid Grönland, Norr om Spetsbergen, Nova Zembla, 

Labrador, Hamiltons Inlet och på Lat. 82° 27' N. enl. Busk. 
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9. Membranipora eymbeformis, HINCKS. 

1867. Membranipora spinifera, SMITT (non JOHNSTON), Krit. 
Fört. Skand. Hafsbry., III, pag. 366 och 411, pl. 20, fig. 32. 

1877. Membranipora cymbeformis, HINCKS, Polyzoa from Ice- 
land and Labrador (Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 4, Vol. 19), pag. 99. 

1886. Membranipora cymb@formis, LEVINSEN, Karahavet, p. 12, 

Af denna form fins 1 den af D:r OHLIN hemförda samlingen 

endast ett litet exemplar från Northumberland Island (20 famn.). 

Enligt SMITT är den ingalunda sällsynt i boreala och arktiska 

haf så langt mot N. som till Spetsbergen. 

Fam, Myriozoide, HINCKS. 

Gen. Myriozoum, DONATI. 

10. Myriozoum coarctatum, SARS. 

1867. Mwyriozoum coarctatum, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 

IV, Bih., pag. 18 och 120, pl. 25, fig. 92. 

Stammens diameter ända till 3,5 mm., vinkeln mellan stam- 

mens grenar 70—80°; mynningarne bilda liksom hörnen i rhomber 

af 0,5 mm:s sidor. Mynningsareans bredd 0,16 mm. Äro avi- 

cularier utbildade, finnes 1 vid hvarje zooecium, sittande snedt 

distalt om mynningen; endast enstaka gånger har jag sett 2 

avicularier vid ett zooecium. 

OHLIN har tagit denna form i Murchison's Sound på 45 

famnars djup (ganska allmän); förut är den känd från Skandi- 

naviens kuster, från Spetsbergen och Grönland (SMITT). 

Af Myriozoum subgracile, D’ORBIGNY, hvilken art annars 

är den vanligaste Myriozoumformen vid Spetsbergen och Grön- 

land, har jag ej sett ett enda exemplar i OHLINS samling. 

Fam. Escharide, HINCKS. 

Gen. Lepralia, JOHNST., HINCKS. 

11. Lepralia sincera, SMITT. 

1867. Discoporella sincera, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 
IV, Bih., pag. 28 och 177, pl. 27, fig. 178 —180. 

1877. Lepralia sincera, HINCKS, Ann. and Mag. Nat. Hist., 
Ser. 4, Vol. 19, pag. 102, pl. 11, fig. 2. 
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1881. Hemieschara sincera, BUSK, Journ. Linnean Soc., Zool., 

Vol. 15, pag. 237. 

1895. Mucronella sincera, NORDGAARD, Systematisk fortegnelse 

over de i Norge hidtil observerede arter af marine polyzoa. — Bergens 

Museums Aarbog N:o II — pag. 29, pl. 1, fig. 6. 

Zooeciernas längd 1,1 mm., största bredden 0,52 mm., myn- 

ningsareans längd 0,24, dess bredd 0,26 mm. Avicularier mycket 

sällsynta, äro, da de förekomma, stälda vid mynningen och rakt 

åt sidan. 

SMITTS figurer (op. cit., pl. 27, fig. 178 och 179) framvisa 

en svag median mucro i den proximala mynningsranden, hvilken 

mucro hos de af NORDGAARD från Finmarken beskrifna formerna 

blir större, så att NORDGAARD anser sig böra hänföra denna art 

till slägtet Mucronella. Exemplaren från West-Grönland förhålla 

sig ungefär som de af SMITT beskrifna och kunde, om man så 

ville, mycket väl föras till slägtet Mucronella. 

Denna form föreligger från Inglefield Gulf (25 £.) och North- 

umberland Island (20 f.). Af SMITT citeras den från Finmarken 

samt från Spetsbergen (19—60 f.), af Busk frän Franklin-Pierce 

Bay och Smith’s Sound, af NORMAN från Har Island, Waigat 

Strait, entrance of Baffın’s Bay. 

12. Lepralia pertusa, ESPER. 

1880. Lepralia pertusa, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 305, 
pl. 43, fig. 4 och 5. 

Endast ett litet exemplar föreligger, en liten krusta pa ett 

brachiopodskal fran Murchison’s Sound (45 famn.). 

Formen har stor geografisk utbredning: fran New Zealand, 

Fiji- och Samoa-öarne till Florida och Grönland. 

Enligt PERGENS fins den redan i Mio- och Pliocäna aflag- 

ringar från Italien!) och Belgrad?) samt enligt WATERS ?) i 

Australiens Tertiär vid Waurn Ponds, Napier. 

1) Plioc. Bry. von Rhodos (Annalen d. K. K. Naturhistor. Hofmuseums. Bd. 

2, Wien 1887), pag. 29. 

2) Bry. d. Tasmadjan (Bull. de la Société Malacolog. de Belgique, Vol. 22) 

Note supplementaire. 

3) On tert. chilost. Bry. from N. Zealand (Quarterly Journ. Geolog. Soc., Vol. 

45, London 1887), pag. 61. 
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Gen. Porella, GRAY. 

15. Porella elegantula, D'ORBIGNY. 

1867. Eschara elegantula, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 
IV, Bih., pag. 24 och 154, pl. 24, fig. 140—146. 

Mynningens bredd är 0,17 mm.; SMITT angifver densamma 

(loe. eit.) till 0,13—0,18 mm. 

I D:r OHLıns samlingar förekomma endast tillplattade, inga 

runda stammar af denna form. Den fins talrikt fran Murchison’s 

Sound (45 f.). Förut är den känd från Norges och Finmarkens 

kuster, från Karahafvet, Spetsbergen, Grönland o. s. v. 

Gen. Escharoides, SMITT. 

14. Escharoides Sarsii, SMITT. 

1867. Escharoides Sarsü, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 
IV, Bih., pag. 24 och 158, pl. 26, fig. 147 —154. 

Fran Northumberland Island (20 famnar) föreligger ett ex- 

emplar. Detta börjar med »Zepralia»-växt, från hvilken det 

sedermera reser sig till plattade »Eschara»-stammar; dessa utga 

under räta vinklar fran underlaget. 

Zooecium med sitt ooecium har en längd af 1,1 mm., bredden 

vid mynningen 0,42 mm., mynningsareans bredd 0,2 mm. 

Förut är denna form känd från Karahafvet (LEVINSEN), 

Finmarken, Spetsbergen och Grönland (SMITT), Franklin-Pierce 

Bay, Smith’s Sound (Busk). 

Gen. Smittia, HINCKS. 

15. Smittia trispinosa, JOHNST. 

1867. Zscharella Jacotini, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 
IV, Bih., pag. 11 och 86, pl. 24, fig. 53—57. 

1880. Smittia trispinosa, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 353, 

Bl ee er 

En liten krusta pa ett brachiopodskal fran Murchison’s 

Sound (45 f.) synes tillhöra var. a: Jeffreysi af denna art 

(Hıncks, Brit. mar. Poly., pl. 49, fig. 4). 
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Känd från arktiska och boreala haf: Davis sund, Island 

(Hıncks), Spetsbergen, Norges och Bohusläns kuster (SMITT); Eng- 

land (HINCKS). Af var. arborea, LEVINSEN (Karahavet, pag. 16) 

innehåller ÖHLINS samling inga exemplar. 

16. ? Smittia porifera, SMITT. 

1867. Escharella porifera, forma typica, SMITT, Krit. Fört. 
Skand. Hafsbry., IV, Bih., pag. 9 och 70, pl. 24, fig. 30—32. 

1895. ‚Smittia porifera, NORDGAARD, Norges mar. Poly., p. 26. 

Fran Murchison’s Sound (45 famnar) föreligga ett par obe- 

tydliga krustor pa brachiopodskal, hvilka kolonier möjligen äro 

att hänföra till denna art. Är förut känd frän Spetsbergen och 

Finmarken (SMITT och NORDGAARD). 

Gen. Mucronella, HINCKS. 

17. Mwuecronella ventricosa, HASSALL. 

1867. Discopora coccinea forma ventricosa, SMITT, Krit. Fört. 
Skand. Hafsbry., IV, Bih., pag. 26 och 172, pl. 27, fie. 167172. 

1880. Mucronella ventricosa, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 

363, pl. 50, fig. 6—8. 

Fran Murchison’s Sound föreligger af denna form en liten 

inkrusterande koloni. 

Arten har stor geografisk utbredning; är tagen t. ex. vid 

N. Zealand, i Medelhafvet, vid Englands och Skandinaviens 

kuster, vid Nova Zembla, i Karahafvet och vid Grönland; fins 

enligt Reuss !) i Ungarns Miocän (Eisenstadt) samt enligt BUSK ?) 

i Englands Cor. Crag. 

Gen. Rretepora, IMPERATO. 

18. Retepora elongata, SMITT. 

1867. Retepora cellulosa, forma notopachys, var. elongata, SMITT, 
Krit. Fört. Skand. Hafsbry., IV, Bih., pag. 36 och 204, pl. 28, fig. 

200232. 

1877. Retepora Wallichiana, HINCKS, Ann. and Mag. Nat. Hist., 
Ser. 2, ol, 10 pars. INT, a Il, el 

') Bry. österr.-ungar. Miocens (Denkschr. d. K. Akad. d. Wissensch., Mathem. 

Naturw. Cl., Bd. 33) pag. 24. 

2) Orag Polyzoa, pag. 49. 
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1886. Retepora elongata, LEVINSEN, Karahavet, pag. 19, pl. 

Arne. il. 

Mynningens bredd är 0,14 mm. 

Af denna form föreligger en liten ej fullt 3 cm. hög, oregel- 

bundet trattformig koloni från Inglefield Gulf (25 f.). Förut är 

den känd från Godthaab, Spetsbergen, Finmarken (SMITT), Kara- 

hafvet (LEVINSEN), Östnesfjorden i Lofoten (NORDGAARD). 

Enligt Hıncks!) är denna art tydligt skild från den under 

Cragtiden lefvande Retepora notopachys, BUSK, och detta särskildt 

på grund af munöppningens och ooeciernas olika utseende hos 

nämda former. Att döma efter Busk’s figurer öfver Retepora 

notopachys ?) äro de mycket väl skilda, särskildt derigenom att 

R.notopachys har betydligt större ooecier än R. elongata. Ooecial- 

mynningens form deremot är ingalunda så beständig hos R. elon- 

gata, att den kan användas såsom species karakter. I yngre 

stadium ha nemligen ooecierna hos denna form en stor, jemt 

rundad mynning, hvilken i äldre stadier så småningom förtränges 

till den af SmMITT 3) afbildade formen, der mynningens distala 

rand löper ut i en median tandlik spets. Detta förhållande är : 

förut papekadt också af WATERS. ?) 

Fam. Celleporid®, HINCKS. 

Gen. Cellepora, FABR., HINCKS. 

19. Cellepora scabra, FABR. 

1867. Cellepora scabra, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 

WBih, pas. DV ON 81T, pl.728, 1 183197. 

En liten koloni från Northumberland Island (20 f.). SMITT 

anför denna form från Bohuslän, Spetsbergen och Grönland, 

LEVINSEN från Karahafvet. Hvarken SMITT eller NORDGAARD 

citera den från Norges eller Finmarkens kuster. 

1) Ann. and Mag. Nat. Hist., Ser. 4, Vol. 19, pag. 107. 

2) Crag Polyzoa, pl. 12, fig. 4. 
3) Krit. Fört. Skand. Hafsbry., IV, Bih. pl. 28, fig. 230. 

2) On mediterranean and New-Zealand Retepors (Journal Linnean Soc., Zoology, 

Vol. 25) pag. 256, pl. 6, fig. 9 och 10. 
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20. Cellepora plicata, SMITT. 

1867. Cellepora scabra forma plicata, SMITT, Krit. Fört. Skand. 
Hafsbry., IV, Bih.. pag. 30 och 184, pl. 28, fig. 189—196. 

1877. Cellepora plicata, HINCKS, Ann. and Mag. Nat. Hist., 
Ser. 4, VOL IT Dag UNG a hear 

Af denna form fins i OHLINS samling endast ett obetydligt 

brottstycke af en koloni i »Semicelleporaria»-växt från North- 

umberland Island (20 f.). Den är för öfrigt allmän i arktiska haf. 

21. Cellepora incrassata, LAMARCK. 

1867. Cellepora incrassata, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 

IV, Bih., pag. 33 och 198, pl. 28, fig. 212—216. 

1877. Cellepora incrassata, HINCKS, Ann. and Mag. Nat. Hist., 
Ser. 4, Vol. 19, pag. 105. 

1881. (Cellepora cervicornis, BUSK, Journ. Linnean Soc., Zool., 
ol, lå; bag. 230, all IE, u, 0— 0 

Ganska allmän från Murchison’s Sound (45 famn.), sällsyntare 

från Northumberland Island och Inglefield Gulf (20—25 Ff.). 

Förut är den känd från New Foundland (D’ORBIeNnY), Cap 

Napoleon, Cap Fraser (Busk), Ostgrönland (KIRCHENPAUER, Zweite 

Deutsche Nordpolarfarth), Spetsbergen, Island, Finmarken, Norge 

(SMITT, NoRDGAARD) och Karahafvet (LEVINSEN). 

II. Cyclostomata. 

Fam. Crisiide, HINcKs. 

Gen. Urisia, LAMOUROUX. 

22. COrisia denticulata, LAMARCK. 

1865. Crisia denticulata, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsbry., 
I, pag.: 11% och 137, pl. 16, üg. 20a, 2. 

1880. Crisia denticulata, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 422, 
pl. 56, fig. 7—9. 

Ett par små kolonier pa Cellaria borealis från Inglefield 

Gulf (25 f.) samt några få från Northumberland Island (20 f.). 

Dessa sist nämda ha en höjd af 18 mm., mynningarnes inre 

diameter mäter 0,12 mm. i längd och 0,10 mm. i bredd. 

> EE SE 
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Formen har mycket stor geografisk utbredning; se härom 

SMITT, !) HINCKS ?) och Busk.°?) Enligt BusK?) uppträder denna 

art redan i Englands Cragbildningar; enligt PERGENS >) fins den 

också i de Pliocäna aflagringarne på Rhodos, i England och 

Belgien, vidare i Miocän (Tortonien) från Tschokrak, Mamah 

omas. v. 9) 

Fam. Tubuliporide, HINCKS. 

Gen. Stomatopora, BRONN. 

23. Stomatopora diastoporoides, NORM. 

1880. Stomatopora diastoporoides, HINCKS, Brit. mar. Poly., 

pag. 434, pl. 63, fig. 3, 4. 

Af denna form fins i ÖHLINS samling endast en liten koloni, 

en krusta på ett brachiopodskal från Murchison’s Sound (45 f.). 

Zoariets höjd är 7 mm., dess bredd 16 mm.; mynningens inre 

diameter 0,33 mm. lång och 0,20 mm. bred. 

Förut är denna form känd från boreala och arktiska haf. 

24. Stomatopora fungia, COUCH. 

1866. Tubulipora (Proboscina) fungia, SMITT, Krit. Fört. Skand. 

Hafsbry., II, pag. 403 och 462, pl. 10, fig. 2—5. 

1880. Stomatopora fungia, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 438, 
pl Sresho»05, 6% 

- Två små kolonier af 5 mm:s höjd, den utbredda skifvan 

mäter 4 mm. i diameter; mynningens inre diameter 0,25 mm. 

Från Northumberland Island (20 f.). Englands och Skandi- 

naviens kuster, Grönland (SmMITT), Hamiltons Inlet, Labrador 

(efr Hıncks, Brit. mar. Poly., pag. 440). 

1) Krit. Förteckning Skand. Hafsbry., I, pag. 118. 

2) Brit. mar. Poly., pag. 428. 
3) CHALLENGER Report, Zoology, Vol. 17, Part 50, pag. 4. 

4) Crag Polyzoa, pag. 23. 

5) Pliocene Bryozoen von Rhodos (Annalen d. K. K. Hofmuseums, Bd 2, Wien 

1887), pag. 4. 

6) PERGENS, Notes suceinetes sur les Bryozoaires (Bull. de la Société Malaco- 

logique de Belgique, Vol. 24). 
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Gen. /dmonea, LAMOUROUX. 

25. Jdmonea atlantica, FORBES. 

1866. Tubulipora (Idmonea) atlantica, SMITT, Krit. Fört. Skand. 

Hafsbry., II, pag. 238 och 434, pl. 3, fig. 6, 7, pl. 4, fig. 4—13. 

1880. JIdmonea atlantica, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 451, 
ls, FA 

Fran Inglefield Gulf (25 f.) föreligger ett litet brottstycke 

af en koloni. Denna form har en mycket stor geografisk ut- 

bredning: Nightingale Island (100—150 f.); Cape Maclear, Ker- 

guelen (30 f.); Simon’s Bay, Cape of Good Hope (18 f.) Busk; !) 

Medelhafvet, Madeira, Nova Zembla, Karahafvet, Grönland, Baf- 

fins Bay, Jan Mayen. Fins enligt PERGENS ?) i Belgiens, Itali- 

ens och Rhodos’ Pliocän samt enligt MANZONI ?) i Miocän vid 

Eisenstadt och Steinabrunn. 

26. Jdmonea serpens, L. 

1866. 'ubulipora (Idmonea) serpens, SMITT, Krit. Fört. Skand. 

Hafsbry., II, pag. 399 och 444, pl. 3, fie. 15, pl Ye 

1880. Jdmonea serpens, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 453, 
ol, la ol 2 Bo 

Två små kolonier från Northumberland Island (20 f£.). 

Synes ej vara fullt så arktisk som föregående art; utbreder sig 

från N. Zealand och Medelhafvet i S. till Finmarken i N. Före- 

kommer tillsammans med /dm. atlantica i Pliocäna aflagringar 

från Italien, Belgien och Rhodos (PERGENS) samt i närheten af 

Napier enligt WATERS. ?) 

Fam. Lichenoporide, SMITT. 

Gen. Lichenopora, DETRANCE. 

27. Lichenopora verrucaria, FABRICIUS. 

1866. Discoporella verrucaria, SMITT, Krit. Fört. Skand. Hafsb., 

I, pag. 4057 och 479, pl. 10, fe. 68, pl IE 

1) CHALLENGER Report, Zoology, Vol. 17, Part 50, pag. 10. 

2) Plioc. Bry. v. Rhodos, pag. 5. 

3) Briozoi fossili del Miocene d’Austria ed Ungheria (Denkschr. d. K. Akad. 

d. Wissensch., Mathem. Naturw. Cl., Bd 38. Wien 1877). 

#) Quart. Journ. Geol. Society, Vol. 43, pag. 339. 
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1880. Lichenopora verrucaria, HINCKS, Brit. mar. Poly., pag. 
478, pl. 64, fig. 4, 5. 

Fran Murchison’s Sound (45 famnar) föreligga tvä kolonier 

af 7 mm:s diameter och 2 mm:s höjd. 

Förut är denna form känd fran Skandinaviens och Englands 

kuster, Island, Grönland, Fundy- Bay, Nova Zembla, Karahafvet. 

D:r ÖHLINS bryozosamling från 77—78 breddgraden i N. 

innehäller säledes 27 species. Allmännast äro Gemellaria lori- 

cata, L. och Cellaria borealis, SMITT; dernäst komma Myrio- 

zoum coaretatum, SARS, Porella elegantula, D’ORB., Cellepora 

inerassata, LAM. och Dugula Murrayana, JOHNST., forma fruti- 

cosa, PocH.; af andra finnas deremot endast enstaka exemplar. 

Redan under Tertiärtiden uppträda Lepralia pertusa, ESPER, 

Mucronella ventricosa, HASSALL, Crisia denticulata, LAM., Idmo- 

nea atlantica, FORBES och Idmonea Serpens, L. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 232 ING Do 2 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 5. 

Stockholm. 

Zur Methode, Planetenstörungen gruppenweise zu 

berechnen. 

Von Dr K. G. OLSSON. 

[Mitgetheilt den 13. Mai 1896 durch D. G. LINDHAGEN.] 

In einer neulich erschienenen Abhandlung!) hat Dr K. 

BoHLIN eine Methode gegeben, mittelst Reihenentwickelungen auch 

in Bezug auf die mittlere Bewegung Störungen für eine ganze 

Gruppe von kleinen Planeten collectiv zu berechnen. Wird 

nach Dr BoHLIn als Ausgangswerth ein u, angenommen, welches 

die Gleichung befriedigt: 

Tre) (1) 

so sieht man ein, dass nach dieser Annahme u, der Quotient 

von zwei ganzen Zahlen ist. Da nun ein Argument der ent- 

wickelten Störungsfunction nach Dr BoHLIN ist: 

je — jue + jue — Je + Jundz — j'n’dz' (2) 

so erhält man zwei verschiedene Gruppen von Gliedern, theils 

solche, welche ein kurzperiodisches Glied enthalten, theils solche, 

die das langperiodische Argument und dessen Vielfache enthalten: 

0, = u,|we + (L— w)nö2,| + uc— €’ (3) 
wo 

u 
2 = I —2= 4 m (4) 

!) Formeln und Tafeln zur gruppenweise Berechnung der allgemeinen Störungen 

benachbarter Planeten, Acta der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala 

189. 



368 OLSSON, UEBER DIE STÖRUNGEN DER PLANETEN. 

und wo ich annehme, dass man nach den Potenzen des kurz- 

periodischen Theiles ndz,, nach den Potenzen von »n'd2z', und 

auch nach den Potenzen von wesine, welche Grösse Dr BOHLIN 

in #, beibehält, entwickelt. Für die Berechnung der langperi- 

odischen Glieder wendet Dr BoHLIN die GYLDEn’sche Integra- 

tionsmethode mittelst elliptischer Functionen an. Diese Methode 

ist freilich für einen Werth von u„, welcher einer Commensura- 

bilität höheren Grades entspricht, und wo also der Coefficient 

des doppelten Argumentes klein ist, verwendbar. Für z. B. den 

Werth «=! muss aber diese Methode als unbefriedigend be- 

trachtet werden, weil in diesem Falle das aus der Störungs- 

function herrührende Glied mit dem zweifachen Argumente nicht 

vernachlässigt werden kann. Ich erlaube mir deswegen hier in 

Kürze eine Verfahrungsweise anzugeben, nach welcher man auch 

die Glieder mitnehmen kann, welche die Vielfache des lang- 

periodischen Argumentes enthalten, und welche auch den Vor- 

theil mitbringt, dass man alle langperiodischen Glieder innerhalb 

der Argumente beibehalten kann und nicht braucht nach den 

Potenzen eines freilich kleineren Theiles derselben zu entwickeln. !) 

Setzt man die Hansensche Grösse 

WE (5) 

wo in W, diejenigen Glieder zusammengefasst werden, welche 

nur 4, und dessen Vielfache enthalten, so ist nach Dr BoHLIN’s 

Bezeichnungen: 

W, =w, + nyleosn +n)+ 12 sin Y (6) 

; MN N SEAT 
wo n ausserhalb der Cosinus- und Sinuszeichen gleich — ist, 

2 

und n innerhalb derselben nach Hansen definirt wird: 

ee 
Das hier befindliche w, ist um die Constante TN 

— w 

der entsprechenden Grösse bei Dr BoHLIN verschieden. 

!') Vergl. die Abhandlungen von mir: »Ueber die Integration der Ungleichheiten 

langer Periode in der Planetentheorie», I und II (Öfversigt af K. Sv. Vet.- 

Akad. Handl., Febr. und März 1896). 
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Schreibt man nun: 

w = ky + Fe-— Fl .s Cost, — F3.s COS 20, —.. ) 

+ Fo sin to, + Fr..$sin 2t0, +... + Wo | 

y=h + Ge— Gi .s COS io, — Go. s COS 26, —... LIRA 
NY . 7 . 07 N (7) 

+ Gi.e Sin t0 + Ga.co Sin 2160, +... + Nys 

nz = 1, + He — Hj .s cos t'h, — Ha, s COS 200, —.. | 

+ HF .osin to, + Ho „sin 200, + .2.4n2 ] 

so erhält man durch Differentiation von z. B. der zweiten dieser 

Gleichungen: 

day JEGr.s sin 76, + 2G,.,sin 206, +... | de, + Ia (8) 

de il Ga .c COST, + G,..cos ie, +... | de de ” 

i å SANS Mehr 
oder, wenn man Ja mittelst der Formel (3) eliminirt: 

(8 

dny 6: sin t'9, + 2i@s.;sin2dd, +... 
Dei Dal 7 7 7 x de EE UT. COSTA, + 20 Gc COS 28, + 

(9) 
a 2) dnNya 

v 1 — w 2 == an 
wo u statt u, geschrieben worden ist. 

Für die Störung der mittleren Anomalie ndz gilt die Glei- 

chung: 

= W(l — e cos &) (10) 

wenn man alle kurzperiodischen Glieder zweiter Ordnung ver- 

nachlässigt und diejenigen von den langperiodischen derselben 

Ordnung, welche den kleinen Divisor w nur zu der minus dritten 

Potenz in ndz bekommen. Man hat somit: 

dndz > 
— uw — V - e cos e (11) 

wo man im letzten Gliede nur die langperiodischen Theile mit- 

zunehmen hat. Wird nun ny, durch die Gleichung definirt: 

dmys vG1.ssin dd, + 2UG2.s sin 2 +.. 

(+ 76.0 cos To, + 2i@2..cos 20, +... 7 (12) 

x ull = w)(-- w, # We cose) 
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und die Grössen w, und nz, durch analoge Gleichungen, welche 

man durch Vertauschung von @,.° in F; 5 und A,,® bekommt, 
c ec c 

so findet man leicht, dass man anfangs diese Grössen bei Seite 

lassen kann, weil sie den kleinen Divisor (w) zu einer niedrigeren 

Potenz in den Nennern bekommen als die übrigen Theile. Man 

bekommt folglich: 

day 6 .ssin de, + 26 s sin W6, +... 
Nr . ; q ; x 
de + Gc COSTA, + 2052. c COSTA +... | 5 1 7 1 | (13) 

[uw + ull — w) (ky + Fe— FI .s COS 20, — HF. COS 2707 —... | 

3 + F,..sinia + P..sinXid, +...) 

Die Entwickelung der Störungsfunction giebt aber: 

dny IR al 
de A.» sindo, + 92.,sn 27a, 4... (14) 

+ 91.0.6084, + gJ2.0 COS 210, +... 

Führt man also die Multiplicationen in (15) aus und ver- 

gleicht die Coefficienten der Üosinusse und Sinusse gleicher 

Winkel in (15) und (14), so findet man die folgenden Bedingungs- 

gleichungen, wo in der ersten Annäherung nach Dr. BOHLIN 

k, = 0 gesetzt wird: 

oe G.s m. 2F,..@9.s+ F2..61.5 Får. 3Fy.s@s.s+2F3.5@2.5 STUCK | 

—2F) Got Fa.c@1.c— FoG ot 23. 2 — = 

hir 2 

 dull — w) 2 

ZU É 
per; G1.0.—2F1.,@s.c—Fa.s@1.e—3F2.5@3..— 283.508. —- DTS 

Ar 2F,..@%.5 ar Fy G.s =S SF @3.s + 2F3 Ga.st GEOE EE 

2 

4w | 

| 
( 

ne G2.s — Fı1..@1.s — 3.63. + F3.:@1.s —--- 

an [lernte vr 3F1.c@s.c =: F3.0@ı.e nes een 

— — 2 er 

ae wy7?® (15) 
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- Gao Fe DN .s@3.c EN Ps. — re 

— JAY SR oe + SUN Ge Sr P3.0@1.s +..= 

U 
ull EA 

bw 
ee, G3.s— 2 GON ee FPG .s ANN DEE 

2 
Se oe ar on One Nez Fu =) 

LER G3.o— 2 .s@2.— Fe — Eee 

2ksa sb, — 2 ..@.s Fa 6 — er 

Durch Vertauschung von G;.5 in F; 5 und HZ, 5 findet man 
(6) [6] c 

die für letztere Coefficienten geltenden Gleichungen. Die Gleich- 

ungen für G; > und HH; 5 sind in Bezug auf diese Coefficienten 
© c 

lineär, die Gleichungen für AF; 5 sind dagegen zweiten Grades h 

und müssen mittelst successiver Annäherungen gelöst werden. 

‘Nach Dr. BoHLIn’s Entwickelungen werden die Coefficienten 
(ov) 

J, 9 und Ah,.° als Potenzenreihen nach w gegeben, folglich z. B.: 

Is ES %o.ıs + N... TF YIN +... (16) 

Setzt man demgemäss: 

1 1 
GES + 2.5 ie neue + @.1.5+ @1.1.W+... (17) 

und führt die Ausdrücke (16) und (17) in (15) ein, so findet 

man durch Vergleichung der Coefficienten gleicher Potenzen von 

w ein System von Bedingungsgleichungen, von denen die ersten 

sind: 

2G_ 3.1.5 2F_1.1..@.2.s— 2F%.1.:@-1.2.s+ FZ1.2.@0.1.s+] 

4Mm2:@ 11. 2% 7.1.0.@.2.0 2Fo1.e@1.2.0+ 

Er ee 0 

I nie 737 DI oe 2 io en so 

ER 12,001. 20.0.6001. + Man: — 

— 2F_1.1.e.@1.2..— 2F9.1.c@0.2.0 — 2F\.1..@-1.2.0+ 
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Ä 2 | 
FH. e GA Le Rd 02. eg. re 1. ine äg EE \ (18) 

2G09.1.s — 2Fr.1..@-1.1.s — 2Fı.1.s@0.1.s — 2F9.1.s@1.1.s — 

—2F_1.1.s@.2.s+ P2.2.5@_1.1.s+ F.2..@0.1.s+ P0.2.@11+ 

+F_1.2.563.1.s — 2P2.1..@-1.2.e — 2F1.1..@0.2.. — 

= 2#9.1.0@1.2.0.” 2. 1.1.0.@.2.0+rfa2.@ 1 1.0+ 

2 Dee ea oder: = 
& 2 

= Tu 91.1..+90.1..) | 

Um die Coefficienten F, G und H;.> als Reihen, welche 
c 

nach den Potenzen der Excentricität und Neigung fortlaufen, zu 

bekommen, müssen nun die durch die Entwickelung der Störungs- 

function gegebenen Ausdrücke von f, 9 und A,.° in (18) ein- 
c 

geführt werden. Setzt man dann für F, @ und HM; > ähnliche 
c 

Ausdrücke ein, so findet man die für letztere Coefficienten gel- 

tenden Formeln durch Vergleichung von den Coefficienten gleicher 

Excentrieitäts- und Neigungsausdrücke zu jeder Seite. Da in- 

dessen die Formeln verschieden sind, wenn man sie auf ver- 

schiedene Commensurabilitäten anwendet, und da übrigens diese 

Entwickelungen leicht auszuführen sind, werden dieselben hier 

ausgelassen. 

Wie sich die zweite Integration in ndz,, die Integration 

der Störungen im Radius vector und in der Breite gestalten, 

ist aus dem obigen und aus den Auseinandersetzungen in meinen 

oben citirten Abhandlungen leicht zu entnehmen. 

Fi 
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Stockholm. 

Formeln für eine erste Verbesserung des kleinen 

Divisors in Commensurabilitätsfällen. 

Von Dr. K. G. OLsson. 

(Mitgetheilt den 13. Mai 1896 durch D. G. LINDHAGEN.) 

Obwohl die wahre mittlere Bewegung von dem Werthe 

derselben, den man der Störungsrechnung zu Grunde gelegt hat, 

wohl meistens sehr wenig verschieden ist, so können doch im 

Falle einer angenäherten Commensurabilität diejenigen Glieder 

von der Aenderung derselben sehr stark beeinflusst werden, 

welche den kleinen Integrationsdivisor enthalten. Für die Be- 

rechnung dieser Glieder ist es deswegen nützlich, schon im An- 

fange einen angenäherten Werth der Integrationsconstante zu 

ermitteln, welche in die mittlere Bewegung eingeht. Die Me- 

thode, welche für diese erste Annäherung im folgenden gegeben 

wird, stützt sich auf die Annahme, dass man eine solche An- 

näherung finde, wenn man nur die langperiodischen Glieder in 

Betracht nimmt, was wenigstens für die schwierigsten Fälle 

richtig. ist. 

Nach den Formeln, welche ich in den Abhandlungen: »Ueber 

die Integration der Ungleichheiten langer Periode in der Pla- 

netentheorie», I und II!) gegeben habe, findet man mit Ver- 

nachlässigung der unwesentlichen Theile =, Y, und #: 

1) Öfversigt af K. Svenska Vet.-Akademiens Handl., Febr. und März 1896. 
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E=k + D(1.s) sin V + D(1. ce) cos V + D@2.s)sin2V +... | 

Y=1+K'e+K(l.s)sin V+ K(1.c)cos V + K(2.s)sin2V +... (1) 

P—=1l,+K'e+ K,(l.s)sinV+K,(l.c)eosV + K,\Q2.s)sin2V+.. | 

wenn 

W =E + (cosa + le,)XY + sine £ (2) 

und mit hinlänglicher Genauigkeit für unseren Zweck: 

dndz dndz,\ ar 
en: cose — Zn W (3) 

Der für die Osculationsepoche geltende Werth: 

dndz \ 

ehe (4) 
giebt die Relation: 

ky + sy D(1. 8) + 1 D(l.c) + ,D(2.s) + &D(2.C) +... | 

+ (cos & + 1eg) (lj + Sy KA.) + cy Kl. C) + so K(2. 5) + ca K(2. C) + ...) (5) 

+ sin ey(l, + sy K,(1. 8) + ce, Kl.) + 8 K)(2. 8) + co KI(2. CO) + ...) 

wo nur die hauptsächlichsten Glieder mitgenommen sind und wo: 

- ES . EN = . 3 GV 1608 Moss; — Stal My es —teos 2 5, — Sn ar 

Um eine Relation zwischen k, und bekannten Üoefficienten 

zu finden, wenden wir die für die Osculationsepoche geltenden 

Werthe an: 

dv x 

Br a u (0) 

welche geben [vergl. Abh. II (18) und (19)]: 

0= sin ell, + 5, dh: SPäskrlep Älh.ie) #3 K@rs) +.) 

— 008 &,( + 3,1.) + KIA. ec) + ,K,2.9) +...) 

0 = cos g(l, + sg K(L. 5) + er KAL. c) + ss K(2. 5) +...) + 

sin sp(dy FIS PAN (SNR crt (LAG SAT (PSN CC 

— 2(5,K,1.5) + cy Kl. 0) + ss KA(2. 8) +...) 

NAC J 

WO: 

C=3h +, (9) 
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Aus den Gleichungen (8) findet man: 

(I + ey cos e,)l, = — sj K(1. s) — All. c) — ss K(2.s) —... 

+ 2 cos ey(sy KA(1. 8) + ec, Az. )+5A,Q2.S)+.. | (10) 

— 4 COS ek, 

und 

(1 + ey c0se,)l, = ey sin &,(5 AA. s) + Kl.) + ss K(2.5) +... ) 

— (1+e,6088,)(5, Ki 1l.s) + ec, Kl.) +5K,Q2.s)+...) 

+ 2 sin ey(s, KA. s) +41.) + ss K3(2. S) + ...) 

= _ 4x1 a & sin ek, 

Al) 

Setzt man nun [verel. II (1)]: 

a=0 + Vuk, (12) 

wo d und u aus der osculirenden mittleren Bewegung berechnet 

werden, und vernachlässigt man in den Formeln I (18) und II 

(14) diejenigen Glieder höherer Ordnung, welche dem zweifachen 

Argumente entsprechende Coetfficienten enthalten, so findet man 

die Annäherungswerthe: 

Pe. ale | 
il ROT ARE x 

K(@2.s)=,,00.s)— 253 12.5) N (13) 

Be en | 
AO) = ac £(2. c) — 23 FC. e) | 

wo |vergl. Abh. I (13) und II (3)]: 

L(2.s)=duEll. e)Z(.s) + duEll.s)L(l.e) | 

22) är EL ÖT dal. SL. >) j Ss 

und für die Coefficienten Ä,, A, und D analoge Formeln, wenn 

man in den obigen L in L,, Z, und # vertauscht. 

Führt man nun die Ausdrücke (13) in (5), (10) und (11) 

ein und die so erhaltenen Werthe von /, und /, in (5) ein, so 

gelangt man für die Bestimmung von a zur Gleichung vierten 

Grades: 

at + Aa? + Asa? + A, = 0 (15) 
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wo die Coefficienten die Werthe haben: 

Den 

I | > 

— Svull+eycos en) | 

Il — 20083 | 
s, E(1. 8) + ce, E(1. ce) + 18, E(2. s) + 

RC 

[sy (1.8) + ce L(1.c)+1s,.L(2.5) + 16,1L(2.e)+ ... eg ,2+C0C0S& 

2 1-+e,cos&, 

‘ a 2 +) COS ép 
l+e,cose, 

I.) te Bulle) Lo) ee } ae) 

_ 3Vull+eycos ey) | 

41 — e,cose,) I 
As sPX(2.3) + &P2.c) + 

ll 

Um 

& „2 +8 6088, 

2 1+e,cos&, 
[s,1/(2.s)+c,2/(2. c)] + 

2 + 6,6058, 

I + e, COS Ey 
[ST (2.s) + 040. ol) | 

Da der Werth des kleinen Divisors als annäherungsweise 

bekannt betrachtet werden kann, geschieht die Auflösung der 

Gleichung (15) leicht mittelst successiver Annäherungen. 

Es ist von Interesse zu bemerken, dass der wahre Werth 

des kleinen Integrationsdivisors nicht aus der wahren mittleren 

Bewegung gebildet wird, sondern, dass erst die Grösse D, [vergl. 

I (20)] von letzterer abgezogen werden muss. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 5. 

Stockholm. 

Om stäende elektriska vägor i metallträdar. 

Af ALFRED EKSTRÖM. 

(Meddeladt den 13 Maj 1596 genom A. LINDSTEDT). 

I en afhandling med titel »Sur le mouvement de l’electri- 

cite dans l’exeitateur de Hertz»!) har Professor V. BJERKNES 

undersökt det elektriska tillständet uti en metallträd af mycket 

stor längd, hvarest elektriska vågor fortplanta sig, under förut- 

sättning att den mot trådens yta normala elektriska kraften X, 

betraktad såsom funktion af tiden ? och afständet x från tråd- 

ändan, varierar efter lagen: 

X Aloe TR sin (Ch — En), (1) 

der 

Ay Bahn) 2 ei (1') 

och v betyder fortplantningshastigheten. När vågorna (1) re- 

flekteras vid tradändan, uppkommer interferens och genom elek- 

trometrisk mätning erhålles en »interferenskurva», hvars ekvation 

är: 

I=K, + K-.e7Cı cos (2a,x + k). (2) 

Genom att företaga mätningar af denna kurva, som finnes ex- 

perimentelt, kunna konstanterna & och a, bestämmas hvarefter 

(1) ger &« och a, hvarigenom alltså de karakteristiska kon- 

stanterna för den elektriska strömmen äro bestämda. 

') Archives des sciences phys. et nat. de Geneve TXXVI. 15 Sept. 1891. 
Wiedemanns Annalen der Physik und Chemie T XLIV, p. 513. 1891. 
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Vi ställa oss här den uppgiften att undersöka ekvationen 

för interferenskurvan (2) i korta trådar, då man i stället för 

blott en enda reflektion vid trådändan, der mätningar företagas, 

har att betrakta oändligt många reflektioner mellan trådändarna. 

Problemet blir härigenom betydligt mer kompliceradt, men det 

oaktadt kommer man, sasom vi snart skola se, till ett öfver- 

raskande enkelt resultat. 

Låt MN vara en metalltråd af längden !. Afstanden för 

en punkt P på tråden till ändpunkterna M och N äro x och 

y respektive. 

Vi antaga nu, att en följd af elektriska vågor, frambragta 

genom en HERTZ'oscillator, vid tiden t==0 börja att fortplanta 

sig från M i riktning mot N. Om vi följa dem under deras 

väg från M, finna vi, att de alltjemt aftaga i höjd tillfölje led- 

ningens motstånd, strälning m. m. Vi antaga för detta af- 

tagande exponential-lagen gälla. Antag vidare initialamplituden 

vara 4. Vid passerandet af P, da strömmen utgått i riktning 

mot N, är amplituden alltså A-e-7; efter första reflektionen, 

då vägen passerar PF, reflekterad från N i riktning mot M, är 

den Ae-:l+w 0. 8. v.; efter den 2n — 1:sta reflektionen från N 

mot MA.e-:@r—l+y och efter «den 2n:te reflektionen, då P 

passeras från M mot NA- en, 

Vi beteckna nu med n förhållandet mellan en amplitud 

omedelbart före och omedelbart efter en reflektion vid MN och 

med m motsvarande förhållande vid M. Vidare införa vi be- 

teckningarna X,, X,...X, såsom uttryck för den elektriska 

kraften hos de successiva från P mot N utgående vid M noll, 

en, två, ...p ganger reflekterade vågor och med Y,... Y, de 

från P mot M utgående vid N en, tva,...p gånger reflekterade 

och fa alltså följande uttryck: 
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JG en TER Sn (at — Eh) 
— 

= XL 
IX UN, ER 

7, = Allo pe TOT RAT sin [at — a,(y + D]; 

Ye 0), <a +). 

2, = Allo EAN ar — er (ea = LON 

Rn or 1< (a + 21). 

YA enzme Ute Ten yr3D sin [at — a,(4+34)]; 

Ya Ur: tb + ål). 

Y, == Ag nPMmes te Ut IN attayt2p — 12) sin [at PER a(y + 

SR FOR ON 4 1 u 
+ 9 LOS 9, Cu + 2p — 11). 

X, = A n?mpe et20g— attoerlxgt20) sin [at — a,(z + 2pl)]; 

X,=0, t<>(2 + 2p)). | 

För att erhålla den elektriska kraften normalt mot tråden 

vid en viss tid t$, har man att summera det motsvarande an- 

talet af dylika uttryck (3). För att derefter erhålla den ele- 

mentära impulsen, som denna kraft meddelar en elektrometer- 

nål, som anbringas i P, under tidselementet dt, har man att 

kvadrera denna summa och multiplicera med dt. Slutligen för 

att få den totala impulsen, som den elektriska strömmen med- 

delar tråden i punkten P, har man att integrera öfver hela den 

tid, som den elektriska kraften bestar i denna punkt. Inter- 

ferenskurvans ekvation erhälla vi då, när denna integrals värde 

bestämmes, betraktad såsom funktion af afständet x från elek- 

tricitetskällan. 

Integralen multiplicerad med en konstant, hvars värde är 

betydelselöst, då alla mätningar, som företagas, äro endast re- 

lativa, antager formen: 
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y+l z+21 y+3l ) 

Tf der X, + Yırası Ne ++ Ka EREREN 
dr y+l xc+21 

v VY. zn | 

zen vn 9 
ee Y, + X +...+ Yu)2de + (X, + Y+AÄ,ı+-...+ 
y+2n — 11 z+2nl 
Fre v ar Xr ade SR — 

Serien (4) måste tydligen fortsättas i oändlighet, ty äfven 

under den allra kortaste observationstid ega millioner reflektioner 

rum mellan trådändarna. Vi hafva alltså att beräkna denna 

oändliga serie. 

Man finner lätt, att, om i ofvanstående serie (4) sinus er- 

sättes med 1 och man observerar, att |m|<1 och [n] <1, erhålles 

en serie hvars absoluta belopp för hvarje term är större än den 

ursprungliga och hvilken visar sig vara absolut konvergent. Vi 

hafva alltså rättighet att omordna seriens termer och göra det 

på följande sätt, i det vi sammanslå dem i fyra grupper: 

180 Iermer a formen MAG soc acc 3 -c , hvars summa PE 

2:0 > » > NEE RER SINE. AD u; 

3:0 » » » X,Y, m. x ss. öfre gräns, » » 1 i 

4:0 » » > NA q > Yy > » DE » Jå k É 

le gt Te al (5) 

der 

7 = (ara RD an Jar...» Or 2, (6) 
m z+l + 2nl | 

v Uv Uv 

+...+2X,X, AE +... 

Ne [OR len Han, * 
yt! y+3l y+2n — 11 (6') 

v v In UV 

+...+2Y,Y)d +... 
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Boarder 9, Y. + XY +... +28, +| 
+21 z+4l c+?2n 

Vv UV U 

NN SEEK ID. (00 160) (NET NER | 

ISO ide + 2|(V,R, + Va dere | 
ge v+al y+2n — UI (7) 

DE I ED RN ns | 

Vi vilja nu först beräkna If. Den utgöres af en summa 

uttryck af formen 

L=/|X,X,dt, 
Zn] 

der p och g genomlöpa alla hela tal från 0, 1, 2... och 

der p alltid >g. 

oo 

L = AY(nm)et2e— 2x(e— ade — 2p+glle — a |e—?2t sin fat — a,lr + . i( 
ae | 

+ 2pl)]| sin [at — a,(x + 2gl) dt = 

4A? — 2 — 
ee = (nm)? te re Zee Pte —eı) e—?2f cos a,2p Re ql wen 

2 al 

5 (8) — cos (2at — 2a, — a72p + ql))dt = ( 
2 SER — 20 (+ 2pl 

as 3 (nom)o te 206 — avg 25 Fäte av 1(©+2p EN a 

a — 2, (x+2pl) 
ee) [— 20 cos ay2p — gl + 

+ 2a sin a,2p — a = Kle-?p+gle g—2p— ale, g-2ex | | 

der K! konstant. 

Man får alltså 

I INO (9) 

der K konstant. Vi observera vidare, att, som i formel (8) 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 5. 
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p>g, blir konstanten K i (9) ändlig, äfven då ! går mot 

oändligheten. 

Om man ersätter z med y+ och multiplicerar IT med m?, 

får man IT. 

El tm I ere Ve (10) 

Det återstår oss således att beräkna integraler af formen 

M = |Y,X,dt, 
y+2p—1l 

der p och g genomlöpa alla heltalsvärden från 0, 1, 2... 

och der p>4q. 

y+2p — 1! 

v 

sin [at — a,(z + 2gl) dt = 

2 
-5 Prater 227 cos (2a, y — dal + pl) 

y+2p — 1 

— cos (2at — a,2p + gl)ldt = 

DÅ = — — 204(y + 2p — 11 
= = P+gmPp+4 le wre an Az ar Te, cos Bey — (11) 

M= TER 2p + gl(€ — avfe — 20t sin [at Er MY + 2p a pe] | 

(Er 

| 
e — 201(y + 2p — 1) 

Ka? + a") 

—_ 9a,l + 2p gl) + 2asın (2a,y — - 2al + 2p — p = 40) = 

— 2a,l + 2p — 1) — [— 2a cos (2a,y — 

42 G 
= nP+gImPp+g4— le— 2p+gle - 2 Op — 4 ) 

2 20(0? + a?) 
e 2019 — a? 

cos (2ay- — 2a,l + 2p — gl) + ac sin (2a,y — 2a,l + 2p gl) = 

= He + ale e- ap — gl — 20) go 2017 [hi cos2a,y + ha sin 2ay],, | ] 

der H!, hi, hy konstanter. 

0° ne = Hlle-?ew[h, cos 2a,y + hy sin. 2a,y] ;- 
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der Al, h,, h, konstanter, eller 

I, = He” eu cos (2a,y + h), (12) 

der H och Ah konstanter och der vi göra samma anmärkning 

som vid (9), att 7 är ändlig, äfven då l =. 

Om man ersätter y med © + l, öfvergär IY, efter multipli- 

kation med mn uti Ii, . 

In = HmneT le 22 cos (2a,2 + 2a,l + h) (13) 

Vi få alltså det slutliga uttrycket för tidsintegralen enl. 

[(5), (9), (10), (12), (13)] under följande form: 

Neem + Hie- 2ew cos (2a,y + h) +] 

+e 7 ?eılpne 207 cos (24,2+2a,l+h)} , u) 

hvilken formel vi nu öfverga att diskutera. 

Diskussion. 

1. Om vi antaga e nära noll, d. v. s. amplitudens af- 

tagande genom trädens motstånd, strålning etc. vara försvin- 

nande, samt m och n båda närma sig 1, d. v. s. fullständig 

reflektion i det närmaste ega rum vid båda ändpunkterna M 

och N, öfvergär vår slutformel (14) efter någon omordning uti: 

I=!K + H. e—?ewv cos (2a,y + h)} + 

+ IK + H.e- ?eı(l+2) cos (2a,(l + x) + h)} | a5) 

Göra vi nu i (15) det speciella antagandet, att längden af 

tråden Il är mycket stor, y deremot liten, så blir förra ledet af 

(15) det bestämmande, och ekvationen antager formen 

I = H, + H-e-?ew cos (2a,y + h), (16) 

den formel, som Professor BJERKNES (2) framstält, och som allt- 

så är gällande vid ändan af en mycket lång tråd. Vilkoret 

för denna formels användbarhet är alltså, att trådlängden / är 

vald så stor, att e=?&l är en mycket liten kvantitet. 
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2. Antaga vi deremot tradlängden kort, måste den full- 

ständiga formeln (15) användas. Denna är tydligen ingalunda 

så bekväm som Professor B:s enkla formel, när det gäller be- 

stämmandet af 'kvantiteterna «, och a,. Men en verklig för- 

enkling inträder, om vi låta trådlängden | vara variabel och 

hålla y konstant, d. v. s. vi införa 

CH Wal GER 

der c konstant. 

Det af y beroende ledet i (15) blir dä konstant, och inter- 

ferenskurvans ekvation antager följande enkla form: 

I=@G, + Get? cos (4a,x + 9), (17) 

af hvilken konstanterna &, och a, bestämmas med samma lätt- 

het som af formel (16). 

En betydlig förenkling af den experimentela anordningen 

är en följd af detta resultat, i det de af Professor B. använda 

trådarna på öfver 100 meters längd kunna ersättas med dylika 

af få meters längd, hvarvid man blott har att iakttaga, att de 

värden ä de karakteristiska konstanterna, som i senare fallet 

erhållas, äro dubbelt så stora som de i förra. 

| Ännu en praktisk betydelse kan genom denna anordning 

blifva en följd, enär konstanterna G, och @ i formel (17) äro 

betydligt större än de i (16), hvadan således en svag ström 

lättare kan observeras än eljest vore fallet. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 5. 

Stockholm. 

Ueber sterische Hinderung bei Oxim- und Hydrazon- 

bildung. 

Von CARL KULLGREN. 

[Mitgetheilt den 13. Mai 1896 durch O. PETTERSSON] 

Während der letzten Jahre, da die stereochemischen Pro- 

bleme bei der chemischen Forschung mehr und mehr in den 

Vordergrund getreten sind, kann man eine neue Behandlungs- 

weise der dazugehörigen Fragen deutlich erkennen. 

Während man früher gewöhnlich keine grössere Rücksicht 

auf die Fälle nahm, bei denen die allgemeinen Reactionen nicht 

normal verlaufen, hat man in letzterer Zeit dieselben beobachtet, 

als besonders geeignet, um einen Einblick in die Raumverhält- 

nisse der Atome zu erhalten. Die Molekulargrösse einer Gruppe 

scheint nämlich oft grösseren Einfluss auf den Gang der Reac- 

tion zu haben als die Affinität; man wird also aus dem Ver- 

laufe der Reaction gewisse Schlüsse in Bezug auf das geome- 

trische Aussehen der genannten Gruppe ziehen können. 

Doch hat man sich bis auf Weiteres hauptsächlich auf das 

Sammeln der Thatsachen in dieser Frage einschränken müssen. 

Als ein Beispiel des Erwähnten kann angeführt werden: 

die Nitrierung von Chlorbrombenzol (1, 3) 

Cl 
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Nach der ÖOrientierungsgesetzen tritt die Nitrogruppe haupt- 

sächlich in Para- theils auch in Ortostellung ein, und in diesenr 

Falle soll sie das Wasserstoffatom entweder bei 4 oder 6 sub- 

stituieren. Wenn man nach den Verwandtschaftsverhältnissen 

urteilen darf, sollte sie die Ortostellung zu Brom vorziehen, weil 

Brom ja bedeutend schwächer negativ als Chlor ist und also 

geringere wegstossende Wirkung auf die Nitrogruppe ausübt. 

Dies ist indessen nicht der Fall. Die Substitution verläuft bei- 

uahe nur bei dem Kohlenstoffatom 6, also bei der Ortostellung 

des Chlors. Die wahrscheinliche Erklärung beruht auf der klei- 

neren Atomgrösse des Chlors. 

Stereochemische Ursachen treten in noch höherem Masse 

hervor, da es sich um diejenigen Gruppen handelt, die sich von 

einander nur durch die Molekulargrösse unterscheiden. 

Als ein. Beispiel kann erwähnt werden dass bei der Bro- 

mierung von Paraetyltoluol 

nn 
| 

a 

Brom ausschliesslich bei dem Kohlenstoffatome 3 eintritt. Es 

zieht die Nachbarschaft der kleineren Gruppe vor. Diese 

erwähnten Thatsachen u. a. ähnliche sind schon seit langer 

Zeit bekannt, ihr Zusammenhang mit den stereochemischen Fra- 

gen ist aber erst in letzterer Zeit aufgeklärt worden. 

Unter den bedeutendsten Untersuchungen, die die Aufmerk- 

samkeit auf die hier oben beleuchtete Richtung gezogen haben, 

mögen die Arbeiten von V. MEYER und dessen Schülern über 

die Esterificerungsverhältnisse einiger aromatischen Säuren an- 

geführt werden. 

MEYER !) fand gelegentlich, dass die Mesitylencarbonsäure 

mit Alkohol und Salzsäure sich nicht esterificiren lassen. 

1) Berl. Ber. 27, 510. 

ee a 
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Ähnliche Beobachtungen waren schon früher gemacht, ohne 

eine nähere Untersuchung zu veranlassen. 

Die Stereochemie hatte indessen Stellung zu ähnlichen Fra- 

gen genommen und V. MEYER unterwarf auch die Sache einem 

tiefgehenden Studium, welches noch nicht beendet ist. Er fand, 

dass alle aromatischen Säuren mit Diortosubstituenten also vom 

Typus 

in erwähnter Weise sich nicht esterificiren lassen. Doch gelingt 

dies durch eine Modification des Verfahrens teilweise und die 

quantitative Bestimmung der erhaltenen Ester zeigte deutlich 

dass mit wachsender Molekulargrösse des Substituenten die Esteri- 

ficerung schwieriger verläuft. 

Die hindernde Wirkung der Diortosubstituenten ist auch 

auf anderen Gebieten beobachtet: zum Beispiel, eine Verbindung 

CH,” Sör 

Ro N 
CN 

lässt sich nicht verseifen. 

Bei der Oxim- und Hydrazonbildung sind ähnliche Beob- 

achtungen gemacht worden. 

HANTZSCH!) hat gefunden dass das Keton 

_CH, M 
StR C,H, 

3 

mehrere von den gewöhnlichen Ketonreaktionen, unter anderen 

die Oximbildung, nicht giebt. 

CLAus ?) hat angezeigt dass Monoacetoisodurol 

2 BA 1 
(CH,),C,HCOCH, 

1) Berl. Ber. 28, 2772. 
2) Berl. Ber. 20, 3098. 
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ein Oxim liefert, spätere Untersuchungen aber von BAumM !) haben 

dieses widerlegt. 

Der letzte hat einige aromatische diortosubstituierte Ketone 

in der Hinsicht der Oxim- und Hydrazonbildung systematisch 

untersucht. Er fand dass im Allgemeinen die Reaktion ver- 

hindert wird. Ausnahme machte Mesitylelyoxylsyremetylester: 

MsCOCOOCH, (wo Ms Mesityl — C,H,(CH,), — bedeutet) 

welcher ein Produkt mit Hydroxylamin giebt. 

Schon vorher hatten FEITH und DAVIES ?) gefunden, dass 

acetomesitylen Ms CO CH, bei höherer Temperatur mit Hydroxyl- 

amin sich vereinigte, wobei aber sogleich die Beckmannsche Um- 

lagrung stattfand. 

Es geht aus dem Obenerwähnten hervor, dass nicht nur die 

Diortosubstituenten sondern auch die auf der anderen Seite der 

Carbonylgruppe gebundenen Radicale Einfluss auf die Oximbildung 

ausüben. 

Aus diesem Grunde machte mir Hr Prof. V. MEYER in 

Heidelberg den Vorschlag die folgenden Körper zu untersuchen: 

1) Ms—CO CH, Cl 

2) Ms—C O CH Cl, 

8) Ms CO C Cl, 

4) Ms CO CH, CH, COOH 

ob sie Oxime oder Hydrazone bilden. 

Nach der Darstellungsmethode für die Oxime, die AUWERS 2?) 

angezeigt hat, geht die Oximbildung glatt schon bei gewöhnlicher 

Temperatur und noch leichter bei Erhitzung vor sich. Er ver- 

wandte einen grossen Ueberschuss von salzsaurem Hydroxylamin 

(3 Mol.) und Alkali (9 Mol.). 

Bei den folgenden Versuchen habe ich teils diese Auwersche 

Darstellungs-Methode verwendet — doch mit wenigerem Alkali- 

überschuss, gewöhnlich 4 Mol. — teils die Ketone in Bomben- 

!) Berl. Ber. 28, 3207. 

2) Berl. Ber. 24, 3546. 

3) Berl. Ber. 22, 604. 
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röhren mit salzsaurem Hydroxylamin in koncentrierter wässriger 

Lösung und Alkohol (Keton 1 Mol., NH, OH Cl 2 Mol. und 

Alkohol 1 cc. auf 0,1 gr. Keton) bis auf 120—130° erhitzt. 

Um die Hydrazone zu erhalten habe ich in einigen Stunden 

Keton (0,2 gr.) mit Phenylhydrazin (0,5) und 50 % Eisessig 

(4 er.) in Kolben mit Steigrohr auf dem Wasserbade erhitzt. 

Mesitychloracetophenon. 

CH, 

Ya 
( po CH, Cl 

CH 
ID uma 

Das Präparat ist in der Litteratur nicht bekannt. Es 

CH, 

wurde mir gütigst vom Privatlaboratorium des Hrn Prof. MEYER 

überreicht. 

Die Verbindung bildet weisse, eigenthümlich riechende Kry- 

stalle, die bei 66° schmelzen. Sie kann wie dies bei derartigen 

Körpern der Fall ist, in Alkohol und Aether leicht, nicht aber 

in Wasser gelöst. werden. 

Der Versuch zur ÖOximierung wurde zuerst nach der Au- 

werschen Methode bei Zimmertemperatur gemacht. Das Keton 

wurde in etwas wenig Alkohol aufgelöst und konc. wässrige 

Lösung von salzsaurem Hydroxylamin und Natronlauge zugefügt. 

‘Nach einigen Stunden konnte ich noch einen starken Geruch 

des Ketons wahrnehmen. Die Reaktion war also nicht oder 

nur teilweise verlaufen; ich versuchte es also mit Erhitzen in 

Kolben mit Steigrohr auf dem Wasserbade. (Bei den übrigen 

Körpern wurde gleich damit angefangen.) 

Nachdem das (Gemisch während einigen Stunden erhitzt 

worden war, wurde es mit Wasser verdünnt, um eventuell un- 

angegriffenes Keton auszufällen. 

Da entstand ein Niederschlag, der mit Aether aufgenommen 

wurde Hätte sich Oxim gebildet, sollte es sich in der vom 

Aether getrennten Lösung befinden, weil der Aether die Oxime 
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in alkalischer Lösung nicht aufnimmt. Diese Lösung wurde 

deshalb mit Schwefelsäure angesäuert; es fiel aber kein Nieder- 

schlag dabei aus. Oxim hatte sich also in dieser Weise nicht 

gebildet. 

Ich versuchte es dann durch Erhitzen im zugeschmolzenen 

Rohre zu erhalten. Nach dieser Operation wurde mit Wasser 

verdünnt, da sowohl Keton als Oxim ausfallen sollten, weil hier 

ja kein Alkali verwendet wurde, und das Oxim sich also nicht 

in Lösung halten konnte. Der entstandene Niederschlag wurde 

mit Wasser so lange gewaschen, bis die Reaction auf Hydroxyl- 

amin ausblieb; derselbe wurde nachher mit negativem Erfolge 

auf Stickstoff untersucht. Der Niederschlag musste also reines 

Keton sein, was auch aus seinem Schmelzpunkte 66° hevorging. 

Versuch zu Hydrazonbildung. 

Nach Erhitzen auf dem Wasserbade wurde die Lösung 

mit Wasser verdünnt, wobei eine weise, krystallinische Masse 

ausfiel, welche allenfalls gebildetes Hydrazon enthalten sollte. 

Sie wurde in der Reibschale mit verdünnte Schwefelsäure be- 

handelt um durch das Waschen mit Wasser vom Ueberschusse 

des Phenylhydrazins befreit zu werden. 

Eine qualitative Probe auf Stickstoff gab negatives Resultat. 

Hydrazon war also nicht gebildet, was auch dadurch bestätigt 

wurde, dass der Schmelzpunkt der Substanz 66° also der des 

reinen Keton war. 

Mesityldichloracetophenon. 

CH, 
Äg 
[ Neo CH CI, 

EN ER 

Das Präparat ist meines Wissens nicht vorher bekannt. 

Ich stellte es in gewöhnlicher Weise nach der Friedel-Craftschen 

Methode dar. Dichloressigsäurechlorid und Mesitylen in molekülä- 

ren Mengen wurden in einer achtfachen Gewichtsmenge Schwefel- 
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kohlenstoff aufgelöst, wonach die nöthige Menge Aluminiumchlorid 

in kleinen Portionen zugefügt wurde. Das Gemisch liess ich 

durch 12 Stunden bei Zimmertemperatur stehen, und erhitzte 

es darauf während einiger Stunden auf 50—60° in Kolben mit 

Kühler, der mit einem Chlorcaleiumrohre verbunden war. Der 

Schwefelkohlenstoff wurde abdestilliert und der Rückstand mit 

Vorsicht in Eiswasser abgegossen. Es entstand ein Oel, das 

mit Aether aufgenommen und mit Wasser und Natronlauge ge- 

waschen wurde. Nach dem Trocknen mit Chlorcalcium und dem 

Verdampfen des Aethers blieb ein dunkles Oel zurück. Im 

Fraktionierkolben ging es bei 255—260 über und erstarrte nach- 

her zu einem gelblichen, krystallinischen Produkt. Dieses ist in 

Alkohol, Benzol leicht löslich, und krystallisiert aus Ligroin in 

ganz weissen Krystallnadeln, welche bei 64,5° schmelzen. 

Der Verzuch zur Oximierung wurde in gewöhnlicher Weise 

unternommen. 

Mit freiem Hydroxylamin. 

Bei Verdünnung mit Wasser bekam ich ein Oel, welches 

keinen Stickstoff enthielt. Die alkalische Lösung wurde ange- 

säuert ohne dass ein Niederschiag ausfiel. Oxim war also nicht 

gebildet. Das entstandene Oel war wahrscheinlich ein Produkt 

der Einwirkung des Alkalis auf das chlorhaltige Keton. 

Im Bombenrohr. 

Weil hier Alkali nicht verwendet wurde, brauchte man die 

letzt erwähnte Eventualität nicht zu fürchten. 

Nach fünfstündigem Erhitzen wurde mit Wasser verdünnt, 

wobei ein weisser, krystallinischer Niederschlag entstand, dessen 

Schmelzpunkt bei 64,5° lag. Eine qualitative Probe zeigte die 

Abwesenheit von Stickstoff. Eine Oximierung hatte also nicht 

stattgefunden. 

Bei dem Hydrazonversuche wurde in gewöhnlicher Weise 

verfahren. Sowohl durch Schmelzpunktsbestimmung als qualitative 

Analyse ergab sich, dass kein Hydrazon gebildet war. 
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Mesityltrichloracetaphenon. 

CH, 

- eo ccl, 
ÖH, 

Diese vorher nicht bekannte Verbindung stellte ich in der- 

CH, 

selben Weise dar, wie bei der Dichlorverbindung angegeben ist, 

selbstverständlich mit dem Unterschiede, dass hier Trichloressig- 

säurechlorid verwendet wurde. In Betreff der Darstellung des 

letzteren wird mitgeteilt, !) dass die Trichloressigsäure bei ganz 

leichter Erhitzung mit Phosphortrichlorid reagiere. Mehrere 

Versuche hatten negativen Erfolg, und erst seit ich das Gemisch 

während einiger Stunden auf dem Wasserbade im Kolben mit 

Kühler erhitzt hatte, bekam ich genügende Menge des erwünsch- 

ten Chlorids.. Dies gab mit Mesitylen ein dunkles Oel, dessen 

Aetherextraktion — ausser der gewöhnlichen Reinigungsbehand- 

lung — auch mit Thierkohlen gekocht wurde. 

Das Oel wurde bei 40 mm. Druck fraktioniert, da es nicht 

ganz unzersetzt bei 160—170 überging. Es erstarrt nicht beim 

Abkühlen mit Eis. 

Das Oxim versuchte ich nicht durch Erhitzen mit alkali- 

scher Hydroxylaminlösung darzustellen, weil schon die Dichlor- 

verbindung wahrscheinlich mit Alkali reagierte, was hier in noch 

höherem Masse der Fall sein dürfte. 

Nach Erhitzen im Bombenrohr und Behandlung in gewöhn- 

licher Weise zeigte eine Probe auf Stickstoff, dass sich kein 

Oxim gebildet hatte. 

') Bull. d. soeiete chim. 20, 11. 
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s- T'rrimetylbenzoylpropionsäure. 

CH, 

Nco CH, CH, CO OH 

on, CH, 

Ich verwandte bei der Darstellung dieser Säure eine Methode 

von MuHRr!) nach welcher man die Säure leicht erhält. Bei 

dem Versuche der Oximierung mit freiem Hydroxylamin braucht 

man nicht Alkohol zuzufügen, da die Säure sich in Wasser 

leicht löst. Nach dem Erhitzen wurde angesäuert, wobei ein 

krystallinischer Niederschlag ausfiel. Er zeigte den Schmelz- 

punkt der Ketonsäure, und war also reine, unangegriffene Aus- 

gangssubstanz. ; i 

In Bombenrohr wurde das gewöhnliche Gemisch erhitzt. 

Bei der Verdünnung mit Wasser bekam ich ein Oel, welches 

mit Aether aufgenommen wurde und bei der Probe auf Stick- 

stoff zeigte sich, dass die Oximierung nicht eingetreten war. Das 

entstandene Oel war höchst wahrscheinlich der Aetylester der 

Ketonsäure; es wurde deshalb ein neuerlicher Versuch gemacht, 

aber ohne Alkohol. Dabei bekam ich eine feste Substanz, deren 

Schmelzpunkt mit demjenigen des verwendeten Ketons identisch 

war. Der untersuchte Körper giebt also kein Oxim. 

Auch der Hydrazonversuch gab negatives Resultat. Ich 

bekam die Ketonsäure zurück. 

Die Untersuchungen zeigen also, dass keines von den ver- 

vendeten Ketonen Oxim oder Hydrazon giebt. 

Es ist vorher mitgeteilt, dass Mesitylenacetophenon Ms COCH, 

ein Oxim liefert. Vergleicht man damit, dass seine oben behan- 

delten chlorsubstituierten Verbindungen nicht oximiert werden 

können, so tritt deutlich der Einfluss der grösseren Atomgrösse 

des Chlors hervor, wenn auch die Affinitätsverhältnisse eine 

Wirkung in derselben Richtung ausgeübt haben. | 

1) Berl. Ber. 28, 3216. 



394 KULLGREN, VON OXIM- UND HYDRAZONBILDUNG. 

Dagegen ist es schwerer die Stellung der Ketonsäure Ms 

CO CH, CH, CO OH in dieser Frage zu verstehen. Die Affinität 

soll hier eine kleine oder gar keine Rolle spielen, weil das Car- 

boxyl von der Carbonylgruppe weit entfernt ist. 

Wenn man auch gegen eine solche Behauptung etwas ein- 

wenden könnte, ist sie doch ganz richtig bei dem Ester, welcher 

auch, wie der Versuch zeigt, kein Oxim liefert. Den Grund 

dieser Verhältnisse muss man also wohl nur in sterischen Ur- 

sachen suchen. 

Da zeigt sich die Eigentümlichkeit, dass die Verbindung 

Ms CO CO O CH, ein Produkt mit Hydroxylamin giebt, obwohl 

es scheint, als wäre sie in sterischer Hinsicht nicht mehr dafür 

passend als Ms CO CH, CH, CO OH. 

Wenn ich einen Erklärungsgrund vorbringen darf, will ich 

erinnern dass es durch Arbeiten von BAEYER und von BAMBERGER 

höchst wahrscheinlich gemacht ist, dass die aliphatischen Ver- 

bindungen sich zu ringähnlichen Configurationen ordnen, wie es 

vom Beispiel scheint U) 

„EN 
CH, CH, 

| 
CH, . CH CO OH 
| | | 
H H 

Dies sollte insbesondere hier bei der aliphatischen Kette 

der genannten Ketonsäure der Fall sein, weil ja die Hydroxyl- 

gruppe eines Carboxyl immer eine groose Neigung zu haben 

scheint mit dem durch vier Kohlenstoffatome davon getrennten 

Sauerstoff zu reagieren. 

Eine solche geometrische Orientierung bei der Säure macht 

es leicht verständlich, weshalb ihr sterisches Verhalten die Oxi- 

mierung nicht erlaubt. | 

Dasselbe macht sich selbstverständlich auch bei der Hy- 

drazonbildung geltend. 

1) Vel: Lehrbuch der org. Chemie von MEYER und Jacogson, Theil 11, Pag. 10. 

KS 

te ne 
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Bis auf Weiteres ist ja doch die Stereochemie in diesen 

Fragen auf etwas grobe Ausdrucksmittel hingewiesen; man kann 

aber vielleicht eine Aenderung darin bald erwarten. da die Sache 

ein grosses Interesse geweckt hat und tiefgehende Untersuchungen 

gemacht werden. 

Zum ‘Schluss möchte ich meinem hochverehrten Lehrer dem 

Hrn. Prof. V. MEYER für seinen Rath und Beistand meinen 

besten Dank aussprechen. | 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 5. 

Stockholm. 

Beiträge zur Chemie des Jodoniumgebiets. 

Von CARL KULLGREN. 

(Mitgetheilt den 11 Mai 1896 durch O. PETTERSSON.) 

Die von VIKTOR MEYER und von WILLGERODT seit einigen 

Jahren gemachte, interessante Entdeckung der Jodosokörper 

führte bald den ersteren zu einem neuen Schritt innerhalb der 

‘organischen Chemie des Jods. Es ist ihm!) gelungen eine der 

Ammoniumbase ganz ähnliche Jodoniumbase darzustellen: 

% 

N 
OH. 

Er bekam zuerst dieselbe mit einem Jodsubstituenten in 

der einen Phenylsruppe, da Jodosobenzol unter Abkühlung in 

koncentrierter Schwefelsäure aufgelöst wurde. Aus der Lösung 

sab Jodkalium einen Niederschlag von Jodid: 

GEHE 
FA 

re 

| J 

MEYER schreibt die Reaktion in zwei Phasen: 

‚OH 
Dr Core oe 

“ OH 

OH H JORI 
sng HJO DOM Bok 9 

OH j C,H,‘ 

1) Berl. Ber. 27, 426. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. Sh — INGGO 4 

+ 

2) OK 
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Auf Vorschlag des Hrn Prof. V. MEYER sollte ich, während 

eines Aufenthalts am Universitetslaboratorium zu Heidelberg, 

untersuchen, ob die Reaktion in analoger Weise verläuft, wenn 

die beiden Phenylgruppen einen Carboxylsubstituenten tragen, 

wenn man also von Jodosobenzoesäure anstatt Jodosobenzol ausgeht. 

Für diesen Zweck wurde die Metaverbindung gewählt. 

V. MEYER und Schüler derselben waren auf Grund einer 

Anzahl von Versuchen zu der Anschauung gekommen, dass nur 

die Ortojodbenzoesäure jodosirt werden könne; zwar gaben die 

Meta- und Paraverbindungen Jodidchloride (—JC],), bei der Be- 

handlung aber mit Natronlauge, um diese in die entsprechende 

Jodosoform (—JO) überzuführen, wurde nur das Ausgangs- 

material, m- und p-Säure, gewonnen. 

Es hat sich nachher gezeigt, dass die genannten Forscher 

sich geirrt haben. Jetzt gelingt es, wenn auch mit Schwierig- 

keit, die Jodosoverbindungen auch von den m- und p-Formen 

darzustellen. 

Durch WILLGERODT!) ist es nämlich erwiesen, dass wenn 

man ihre Jodidchloride unter Vorsicht mit Natronlauge behan- 

delt und nur die nöthige Menge Schwefelsäure zusetzt, die er- 

zeusten Jodosoverbindungen ausfallen. 

Nach dieser Vorschrift bekam ich auch die gewünschte m- 

Jodosobenzoesäure. 

Ich ging von der m-Amidobenzoesäure aus und führte diese 

in gewöhnlicher Weise durch Diazotierung in m-Jodbenzoesäure 

über. In der Litteratur ist dabei nur die alte Methode ange- 

geben: Stickstofitrioxid einzuleiten; das jetzt gewöhnliche Ver- 

fahren mit Nitrit gelingt ganz gut. Doch scheint es am besten 

in diesen Falle das Chlorhydrat des Amins zuerst in kochen- 

dem Wasser zu lösen ehe die Diazotirung vorgenominen wird. 

Die so bekommene, bräunliche, unreine Jodbenzoesäure wird 

am leichtesten durch Ueberführung in Jodidchlorid gereinigt, 

und dieses wird nachher unser Kochen mit schwefliger Säure 

bis zu vollkommener Inaktivität (d. h. bis nach Zusatz von an- 

1) Berl. Ber. 27 2326. 

2 Sr ee ne 
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gesäuerter Jodkaliumlösung kein Jod frei wird) reduciert, wobei 

man ein ganz weisses Präparat von m-Jodbenzoesäure erhält. 

Diese Methode kann man im Allgemeinen mit Vorteil ver- 

wenden um jodsubstituirte Benzoverbindungen rein zu bekommen, 

doch giebt sie in diesem Falle nicht gute Ausbeute. 

Die in Eisessig gelöste Jodbenzoesäure fällt nämlich keines- 

wegs vollständig aus. Man soll nicht mit grösseren Quantitäten 

als 10 gr. arbeiten und möglichst wasserfreien Eisessig verwenden. 

Die vollkommen reine Jodbenzoesäure wird nachher in ihr 

Jodidchlorid übergeführt. — Die Menge der Substanz wird 

durch diese Operationen höchst bedeutend vermindert, was leider 

auch bei der nachfölgendem der Fall ist. 

Da WILLGERODT in der oben erwähnten Weise das Jodid- 

chlorid behandelte, bekam er eine von Jodbenzoesäure verun- 

reinigte Jodososäure und um die erste abzuscheiden, kochte er 

das Gemisch mit Alkohol. Indessen geht dabei auch ein Theii 

von der J odosoverbindung verloren. 

Diese ‘letzte Operation kan man vermeiden und die Aus- 

beute dadurch etwas, doch leider keineswegs befriedigend, wenn 

man mit grösster Vorsicht folgendermassen arbeitet. Man setzt 

die Natronlauge zu bis eben Spuren alkalischer Reaktion beo- 

bachtet werden (man darf nicht ohne weiteres fortsetzen, bis 

die ganze Menge der Säure in Alkali aufgelöst ist) und fällt 

nachher mit etwas weniger als der für vollständige Sättigung 

nöthigen Menge stark verdüunter Schwefelsäure. — Auf diese 

Weise erhält man direkt ganz reine m-Jodbenzoesäure. 

Ich habe diese Bemerkungen bei der Darstellung der Säure 

mitgeteilt, weil die Reaktionen gar nicht glatt verlaufen und es 

mehrmals vorgekommen ist, dass Versuche zur Gewinnung der 

Säure misslungen sind. 

Die reine m-Jodosobenzoesäure sollte ich nachher, wie oben 

erwähnt ist, mit koncentrierter Schwefelsäure behandeln, um zu 

untersuchen, ob sich auch hier eine Jodoniumbase bildet. 

Zu 1 gr der Säure verwendet man 15 gr mit in Eis abge- 

-kühlter Schwefelsäure, die allmählich den Körper zu einer gelb- 
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braunen Lösung zerlegen. Man soll dabei mit einem Glasstabe 

die Substans zerteilen, da die Auflösung sonst sehr lange Zeit 

braucht. Man giesst nachher die Lösung in kleinen Portionen 

in Eiswasser ein. Die konc. Lösung darf man nicht stehen 

lassen, man bekommt sonst nicht den erwünschten Körper; es 

geschieht vielleicht eine Sulfonering. 

Bei der Verdünnung mit Eiswasser fällt eine weissgelbe 

Substans aus. Nachdem diese abfiltriert ist, giebt Jodkalium 

einen Niederschlag von einer gelblichen amorphen Verbindung. 

Diese krystallisiert nicht — ist in Alkohol und Eisessig 

leicht löslich und fällt aus dieser Lösung durch Wasser aus. 

Man bekommt sie vollständig trocken durch Erhitzung im 

Trockenschranck bis 60° oder über Schwefelsäure im Vakuum. 

Ein in der letzten Art getrocknetes Präparat analysierte 

ich auf Jod nach Carius. 

0,1581 gr. Substans gaben 0,1724 gr Ag) 

oder 61,34 %J 

C,H,COOH 

Aus der Formel: 3--6,H,JC00H berechnet 61,16 2 J 
1 

Die beiden Carboxylgruppen hatten also den normalen Gang 

der Reaktion nicht verhindert. 

Die neue Verbindung ist interessant, unter anderem aus dem 

Grund dass ganz gewiss das eine Jodatom durch Silberoxyd 

und Wasser gegen basischen Hydroxylgruppen ausgetauscht wer- 

den kann, wodurch die Verbindung denn die Eigenschaft sowohl 

von Säure als Base bekommt. 

Im Sehmelzpunktsröhrchen scheint sie eine Zerlegung zwischen 

60--70° zu erleiden und schmilzt bei 115—-120°. Es ist ja oft 

der Fall bei ähnlichen Jodverbindungen, dass sie keine bestimmte 

Schmelzpunkte haben. 

Das Silbersalz bekommt man als einen amorphen, gelbweis- 

sen Niederschlag, wenn man die Substans in der genauen Menge 

Natronlauge auflöst, und nachher mit Silbernitrat fällt. 
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Aus Mangel an Material konnte ich keine Analyse machen. 

Obgleich ich lange Zeit darauf verwendete, gelang es mir 

nicht, den neuen Körper in hinreichenden Mengen zu bekommen 

um ihn näher zu studieren. Meine Aufmerksamkeit wurde aus- 

serdem einer anderen Frage zugelenkt. 

Bei der hier oben gegebenen Beschreibung wurde mitgeteilt, 

dass bei der Verdünnung der konc. Schwefelsäurelösung von 

Jodvsobenzoesäure mit Wasser, eine gelbliche Substans ausfiel. 

Behandelt man Jodosobenzol in derselben Weise so entsteht 

nach MEYER ein wenig Jodbenzol. 

Die nächste Annahme wäre also, dass hier m-Jodbenzoe- 

säure sich gebildet hätte. Das ist doch wahrscheinlich nicht 

der: Fall. Denn teils giebt die Substans keinen Niederschlag 

von Jodidchlorid, wenn Chlor in ihre Eisessiglösung eingeführt 

wird, teils ist ihre Löslichkeit in Alkohol eine ganz andere als 

die der m-Jodbenzoesäure. Aus den Schmelzpunktsverhältnissen 

konnte ich keinen Schluss ziehen, da ich keinen konstanten 

Werth bekam. 

Eine andere mögliche Annahme, dass ein Jodosokörper vor- 

liest, wird aus dem Grunde unwahrscheinlich, dass die Substans 

ganz oder sehr nahe inaktiv ist; in den Fallen, wo eine kleine 

Abscheidung von Jod konnte beobachtet werden, ist es ja wahr- 

scheinlich, dass die Substans durch Spuren von Jodosobenzoe- 

säure verunreinigt war. — Auch ist Schwefel nicht in irgend 

einer Form eingetreten: eine qualitative Probe zeigte die Ab- 

wesenheit desselben. 

Auf Grund dieser Verhältnisse vermuthete Hr. Prof. MEYER 

dass die Verbindung die Structur: 

COOH BRENEOOH 

° NI 2) 4 N 
DS ee I Ne nd 

oder eine ähnliche hätte, deren Typus man Jodazobenzol nennen 

könnte. 

Dabei möchte ich erinnern, dass von den entsprechenden 

Azoverbindungen COOHC,H,..N:N.C,H,COOH nur diejenigen 
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bekannt sind, in welchen die Carboxylgruppen eine Metastellung 

zum Stickstoff einnehmen. 

Gäben die Analysen mit der vermuteten Formel überein- 

stimmende Werthe, so wären ziemlich gute Beweise für die 

Formel zugebracht. 

Es ist hier leider dasselbe der Fall wie bei dem neuen Jodide: 

die Ausbeute von Substanz ist sehr gering. Schon die m-Jodo- 

sobenzoesäure konnte ich nur in kleinen Quantitäten erhalten 

und diese wurden bei weiterer Behandlung im höchsten Masse 

vermindert. 

Es war unter solchen Verhältnissen nicht möglich ein gutes 

Analysenmaterial zu bekommen ins besondere da der Körper 

nicht krystallirt. Mehrere Analysen auf Jod nach Carius gaben 

verschiedene Werthe: 4—5 % über und unter dem berechneten 

Werth. 

Die verschiedenen Analysenwerthe beziehen sich auf Prä- 

parate, die bei verschiedenen Gelegenheiten dargestellt sind. — 

Die Vermuthung des Hrn. Prof. MEYER, dass die Substanz zu 

einer mit den Azoverbindungen analogen Jodososerie gehört 

scheint nicht unwahrscheinlich, selbstverständlich müssen noch 

direktere Beweise vorgebracht werden, ehe sie mit Bestimmtheit 

ausgesprochen werden kann. 

Da nach monatelanger Arbeit genügende Mengen der Ver- 

bindung nicht erhalten werden konnten, wurde ich leider ge- 

zwungen das Thema wenigstens bis auf weiteres aufzugeben. 

Doch könnten die schon gemachten Beobachtungen werth sein 

erwähnt zu werden. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 5. 

Stockholm. 

Generalisation af ett par formler inom befolknings- 

statistiken. 

Af G. ENESTRÖM. 

[Meddeladt den 15 April 1896 genom D. G. LINDHAGEN.| 

I ett par föregående uppsatser !) har jag sysselsatt mig med 

formlerna 

| JER 

0. ZIERT (1) 

D, 2 
Ul = UL, Re 1) rm iD, RE eu ne an Serge (2) 

af hvilka den första formeln afser att bestämma dödlighets- 

koefficienten för ett nyfödt barn, då man känner dels antalet 

under två sukcessiva kalenderår födda barn, dels antalet barn, 

som under det senare af dessa kalenderår aflidit, innan de fyllt 

ett år. Den andra formeln afser dödlighetskoefficienten för öfriga 

aldersstadier, då man för hvarje ettärsklass känner dels antalet 

befintliga personer vid början och vid slutet af ett visst kalenderar, 

dels antalet dödsfall under året. Jag har därvid äfven angifvit, 

under hvilka förutsättningar dessa formler äro giltiga; till förut- 

sättningarna hör med afseende på den andra formeln, att döds- 

« fallen under äldersaret »/z + 1 år skola vara likformigt för- 

1) Härledning af en formel inom den matematiska statistiken; Öfversigt af 

vetenskapsakad. förhandl. 48, 1891, s. 185—193. — Om de befolknings- 
statistiska formlerna för beräkning af dödligheten under första lefnadsåret; 

därsammastädes 48, 1891, sid. 441—457. 
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delade öfver hela året. I en tredje uppsats!) har jag angifvit, 

h vilka korrektioner böra anbringas å formlerna, för den händelse 

att emigration och immigration äger rum, samt påpekat, att 

den andra formeln icke är afpassad efter förhållandena inom den 

aldersperiod, då dödligheten aftager (d. v. s. ungefär till fjortonde 

lefnadsäret), enär förutsättningen om dödsfallens likformiga för- 

delning icke för de olika åren inom denna period kan vara upp- 

fylld. Samma anmärkning kan äfven göras beträffande de högre 

lefnadsåldrarna, där dödligheten visserligen raskt tilltager, men 

antalet dödsfall ändock väsentligen minskas från år till år. 

Det bör alltså vara af intresse att undersöka, huruvida ej 

en mera exakt dödlighetsformel för dessa åldersstadier skulle 

kunna härledas, och tillse huruvida man genom en sådan formel 

skulle erhålla väsentligen afvikande värden för w,. Därvid ligger 

det nära till hands att söka generalisera antingen formeln (1) 

så, att den äfven för x > 0 angifver värdet af w,, eller ock 

formeln (2) så, att denna gäller, äfven om dödsfallen ej äro 

likformigt fördelade öfver åldersåret. Hvad angår generalisationen 

af formeln (1), så erbjuda sig därvid inga svårigheter. Ut- 

märker man nämligen med FY” och F“” respektive antalen 

personer, som under kalenderåren y — 1 och y fylla x år, samt 
o —1 

later man a” ) betyda förhällandet mellan antalet personer 

inom gruppen EN ns som aflida före slutet af kalenderåret. 

y—1, och antalet personer inom samma grupp, som aflida, 

innan de fyllt x + 1 år, så är det klart, att inom. denna grupp 

(1 a en 8 

personer dö under loppet af kalenderåret y i åldern x/z +1 år. 

2 har samma betydelse 

Vz) 
x > 

På liknande sätt finner man, att om « 

(=) 
L 

med hänsyn till Eck som « äger med hänsyn till F 

aw, pp 
x x 

1) Befolkningsstatistiska formler för dödligheten, då hänsyn tages till emigration 

och immigration. Öfversigt af vetenskapsakad. förhandl. 53, 1896, 
sid. 225—252. 

ei a ie 
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personer inom gruppen EV aflida under loppet af kalenderåret 

y. Men alla de D, personer, som under detta kalenderår aflida 

i åldern x/r + 1 år, mäste tydligen hafva tillhört antingen 
Bi | 

gruppen FF? ” eller gruppen F”, hvadan 

(1 = 7 Ja 
v 

y—1) (CORE m) - Ham. —=D,;, 

och således 

D,; 
In) W— DN pu —) GAN 0 IR dr (1 — 0 Na + (1 = 0" Jr 

Wy 

Vid härledningen af denna ekvation är antaget, att död- 

lighetskoefficienten är densamma för de båda grupperna JA 

och N, och i själfva verket är det omöjligt att under andra 

antaganden direkt härleda en formel !) för w,. Men om sålunda 

dödlighetsförhällandena äro lika för de bada grupperna Ar 

w—]1) (y) och a så böra äfven «, och a, vara lika stora. Sätter 

man därför OR Da 0 = ar, blir 

bi D. 
Ten 

w, ©) 

hvilken formel just är en generalisation af formeln (1) och öfver- 

går i denna, om man sätter « = 0. 

För att få ett analytiskt uttryck för «, antaga vi, att af l, 

lefvande födda barn Il, lefva kvar vid « års älder, samt förutsätta, 

att under hvart och ett af de två kalenderären y-—1 och y lika 

många personer vid hvarje tidpunkt fylla = år, hvilket innebär, att 

barnsbörderna under de år, då dessa personer blifvit födda, varit 

likformigt fördelade öfver hela kalenderåret, och inga omständig- 

heter sedermera inträffat, som störande inverkat på proportionen 

mellan de olika aldersgruppernas styrka. Då blir antalet per- 

soner, som under tiden t/t + dt, räknad från årets slut. fylla & 

år, lika med de och bland dem aflida före årets slut 

1) Jfr ENESTRÖM, Om de befolkningsstatistiska formlerna för beräkning af död- 

ligheten under första lefnadsåret; Ofversigt af vetenskapsakad. för- 

handl. 48, 1891, sid. 456. 
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ie Fir latt FO 

nd 

personer. Hela antalet till gruppen 1 hörande personer, som 

före årets slut aflida, blir därför 

1 

I. —1 a ZEN ie 
x br 

0 

och då inom samma grupp 

F® I. EN, lya 
äv la 

personer aflida före fyllda «+ 1 år, blir 

1 

Ale Ze l.+.)dt 

4, = 
STR > lea 

eller om vi för korthetens skull sätta 

l, — 1; 

=, 
l; TR (sen 

1 
en = (pe, t)dt . 

0 

Nu kan det ju synas, som om genom härledningen af detta 

uttryck för «, ingenting i sak vore vunnet. Känner man näm- 

ligen öfverlefvelsefunktionen /,, sa är hela formeln (3) onödig, 

eftersom 

een 
by 

Känner man åter icke l,, så är icke häller funktionen q& 

bekant, och uttrycket för «, förefaller då vara utan värde, 

Emellertid är det 1 själfva verket icke nödvändigt att känna 

det exakta analytiska uttrycket för l,, för att med nöjaktig 

grad af noggrannhet kunna bestämma ett lämpligt uttryck för 

funktionen , utan man behöfver blott veta, huru /, varierar 

mellan gränsorna x och &« + 1, d. v. s. huru dödsfallen fördela 

sig på olika äldersstadier mellan x och «+1 år. 

TE 

| 
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Äro dödsfallen likformigt fördelade på hela äldersäret x/x +1 

ar, blir 

lag = l, TER tl, l2+1) 9 

och således 

lr, t)=t 

samt 
1 

Oc = [tat =3s 
0 

Ar äter äldersfördelningen en annan, och har man funnit, 

att antalet personer, som under tiden 0/t, räknad från «-te 

åldersårets början, aflida, kan approximativt representeras genom 

u(E) (Ir Ti Das) 9 

så blir 
1 

a, = fytdt. 
0 

Skulle slutligen lagen för dödsfallens fördelning vara på 

annat sätt angifven, så kan man ändock med nöjaktig grad af 

approximation bestämma värdet af «@,.. Antaga vi t. ex., att 

dödlighetsintensiteten skulle vara konstant för hela åldersåret, 

hvilket betyder, att för O<:<I1 

lygt ll — um), 
så blir 

ee) ll w,)‘ 

le — ları Wr 

2 PR N Mc Ar 
La PE a Boa he 

le , t) = 

Wr +.. 

och säledes 

=: + 5 We + a +... 

Men nu är i regeln PET» — 2 mycket liten i förhallande 

till Kan, och „,w, är också, om man bortser från de högre 

lefnadsäldrarna samt första lefnadsäret, mycket litet i förhållande 

till 4; man kan därför i allmänhet utan märkbart fel äfven i 

detta fall sätta «,=1. Vill man vara ytterligt noggrann, kan 

man sedermera i formeln 
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2 Op == WERNE 

insätta det värde för w,, som man sålunda erhållit ur formeln 

(3), samt med ledning häraf ånyo beräkna «,. 

Emellertid erbjuder användandet af formeln (3) en olägen- 

het så till vida, som storheterna FY? och PÅ icke inom be- 

folkningsstatistiken äro direkt gifna för £> 0. Känner man 

de aflidnas fördelning både efter ålder och födelseår, är denna 

olägenhet visserligen af mindre betydelse, eftersom de nämda 

storheterna då kunna nöjaktigt beräknas, men å andra sidan 

är under sadana förhållanden formeln (3) öfverflödig, och kan 

ersättas af den vida enklare formeln 

AKI 

Dy, 
IR 

där AN utmärker hela antalet i åldern x/x # 1 aflidna per- 

soner bland dem, som under året „y—1 fylit x år. Känner 

man däremot de aflidnas fördelning blott efter alder — och det 

är egentligen för detta fall, som specialformeln (1) är uppställd. 

—, så kunde man visserligen approximativt sätta 

JA m Ib Fr 3 DS ı 

eller 

aD, 

men båda dessa formler blifva allt mindre tillförlitliga, ju större 

skillnaden är mellan Ben och MI samt ju mer värdena af 

ar och a, afvika från 4. Bättre torde det da vara att söka 

sukcessivt beräkna F” med ledning af FY—” och mortalitets- 

koefficienterna 2w4, wy, +.» a1. Man får då 

Tre KT (il WE 1) 

Br (m) oo) er 

HN (Ad — wo) a (de, Eee 
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är talen wa, W,, ..., w,_ı böra afse i ordning kalenderären där tal kon ; böra afse i ordning kalend 

y—g, y—a+]l, ..., y—1. Detta förfaringssätt medför 

'också den fördelen, att man icke är beroende af talen £L, och 

;,, hvilka i regeln endast för vissa år äro genom direkt observa- L';, hvilk gel dast f ssa ar äro genom direkt ob 

tion funna. Emellertid är proceduren ganska besvärlig för större 

värden af x, och den lär därför pa sin höjd kunna rekommenderas 

för de lägsta lefnadsaldrarna. 

Det äterstar da att undersöka, om man kan generalisera 

formeln: (2). Och att detta utan större svårighet låter sig göra, 

ser man lätt om man utgår från formeln (3) och uttrycker Be 

och A i L, och L,. Ty da skillnaden mellan NM =D och 

L, är aw,FE blir z WT 

Vv —1 
(1 — 0, Ww,)F” ’— L, 

och pa samma: sätt 

(1 —a,w,)F 2 = UL. 

Men enligt det föregående är 

art BD LAT = MN), 9 
£ 

hvadan 

(1 — a,)w. WW, N ee ARTEN 
1—a,w. " 1 a0; 

L; — DD; ’ 

och om man löser denna ekvation i afseende pa w,, blir 

D; 
— - N) 

(1 ar &,)Lz al ox (L 2 + D,;) 

Wr 

hvilken formel tydligen är den sökta generalisationen af formeln 

(2), i hvilken den öfvergår, om man sätter @«,—!. Naturligtvis 

gäller formeln (4) äfven för x — 0, och vi hafva således ytter- 

ligare ett uttryck för dödligheten under första lefnadsåret. !) 

!) För att utröna, huru nära värdet af «, enligt denna formel öfverensstämmer 

med det, som erhålles enligt formeln (1), har jag utfört beräkningen för 

Sveriges hela befolkning under decenniet 1881—1890. Antager man a, =>, 

blir enligt formeln (1) 2, = 0'11050 och enligt formeln (4) 2, = 0'11076, 

således en afvikelse först i fjärde decimalen. Om det senare värdet bör 

föredragas framför det förra, beror naturligtvis i främsta rummet därpå, 

huruvida talen Z, och Z/, kunna anses säkrare än talen #Y—1) och FW, 

en fråga, som jag icke tilltror mig att afgöra. 
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För att bilda oss en föreställning om skiljaktigheten i fråga 

om de resultat, hvilka man erhåller enligt formlerna (2) och 

(4), taga vi först i betraktande specialfallet x = 1. Enligt äldre 

undersökningar !) skulle & vara ungefär = "/12, och då inga 

materialier för ett noggrannare bestämmande af &, stå mig till 

buds, antager jag, att detta värde är approximativt riktigt. 

Ekv. (4) blir då 

D, i D, 

set + 35200 0) Er 200, +4, + D+ +D, —4h,) 

(Co = 

Vilja vi nu beräkna värdet af w, t. ex. för Sveriges hela 

befolkning under ar 1890, så är ?) 

JD —5,950, JA = 12005867, 21 We 

och följaktligen 

Nå 3,956 
7195327404 

w, = 0033238 

under det att man ur formeln (2) erhäller 

3,956 
w 

således en afvikelse först i fjärde decimalen. För att pröfva 

afvikelsens storlek äfven i fråga om de äldre åldersklasserna 

välja vi specialfallet x» = 88. Antaga vi därvid såsom: giltig 

den af Statistiska Centralbyrån härledda lifslängdstabellen för 

Sveriges hela befolkning under decenniet 1881—1890, så böra?) 

af 100,000 lefvande födda 895 aflida i åldern 88-—-89 år och 

726 i åldern 89-90 år. Antalet dödsfall minskas alltså vid 

denna ålder märkbart från det ena äldersäret till det andra, och 

man kan därför icke gärna antaga, att detta antal under tiden 

t 
2) 

räknad från 89:e lefnadsarets början, är lika med 8952, men 

däremot bör det vara tillåtet att sätta nämda antal lika med 

1) Jfr Bidrag till Sveriges officiella Statistik. A) Befolkningsstatistik. Ny följd. 

XXXII: 3 (Stockholm 1895), sid. XII. 

2) Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXI: 1 (Stockholm 1892), sid. 20, 29; 

XXXI (Stockholm 1891), sid. 20. 

3) Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. XNXU: 3, sid. 173. 
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895 (at + bt), om man bestämmer a och b så, att man för 

t=1 får värdet 895 och för t = 2 värdet 895 + 726 = 1621. 

Men under sådana förhållanden blir 

1621 
är Tu 20 + 40 = non; 

alltså 

Ne 9795 a me 

3937, 895, 

och antalet dödsfall i åldern 88/88 + t ar, d. v. 5. lgg — Igg4r , 

är da 

979-5: -— 84.512. 

Följaktligen blir 

979-5: — 8451? p(88, t) = “ rap Igor 

= lp 895 

och 

088 [v0 a en en = Sl, 

samt enligt formeln (4) 

ed Deg 
mens OS De 

Des 

F I (Leg + L’ss + Deg) + 0016(Z’ss + Deg — Les) 

Vilja vi bestämma värdet af wgg för Sveriges hela befolkning 

under ar 1890, hafva vi) 

Deg = 369, Les = 1,006, Zi; = 1,454, 

och alltså 

369 
Ba a en 

under det att man enligt formeln (2) far 

369 
Wgg = —— — 02609 
72255 i; 

således en afvikelse redan i andra decimalen, ehuru visserligen 

afvikelsen blir osynlig, om man afrundar värdena så, att blott 

1) Befolkningsstatistik. Ny följd. NXXII: 1, sid. 20, 40; XXXI, sid. 20. 
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två decimaler bibehållas. Ännu större blifva skiljaktigheterna 

för de allra högsta åldrarna, t. ex. från och med 100 år, då 

antalet dödsfall mycket raskt aftager från det ena året till det 

andra. Tager man hänsyn till Sveriges hela befolkning under 

decenniet 1881—1890, synes bland 100,000 lefvande födda antalet 

dödsfall under åldern 100/100 + t ar kunna uttryckas !) genom 

9-4 + 201 — 
Man far alltså 

1 1 

nat.log2 0:00 TE 
1 

an = f201 — dt = 2 — 
0 

; 

Då man nu för Sveriges hela befolkning under år 1890 har ?) 

Don —=4, Lo=8;, 

och värdet af L,oo kan uppskattas till ?) 5, blir enligt formeln (4) 

4 104.4 

8:5 + 0:057-7 8899 
W100 = = 0:4485 3 

under det att man enligt formeln (2) får 

IN) ESS SS 
8:5 

således en bestämd afvikelse redan i andra decimalen. Emellertid 

är för dessa höga aldrar det statistiska materialet så ringa, att 

till och med andra decimalen i jo, är ganska osäker, och man 

kan därför icke bestämdt säga, att ett verkligt fel begås, om 

man här använder formeln (2) i stället för formeln (4). 

Vid den ofvan gifna härledningen af formlerna (3): och (4) 

har den tysta förutsättningen gjorts, att ingen emigration eller 

immigration förekommer. Äger sådan rum, blir beräkningen af 

1) Jfr Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXM: 3, sid. 173. 

2) Befolkningsstatistik. Ny följd. NXXMI: 1, sid. 40; XXX: 3, sid. 79. 
3) Vid 1890 ärs slut funnos (Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXH: 3, sid. 

79) i åldern 101—102 är 3 personer, och dessa voro naturligtvis vid årets 

början i åldern 100—101 år. Men till den grupp, som vid årets början 

var 100—101 år, kunde också höra de. som under år 1890 afledo i åldern 

100—101 år och 101—102 år, och deras antal var (Befolkningsstatistik. 

Ny följd. XXX: 1, sid. 40) respektive 4 och 1. L,,, måste således ligga 

mellan 3 och 8. 
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1 de i formeln (3) förekommande talen FY och F” ännu be- 

svärligare, enär man måste taga hänsyn äfven till arskullarnas 

minskning genom emigration, och denna formel blir således i 

detta fall icke mycket att rekommendera. Däremot är formeln 

(4) fortfarande lika användbar, om den korrigeras i enlighet 

med den metod, jag angifvit i min förut citerade uppsats De- 

folkningsstatistiska formler för dödligheten, då hänsyn tages till 

emigration och immigration. Med bibehållande af de där in- 

förda beteckningarna erhåller man då, sedan den försvinnande 
21) 

lilla kvantiteten dd utelämnats i nämnaren, 

Dr Mar = a 
ls = S = — ige > (5) 

(= Beg Sr TOS STD a EAA 0, 

där 

BD. fre+r Se [Wwa(t) — wy(t+T — 1)w,dide så bn 3 , un We+Tw._ı Vs WW ; = 

11—r 1 en w._ı 

+ &—_ Je +T, T) Be ar i wa(tjwidtdr , 

11—7 x ; I (x) 2 ann] d, = a 2); a w,dtdr . o 

Funktionerna / och F äro underkastade villkoren 

i 11 

SJ +. v)dtdr=1, ffSAt+r, vytdr=1, 
00 00 

och w,(£) och w,(t) angifva lagen för dödsfallens fördelning under 

äldersären x — 1/2 år och z/x+1 år, d.v.s. w,(t)=q(2—1. 1) 

och Walt) = gle, 2). 
Sätter man här 

ft + TT, T)=kA — wid + T)Jwz 4), 

Ft + Tv, T) = k"(1— yst + Dw,), 

blir 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 5. 5 
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11 
SR = äg w3—1)2z | f[Welt) na 1) dtdr 

OR 

il 

+ ke—_ı(l — 1, 1). | | W(t)didr 
00 

11 

= ke,_ı(l — wo Yu, | fws(tdtidr 
00 

11 ; 

-kea_ı(l — vw, )ws | fwolt + 7 — 1)dtdr 
VI —9 

IH ==95 

dr = bezw, ff — wa(t + rt) |dtdr 

00 

1 —T 

= 2 k'e,w,, k"exw, ws + r)dtdt 5 

00 

där k och £” äro bestämda genom ekvationerna 
ip} 

ön al 

„lu Sue + v)dtdr , == 1 -—w, | fult + v)dide 
00 00 

Men nu kan man visa, att slutresultatet blir tillräckligt 

nöjaktigt, om man betraktar w,_, och w, såsom försvinnande 

små kvantiteter i förhållande till 1, och om man genast be- 

gagnar sig af den utväg till kalkylens förenkling, som härigenom 

erbjudes, kan man sätta 1 i st. f. hvar och en af kvantiteterna 

1 —w, 1, k, k'. Substituera vi på samma gång t i stället 
1 för t+T—1 i uttrycket för d"7” och i stället för t + ri N z 

uttrycket för d”—", samt observera vi, att 

aber ee 
00 

blir 
let 

de = Vd — = Gö _ 10, | fws(t)dedr 
00 

11 
AR = 1 e,w, — e2w, | | wa(t)didr 

OT 

I 
zZ 

10,0, — Ax07Wwz + Sur dardr ; 
00 
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Sätta vi slutligen 

N fwsxt)didr = B, 

och införa vi i formeln (5) de nu härledda värdena för d7=" 

och dn blir efter några enkla transformationer 

2 ID 
EN De (TD) BERN er de 

och vi hafva således erhållit det med hänsyn till emigrationen 

korrigerade uttrycket för w,. Sättes här W,(t) = t, blir 

(6) w % 

0 = Br => 

och man aäterföres till den i min föregående uppsats !) angifna 

formeln för w,. I själfva verket torde denna formel gifva ett 

tillräckligt nöjaktigt resultat för alla åldrar, där någon nämn- 

värd emigration förekommer. Det visar sig nämligen, att för 

dessa åldrar @ är så föga skiljaktig från 1, att man utan märk- 

bart fel kan begagna sig af detta värde. 

Vilja vi t. ex. bestämma dödlighetskoefficienten under de- 

cenniet 1881—1890 för Sveriges manliga befolkning vid åldern 

20 år, så finna vi af Statistiska Centralbyråns hithörande öfver- 

lefvelsetabell, ?) att af 100,000 lefvande födda gossebarn borde i 

aldern 20—21 år dö 452 och i åldern 21—22 år 475 män. Man 

kan däraf sluta, att värdet af a bör i detta fall ligga mellan 

452 
2 "CN 452 + 475 
sättas under formen 

+ (dee) + da), 

= 0488. Då nu nämnaren i ekv. (6) kan 

och da L’, är ungefär lika med 7, samt D, mycket liten i 

förhållande till /, och ZL’,, så inses lätt, att hela termen 

1) Befolkningsstatistiska formler för dödligheten, då hänsyn tages till emigration 

och immigration. Öfversigt af vetenskapsakad. förhandl. 5%, 1896, 

formeln (13) å sid. 240. 

2) Befolkningsstatistik. Ny följd. NXXXI: 3, sid. 172. 
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(0 = 3) (ur + DM. 5 L) 

är så liten i förhållande till (UK + L,+ D,), att den utan 

betänklighet kan försummas, och att detta äfven gäller om den 

obetydliga kvantiteten 

ee. 
Hvad åter angår de fall, då värdet af «, är väsentligen 

afvikande från 1, är emigrationen i regeln då mycket obetydlig, 

och man bör därför i sådana fall utan betänklighet kunna an- 

vända formeln (4). Oaktadt således formeln (6) 1 praktiken 

har mycket ringa betydelse, har jag dock ansett det vara ur 

teoretisk synpunkt af intresse att härleda densamma, hälst här- 

ledningen kunnat ske genom ett mycket enkelt betraktelsesätt. 

Stockholm 1896. Kungl. Boktryckeriet. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 6. 
Stockholm. 

Olika methoder att bestämma de horistiska termerna 

i den differentialeqvation, som förmedlar härledningen 

af ojemnheterna i en planets longitud. I. 

Af Huco GYLDÉN. 

(Meddeladt den 10 Juni 1896.) 

Härledningen af ojemnheterna i en planets longitud för- 

medlas, såsom bekant är, genom integration af en differential- 

eqvation af andra ordningen, hvars typiska form är 

PI 3 
(1) dv? = — YA Sin (24,;v + 2B; + si T'). 1) 

I denna differentialeqvation betecknar 7 antingen, hvad jag 

kallat tidsreduktion, eller ock summan af ojemnheterna i en 

planets sanna longitud eller medellongitud. Variabeln v kan 

ater tänkas beteckna antingen den sanna längden eller något 

annat, med denna isokinetiskt argument. Slutligen beteckna 

A;, A, Bi och s; konstanta qvantiteter, af hvilka A, antagas 

konvergera såsom termerna i en geometrisk serie. 

Likheten (1) kan naturligtvis omedelbart integreras, om 

man tillåter sig att i argumenten, hvaraf termerna till höger 

!) Den anförda likheten är ej fullständig, enär till höger termer blifvit bort- 

1 
lemnade, som äro multiplicerade med Er eller med potenser af denna qvan- 

{4 

titet. Under förloppet af föreliggande undersökningar skall jag återkomma 

till desamma. 
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bero, bortlemna funktionen 7. Men dels är det formella resultat, 

man sälunda skulle vinna, icke under alla omständigheter kon- 

vergent, dels leder detsamma, betraktadt såsom en första ap- 

proximation, endast undantagsvis till en konvergent följd af 

fortsatta approximationer. Den pa en sådan grundval utveck- 

lade integrationsmethoden hörer derföre till dem, som ej vidare 

borde tillämpas, för sa vidt man afser att vinna resultat med 

vetenskapligt värde. Men da är det äfven a andra sidan oefter- 

gifligt att uppsöka andra och fullkomligare integrationsmethoder, 

medelst hvilka en verklig inblick i naturen af planeternas rörel- 

ser må vinnas, ej endast kännedom om deras rörelsebelopp under 

mer eller mindre långa, men 1 alla händelser begränsade tid- 

rymder. 

För att komma i besittning af dylika methoder, har jag 

verkställt flerfaldiga och omfångsrika undersökningar, och deraf 

äfven offentliggjort en mindre del. !) Detta oaktadt, är ämnet 

ännu på långt när icke uttömdt. Tvärtom synas de redan 

offentliggjorda integrationsmethoderna kunna ersättas af fler- 

faldiga andra, som dels i afseende på lämpligheten vid numeriska 

användningar, dels i rent analytiskt hänseende förete åtskilliga 

företräden framför de tidigare methoderna. Men vidden af dessa 

undersökningar har genom mina senaste bemödanden blifvit så 

stor, att jag, atminstone för närvarande ser mig ur stånd att i 

en enda, uttömmande publikation redogöra för desamma, och 

detta så mycket mindre, som andra arbeten, hvilkas tryckning 

redan päbegynt, i hög grad taga min tid och mina arbetskrafter 

i anspråk. Frågans aktualitet: föranleder mig dock att efterhand, 

i form af smärre afhandlingar, meddela de utgångspunkter, från 

hvilka jag sökt att angripa det omnämnda, i sjelfva verket 

ganska svåra problemet. Den följd af uppsatser, som härmed 

tager sin början, är sålunda afsedd att mera antydningsvis redo- 

göra för de methoder, jag kommit att taga i betraktande. Det 

1) Nouvelles recherches &c. Acta math. 15 et 17. 

2) Ofversigt af K. svenska vetenskapsakademiens Förhandlingar, 1895. Sept. 

och Oct. 
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är min afsigt att, i mån som detta arbete framskrider, tillämpa 

de olika methoderna på numeriska exempel, för att sålunda vinna 

insigt om, hvilka af desamma företrädesvis egna sig för tillämp- 

ningar på de små planeternas theorier. 

Det gemensamma för nästan alla methoder, jag hittills 

undersökt, består deri, att likheten (1) blifvit transformerad till 

en annan, af följande form 

an dy | 
(2) La NY Vaage Val nn N, 

der »,, », och », beteckna rent numeriska koefficienter, af hvilka 

åtminstone », alltid är positiv, såvida densamma ej försvinner; 

X betecknar åter en likformigt konvergerande serie af periodiska 

termer. De tre, med »,, », eller »; multiplicerade termerna har 

jag benämnt horistiska termer, emedan desammas förekomst 

hindrar resultatet att växa utöfver vissa gränser. Detta dock 

under det vilkor, att derest », =>», = 0, », är en positif qvan- 

titet. I de fall der », försvinner, inser man ögonblickligen att 

de horistiska termerna verkligen ega denna egenskap. Men det 

är lätt att visa, att integrationsresultatet äfven blir begränsadt 

1 de fall, der man har 

vy =» =0, 2», = pos. eller neg. qvantitet; 

och beviset för denna sats kan i sjelfva verket utföras pa ett 

vida enklare sätt än det, som blifvit anfördt i »nouvelles re- 

‚cherches». 

Om man sätter: 

dy 

da % 

sa antar likheten (2), under förutsättning att den första och 

den sista af koeffieienterna » försvinna, följande form 

de + 

> JAR 

der jag för korthetens skull skrifvit v i stället för »,. 
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Differentieras (3), erhålles: 

d?6 da SUR GX I 
— — Vf? = —— 

da? I Te de’ 

och denna likhet öfvergar, om man i densamma insätter värdet 

da 
af di enligt (3), i följande 

d26 2,2 ER 2 FA 

TE 

och betecknar man slutligen den konstanta delen af y? med g, 

sa kan det resultat, som nu åsyftas, skrifvas på följande sätt: 

d”e 4 dX 4 nd : 
a LÄRA RA + yX) + vy? -— g)6 

(4) dı 

Ir dX alv 2 Sn IP) 9/,2 

N re da EdT AR 

Denna eqvation kan integreras medelst fortsatta approxima- 

tioner, och man :börjar med att integrera likheten 

5 dX 
A el = 

da? 07 ar 

= — rd: Cos (A; ar B:) : 

Man erhåller häraf omedelbart 

= Pe Cos (1:x + Bi), 
A + vg 

hvaraf sedermera följer: 

Jo = [6,da 

PAR 

= Sm At + B; 9 

ett resultat, der konvergensen uppenbart är likformig. 

dy 
de 

och y?, samt inför utvecklingarna, som erhållas för dessa funk- 

Med detta preliminära värde af y beräknar man y?, y 

tioner till höger i likheten (4). Genom att integrera den så- 
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lunda funna differentialequationen, finner man ett fullständigare 

värde af 9 och sedermera af y, samt genom att upprepa de an- 

tydda operationerna finner man slutligen ett resultat af den 

noggranhet, som önskas. 

Det må härvid anföras, att ett approximativt värde af g 

framgår ur följande equation 

5) 20) = = (5 a 

samt att det definitiva värdet af g erhålles ur en liknande eqva- 

tion, endast derigenom differerande från den förra, att ett antal 

termer af samma beskaffenhet, som de redan anförda, blifvit 

tillfogade. 

I öfverensstämmelse med benämningen horistisk differential- 

eqvation för likheten (2), skall jag 1 det följande använda be- 

nämningen horistiska koefficienter för att beteckna qvantiteterna 

v; derjemte skall jag bibehålla terminologien i »nouvelles re- 

cherches», och sålunda kalla likheten (5) en horistisk eqvation, 

samt qvantiteten g, betraktad såsom en rot till den horistiska 

eqvationen, en horistisk funktion. !) 

Pa grund af förestäende betraktelser, inses lätt, att upp- 

sökandet af de horistiska koefficienterna är ett af de vigtigaste 

momenten i theorien för den differentialegvation, som förmedlar 

härledning af ojemnheterna i en planets longitud. Detta är an- 

ledningen, hvarföre jag redan förut egnat mycken uppmärksamhet 

på denna punkt, och hvarföre jag äfven nu återkommer till den- 

samma. 

I detta första meddelande skall jag dock förnämligast vända 

mig till en annan sida af hufvudfrågan, i det jag nämligen söker 

; 5 Be TE 
visa, att ingen koefficient i utvecklingen af Er blir obegränsadt 

v 

stor, äfven om någon af faktorerna A, skulle tendera mot noll. 

Detta förhållande blir omedelbart tydligt, sedan man lyckats 

påvisa existensen af de horistiska koefficienterna, men jag skall 

!)y Nouv. rech. $ 7, n:o 2. 
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nu söka att oberoende af dessa koefficienter påvisa riktigheten 

af den uttalade satsen. 

Af termerna till höger i likheten (1) medtager jag bär 

nedan endast en enda, samt betecknar summan af de öfriga med 

X, så att ifrågavarande likhet kan skrifyas såsom följer: 

27 

(6) N ex > dv? 

Här inför jag dels en ny variabel w medelst relationen 

(7) v = (1 — ejw + V, 

der & betecknar en konstant, som skall bestämmas i ändamål 

att göra argumenten v och w isokinetiska, samt V, en funktion, 

öfver hvilken vi tills vidare kunna disponera, dels, jemte V, en 

funktion Z i stället för 7, samt underkastar dessa båda funk- 

tioner vilkoret 

(8) N Lär 
s 5 

På grund af relationen (7) erhålles: 

dv dV — Ba —; 
dw dw ’ 

TER 1 

dv dw TEN a j 

dånar: dT 1 dT d?V 1 | 

dv? dw? av dw dw: re 

(Ta 

Insättas dessa uttryck i (8), öfvergår denna i följande: 

AA APS i 2 
EI 4 J —— ASin (u +2B+s2)1—e47,,| 
dw® dw I nl dw 

/ dw 

nn Me dV 2 

| 

eller, om värdet af 7‘, enligt (8), insättes, . 
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9 BZ 2UdV [adaZ 2kjdV d?V 1 

eo) dw? in a: $ „2 u $ 2 dV s dw dw dos Be .n 

= — A Sin (2iw + 2B + al ah u) ( 

d VA? 
— X(1—e 1 de 

Likheten (9) kan nu sönderdelas i tva andra, hvarigenom 

funktionerna Z och V finna sin bestämning; men denna sönder- 

delning kan ske pa olika sätt, enär densamma i det stora hela 

är godtycklig: jag förfar till en början pa följande sätt. 

I stället för likheten (9) fastställer jag de båda följande: 

(10) 25 = — A(1 — 0)? Sin (2iw + 2B + sZ), 

AdV RA 2ldV d?V 1 
um 5 dw? or Eee: I =) u 

dw 

7 2 
= — A Sin (2iw +2B + sZ) | 20 FE I + (5) | 

d VN? 
— x[1 = TF al 

Likheten (10) integreras på bekant sätt !): man inför 

Fa 7 
Ss 

a EN N ZEN Jae; dm den, 
7% 

hvarigenom besagda likhet antar formen 

FA Na Sin (20 2B.+ SAN 
or 

och denna differentialegvation verifieras af uttrycket 

(12) 2lw + 2B + sZ = 2amuw. 

Man finner häraf vidare 

25 MA MONK 
(13) Ta are ANG. 

1) Nouv. rech. $ 6, 1. 



428 GYLDÉN, OM DE HORISTISKA TERMERNA. 

Jag inför ännu: 

dV _,2KaV 

dw st di 

och erhäller härmed ur (11) följande resultat: 

„Sin 2Zamw 
(15) ÖT Rane RR 

s | 7 VP (1 — ee) 3 

lera dnw AID 

Under förutsättning att X innehåller termer, som endast 

bero af argumentet w eller w, kan förestående likhet med lätthet 

reduceras till en lineär differentialeqvation af första ordningen, 

och således omedelbart integreras. Man behöfver nämligen endast 

införa: 

3: 
A We , 

hvaraf följer: 

dU 

dy _ 5 dw 

du "a Do 

1 
y+lP=—  , (y + 1) an! 

U 
yly + 1l)(y + 2)= —— » yly + 1) (y EE 

så erhålles ur (15) följande resultat: 

GT 12 Sin 2amw , s(1—e)}? x 
a dnw 72 dnw 

(16) , 

således en lineär eqvation af första ordningen. 

Under den förutsättning, som ofvan faststäldes, nämnligen 

att X skulle vara en likformigt konvergerande trigonometrisk 

serie, der, i det o och X beteckna konstanter, de olika termernas 

argument skulle hafva formen ow + , erbjuder integrationen af 

förestående likhet ej den ringaste svårighet. Om man vid bil- 

dandet af integrationsresultatet bortser från de inkrement, som 
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äro beroende af modylen %k och försvinna med denna, sa kan 

detta resultat omedelbart anges under formen 

U=(1—e)} = Cos (o,w + 57) + (1 — 2)? 3 Cos (03 + 25) + ...; 

men äfven då afseende måste fästas vid de af modylen beroende 

termerna, antager resultatet en analog form, ehuru de för det- 

sammas uppnående erforderliga operationer blifva något mer 

komplicerade, än då & antages vara lika med noll. 

Vi erinra oss nu afsigten med införandet af konstanten e&, 

nämnligen att bortskaffa den konstanta termen, som genom in- 

: : TREU : 
tegrationsoperationerna uppenbarar sig i in: Ifragavarande 

konstant måste derföre bestämmas sålunda, att uttrycket, som 

anger 

dV e 
— — 8 = (1 — &)y — & 
dw ( )4 

Ze el) 

icke kommer att innehalla nagon konstant term. Detta vilkor 

medför, da man ersätter y medelst U, att äfven utvecklingen af 

1 & 
TR _ 
VIS v1l—- U 

icke får innehålla någon konstant term. 

Betecknas nu den konstanta termen af U? med h,, den 

konstanta termen af U* med h, 0. s. v., så fas följande uttryck 

för konstanten e&: 

Q 

Sd 
+ 

Sh 
+ 

— ——— 

>= 
HR KD 

== or 
mn 

>} 
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så kan man, med stöd af den ofvan angifna utvecklingen af U, 

uppställa följande formel 

e=1HA,1—- et +4, H,1—59 +... 

eller 

1—e+3A,1— 9)! +4, H,1- ef +...=1. 

Af denna likhet följer omedelbart om man förutsätter: 

0o<l—e<1V, 

att 

(1 — VE, <V2, 
ett resultat, som utvisar att ingen af koefficienterna 

ER = 1 — 27 
kan erhålla något värde, större än 2. Men man kan ange på en 

annan väg en ännu lägre gräns, hvilken koefficienterna x; ej 

kunna öfverskrida, huru mycket o; än må närma sig noll. 

Ur utvecklingen af & efter de stigande potenserna af (1 — e)! 

finner man lätt det approximativa värdet 

ae NAN ! 
MI a 

och härmed: 

o; V1 är 2H, 

2 Fi 
a: 2 = 

0, +ha + Fors + NV; + 
il 2 

Af denna formel synes, att x, aldrig kan öfverstiga enheten. 

Men häraf följer vidare, med stöd af (8) och (14), att ingen 
y 

koefficient i utvecklingen af kan öfverstiga ett visst, be- 

gränsadt värde, äfven om faktorn A,, mot hvilken o; är propor- 

tionel, skulle försvinna. 

JA Fr ne ae EO 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 6. 
Stockholm. 

Diagnosen neuer Lepidopteren aus dem Congo-Gebiete. 

Von CHR. ÅURIVILLIUS. 

(Mitgetheilt den 10 Juni 1896). 

1. Mycalesis golo Aur. 9. Die Flügeloberseite ist einfarbig 

braun, etwas in violett ziehend ohne andere Zeichnungen als 

die feine schwarze Saumlinie der Hinterflügel. Die Grundfarbe 

ist jedoch heller als beim g&. Die Unterseite ist auch heller 

und die Zeichnungen darum deutlicher. 

M. golo ist der M. rhacotis HEW. sehr ähnlich und kann 

damit leicht verwechselt werden. Die Augenflecke der Felder 

3—6 der Unterseite der Hinterflügel sind jedoch bei golo in 

beiden Geschlechter fast gleichgross und viel kleiner als der 

Augenfleck im Felde 2, bei rhacotis dagegen sind die Augen- 

flecke der Felder 2, 3 und 6 fast gleich gross und grösser als 

die übrigen. Der X von M. golo hat oben am Vorderrande 

der Hinterflügel zwei Pinsel, während bei M. rhacotis nur einer 

(in der Mittelzelle) vorhanden ist. 

2. Neptis Lermanni n. sp. Alis utrinque fuscis et ut in 

speciebus affınibus niveo-maculatis; anticis vitta apice dilatata 

et in costam quartam haud impingente cellul& discoidalis, fascia 

lata pone medium in area 4:a interrupta (puncto albo tantum 

indicata), macula bipartita marginis interioris niveis lineisque 4 

marginalibus albidis, secunda subtus dilatata; posticis supra 

fascia lata media, maculis octo composita nivea, lineisque tribus 



432 =: AURIVILLIUS, LEPIDOPTEREN AUS DEM CONGOGEBIETE. 

marginalibus albidis, infra adhuc costa ad basin fasciaque trans- 

versa subbasali, ad marginem interiorem anguste sed profunde 

furcata niveis, lineis submarginalibus latioribus et distinetioribus 

quartaque (prima) etiam indicata; palpis pedibusque niveis. — 

Long. alar. exporr. 56 m.m. 

Popokabaka (im Koango-Gebiete) 5° 45’ s. Br., 16° 56’ ö. 

L. o. Greenw. (LERMAN) — Museum Bruxellense. 

Durch ihre Grösse kommt diese Art den N. Jamesoni und 

Seeldrayersi am nächsten, von beiden wie überhaupt von allen 

mir bekannten Arten unterscheidet sie sich besonders durch die 

Form des weissen Streifens in der Mittelzelle der Vorderflügel. 

Dieser, welcher bei Jamesoni die ganze Zeile erfüllt, bei Seel- 

drayersi aber oben nur durch einige kleinen Punkte am Vorder- 

rande angedeutet ist, ist bei ZLermanni oben an der Wurzel 

schmal und erweitert sich allmählig nach aussen; seine vordere 

Seite ist gebogen und erreicht nicht den Vorderrand der Zelle, 

die hintere Seite dagegen folgt fast genau die hintere Mittel- 

rippe und lässt nur zwischen der Wurzel und der Rippe 2 einen 

schmalen Theil der Grundfarbe frei. Auf. der Unterseite ist 

dieser Streifen breiter und legt sich zuerst bis zur Rippe 11 

dem Vorderrand der Zelle dicht an und biegt sich dann in einem 

Bogen gegen den Ausgangspunkt der Rippe 3; auf der hinteren 

Seite ist der Streifen zwischen der Wurzel und der Rippe 2 

viel breiter und tiefer als auf der Obenseite durch die Grund- 

farbe ausgebuchtet. Hinter der Spitze des Streifens steht oben 

ein kleiner undeutlicher weisslicher Fleck und unten zwei kleine 

Querstriche. Die Querbinde besteht aus drei breiten, eckigen 

Flecken der Felder 5, 6 und 7, einem kleinen Punkt des Feldes 

4 und aus zwei Flecken der Felder 2 und 3, von denen der im 

Felde 3 eliptisch und der in 2 eiförmig ist. Die beiden Hinter- 

randsflecke sind schmal und der in 15 viel kleiner und kürzer 

als der in la. 

Auf der Oberseite der Hinterflügel ist die Grundfarbe zwi- 

schen der ersten, kaum bemerkbaren (Juerlinie und. der zweiten 

schwärzlich, eine Querreihe von sechs Flecken bildend. 

a nn a nl nn UL 
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3. Euphedra Eberti n. sp. 

&. Alis supra fere unicoloribus, obscure viridibus, mican- 

tibus, antieis fascia media obsoleta obscuriore, punctisque tribus 

obsoletis cellule discoidalis nigricantibus, posticis ad marginem 

undulatum paullo obscurioribus et serie submarginali macularum 

nigrarum, valde indistinctarum; alis infra obscure brunneo-cervinis 

viridimieantibus serieque submarginali obsoleta macularum vire- 

scentium, antieis parte basali cellul® discoidalis lateritio-rufa et 

punctis tribus nigris ornata, posticis macula magna lateritia ad 

coste basin, puncto nigro in cellula fasciaque obsoletissima 

transversa albido-virescente. — Long. alar. exporr. 51 m.m. 

2. Alis supra nigris eiliis incisurarum et apicis anticarum 

albis, anticis macula maxima marginis interioris, costam tertiam 

fere attingente coerulescente-viridi fasciaque subapicali quadri- 

partita alba ornatis, postiecis ultra medium coeruleo-viridibus 

serieque submarginali macularum obsoletarum viridium; alis infra 

pallide virescente-cervinis serie submarginali macularum distin- 

etarum coerulescentium et albidarum, antieis fascia alba ut supra, 

punctis tribus nigris in cellula parteque basali cellul® rufescente, 

postieis puncto nigro in cellula, margine costali ad basin anguste 

pallide lateritio et fascia lata distincta 5-partita paullo pone 

medium in areis 3—7 alba. — Long. alar. exporr. 82 m.m. 

Ein Pärchen am oberen Ubangi von Ebert gefangen. — 

Museum Bruxellense. 

Diese eigenthümliche Art kommt der Zuphedra sarita BE. 

SHARPE ziemlich nahe, weicht aber von dieser wie auch von 

den übrigen Arten der Ceres-Gruppe durch die röthliche Farbe 

der Flügelwurzel der Unterseite ab. 

Von E. aureola KIRBY und KH. innocua STAUD. ist sie leicht 

durch das Fehlen aller schwarzen Flecken der Unterseite, mit 

Ausnahme der Punkten der Mittelzellen, zu trennen. Der & is 

oben die dunkleste aller bekannten Arten. 

4. Euryphene aurora n. sp. Alis supra obscure brunneis, fa- 

scia communi obsoleta et valde indeterminata, a costa 2 anticarum, 

ad costam secundam posticarum ducta violaceo-virescenti et cu- 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 6. 2 
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prescenti ornatis; antieis basi paullulum violascentibus, ante 

cellulam virescentibus, apice latissime nigrescentibus, fascia sub- 

apicali tripartita nivea, postice lutescente, summo apice albis, 

ante apicem linea brevi curvata coerulescente-albida, cellula 

discoidali signaturis ordinariis nigris fere obsoletis, posticis linea 

undata submarginali et serie punctorum ante eam obsoletis, 

nigris. Alis infra virescentibus maculis magnis subobsoletis 

submarginalibus fusco-pupillatis et fuscocinetis et ante has fas- 

cia viridi saturatiore ab apice anticarum ad marginem interiorem 

posticarum ducta et fere ut signo S curvata ornatis; anticis ma- 

cula apicali et fascia subapicali fere ut supra formatis et prope 

apicem cellule fascia parum distinceta transversa albida, posticis 

ad costam in area 7 ante fasciam viridem linea transversa alba. 

9. — Long. alar. exporr. 68 mm. 

Am oberen Ubangi (EBERT). — Museum Bruxellense. 

Durch die Zeichnungen der Unterseite und durch die weisse 

Querbinde der Vorderflügel kommt diese Art den 22 von iturina 

KARSCH, congolensis CAPR., chriemhilda STAUD. und besonders 

von letitia PLÖTZ am nächsten. Von allen diesen unterscheidet 

sie sich jedoch leicht durch die weisse Spitze der Vorderflügel, die 

grüne Grundfarbe der Unterseite und die zwar sehr diffuse, aber 

jedoch deutliche violett-blau-grünliche Querbinde der Oberseite. 

Durch allen diesen Kennzeichen bildet sie anderseits einen 

hübschen Uebergang zu den Arten der E. phantasia-Gruppe. 

5. Cymothoe eris n. sp. Alis supra pallide lutescente- albidis 

tertia fere parte basali cinerea, marginibus externis 2 m.m. late 

nigrofuseis, lineisque duabus completis submarginalibus valde 

angulatis nigris; alis subtus albidis linea recta communi fusca 

media partitis, basi, margine lineisque Zribus amgulatis inter 

marginem et lineam mediam subviolascente einereo-fuseis, margine 

anticarum inter costas 3 et 5 infuscato. A. — Long. alar. ex- 

porr. 55 m.m. 

Bangala (Congo superior) — Mus. Bruxellense. 

Diese interessante Art ist mit C. caenis DRURY und (. 

amphicede (CRAM.?) AURIV. sehr nahe verwandt und steht fast 
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in der Mitte zwischen diesen Arten. Die Flügel haben fast 

dieselbe Form wie bei cwnis, der Saum der Vorderflügel ist je- 

doch hinter der Spitze viel tiefer ausgebuchtet. Die Hinterflügel 

sind am Analwinkel abgerundet und nicht verlängert wie bei 

amphicede. Durch die in beiden Flügeln bis zur Rippe 2 aus- 

gedehnte graue Färbung der Wurzel der Flügeloberseite unter- 

scheidet sich eris sofort von cenis und steht in dieser Hinsicht 

zwischen amphicede und capella. Auf der Unterseite sind zwi- 

schen dem Saume und der geraden Querlinie drei zackige Linien 

deutlich entwickelt, was bei c@nis und amphicede nicht der 

Fall ist. 

Hier mag auch bemerkt werden, dass die innere zackige 

Querlinie der Vorderflügel bei cenis und eris bis zum Hinter- 

rande, bei amphicede AURIV. aber nur bis zur Rippe 1 ausge- 

dehnt oder in la nur durch schwarze Schuppen angedeutet 

ist. Da diese Querlinie in Cramers Figur im Felde 1 a sehr 

kräftig ausgewickelt ist, scheint es mir nunmehr sehr fraglich, 

ob meine amphicede wirklich Cramers Art ist. Cramers Figur 

kommt der €. eris fast näher, hat aber einen geraden Saum 

der Vorderflügel, viel dunklere Grundfarbe und eine verschiedene 

Unterseite. Meiner amphicede will ich darum hier den Namen 

consanguis geben. 

Aus Bangala habe ich auch einige 92 der ca@nis-gruppe 

gesehen, welche sich vom cenis A nur durch die auch oben 

deutlichen, feinen, schwarzen Zeichnungen der Mittelzellen, durch 

die etwas dickeren Zeichnungen vor dem Saume und durch die 

sewöhnliche weibliche Flügelform unterscheiden. Wenn nicht 

die innere schwarze Kappenlinie der Hinterflügel in den Feldern 

4 und 5 ganz wie bei c@nis undeutlich wäre, möchte ich diese 

P9 als das 2 von eris betrachten, nun aber kann ich sie nur 

als eine dem 9’ ähnliche Form (var. conformis) des Q von ccenis 

aufstellen. 

6. Larinopoda Hermansi n. sp. Alis albidis; antieis utrinque 

margine apicali et exteriore latissimo fusco, intus plus minus 

dentato, supra vitta costali fusca a basi ad apicem cost® 12:# 
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extensa, infra fasciola transversa costali ad apicem cellul&e fusca; 

posticis utrinque maculis 6—7 magnis marginalibus triangulari- 

bus, extus plus minus confluentibus fuscis et infra insuper puncto 

nigro in area lc et duobus aliis in areis 6 et 7, his cum ma- 

culis marginalibus fere connexis; pedibus ochraceis, tarsis nigro 

annulatis; antennis fuscis, tenue albo annulatis.. 9. — Long. 

alar. exporr. 38 m.m. 

Bangasso am oberen Ubangi von G. HERMANS gefangen. 

— Museum Bruxellense. 

Mit L. lagyra HEW. (= lara STAUD.) am nächsten ver- 

wandt, aber durch die dunklen Saumflecke der Hinterflügel aus- 

gezeichnet. Die Saumbinde der Vorderflügel ist am Vorderrande 

viel breiter, wenigstens das letzte Drittel des Vorderrandes be- 

deckend und wird gegen den Hinterwinkel allmählig verengt, ist 

in den Feldern 3 und 2 von zwei am Saume vereinigten drei- 

eckigen Flecken und im Felde 15 nur non einem sehr schmalen 

Streifen repräsentiert. 

Ich habe selbst den stark abgeriebenen Typus von 2. lagyra 

Hew. in Brit. Museum untersucht und bin ganz sicher, dass er 

dieselbe Art wie Z. lara STAUD. ist. Die Unterseite der Hinter- 

flügel ist nicht, wie HEWITSoN sagst, einfarbig gewesen, sondern 

man kann wenn auch mit Mühe die Spuren der schwarzen 

Punkten entdecken. 

De ASSA 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 6. 

Stockholm. 

Meddelanden från Upsala kemiska laboratorium. 

239. Om sulfin- och tetinföreningar. II. ') 

Af D. STRÖMHOLM. 

[Meddeladt den 10 Juni 1895 genom P. T. CLEvE.] 

Om dietylendisulfidtetin. 
(Tillägg till föregående uppsats). 

Angående framställningen af dietylendisulfid kan tilläggas, 

att det ej är nödvändigt att framställa etylenmerkaptanen i rent 

tillstånd. Af etylenbromid och kaliumsulfhydrat i alkohol er- 

håller man på förut angifvet sätt en alkohollösning af etylen- 

merkaptan, blandad med bromkalium. Härtill sättes 2—3 mol. 

kaliumhydrat i alkohol, beräknadt under förutsättning, att ungefär 

hälften af den teoretiska mängden etylenmerkaptan bildats, därpå 

tillsättes småningom under omväxlande afkylning och svag upp- 

värmning en mol. etylenbromid. Sedan allt införts, tillsättes 

fördelaktigt ännu en betydlig mängd alkoholisk kali och etylen- 

bromid, hvarpa lösningen uppvärmes; massan hälles därpå i 

vatten, den afskilda produkten afsuges, och dietylendisulfiden 

utdrages med kokande alkohol eller afdestilleras med vattenånga. 

Vid försök att framställa en substituerad dietylendisulfid utaf 

etylenmerkaptankalium och £ dibromhydrin CH, Br CH Br CH, OH 

har jag funnit, att någon kristalliserande produkt ej står att vinna. 

Dietylendisulfidtetin och kaliumkloroplatinit. En kall, temli- 

gen utspädd lösning af tva mol. tetin försattes med en dylik af 

en mol. K,PtCI,, hvarvid en gul lösning erhölls. Den filtrerades 

!) Första delen af denna undersökning är publicerad i Öfvers. af K. Vet.-Akad. 

Förh. 1895: 673 under titeln: Om dietylendisulfidtetin. 
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efter en stund från en obetydlig fällning och delades därefter i 

två portioner. 

Den ena fick stå någon tid i exsickator, därefter en kort 

stund på lindrigt varmt vattenbad. En gul, kristallinisk, tunn 

skorpa afsatte sig på botten ur den ännu ganska utspädda lös- 

ningen. Den erhållna föreningen är fullkomligt olöslig i vatten 

och i organiska lösningsmedel. Analysen stämmer med formeln 

CH, CO ö ‚A 1 

(Ol) 125 DC TER N sa nära, som man kan vänta af en 
Di 

substans, som ej kan renas genom omkristallisering. 

Analys: 0,2224 gm gaf 0,0691 gm Pt och 0,1052 gm Ag CI. 

Beräknadt: Funnet: 

Pt 31,24 51,07 

Ol 11,43 11,69 

Ur moderluten från denna förening utföll efter någon tid 

en gul lätt massa utaf samma sammansättning. 0,1085 gm gaf 

0,0336 gm Pt = 30,97 % Pt. Vid en annan beredning, då öfver- 

skott af tetin användes, erhölls en liknande kristallinisk substans 

af samma sammansättning. 0,2279 gm gaf 0,0701 gm Pt = 

30,77 % Pt. 
Den andra delen af lösningen afdunstades genast pa kokande 

vattenbad, (om nödigt, filtrerades den) tills nästan allt vatten 

bortgätt, da en åtminstone i värme lättflytande, brungul vätska 

återstod. Denna substans var säledes ytterst löslig i vatten i 

skarp motsats till den nyss beskrifna, alldeles olösliga. Alkohol 

tillsattes, då vätskan inom kort blef tjockflytande och slutligen 

stelnade till en brungul, halfkristallinisk massa. Denna ut- 

pressades hastigt mellan filtrerpapper; i luften blef den snart 

klibbig och delikveskerade delvis. Efter någon tids förvaring i 

exsickator afgaf den blott klorkalium till vatten, och en gul 

massa stannade olöst. 

Sammansättningen på denna substans är varierande, men 

om den beredts presis på ofvan anförda sätt, öfverensstämmer 

‚CH, CO, K 
den med formeln Cl, Pt| SC, H, N Dar | 
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Analys: 0,2771 gm gaf (glödgad, därefter uttvättad med 

vatten) 0,0686 am Pt. 

Beräknadt: Funnet: 

Pt 25,19 24,76 

Då klorkalium är olösligt i alkohol, är det omöjligt att be- 

stämdt säga, att ämnet har denna konstitution och ej utgöres 

af en blandning af KCl och en isomer till den förut beskrifna 

additionsprodukten Pt Cl, +2 tetin; dess fullkomliga skiljaktighet 

från denna, jämförd med de af BLoMSTRAND framstälda, isomera 

platosulfinföreningarnas från hvarandra icke på langt när sa 

skarpt skilda egenskaper, gör detta senare antagande helt 

osannolikt. 

Den komplexa tetinen är olöslig i vatten, dess KCI salt 

lättlösligt; den senare föreningen är så väl i utspädd lösning 

som i fast form labil och öfvergår lätt i den förra under af- 

skiljande af KCl. Förloppet da kloroplatinitets och tetinens 

lösningar blandas, kan med afseende på dessa förhållanden 

knappt tolkas annorlunda än på följande sätt. Den förra lös- 

ningen håller ionerna K och Pt Cl; da den sammanföres med 

tetinens lösning, upphäfves under dessa ioners inflytande tetin- 

bindningen, och ett neutralt tetinsalt, dietylendisulfidtetinkalium- 

kloroplatinit, bildas. Sedermera inverka platinan och det 

tvävärda svaflet pa hvarandra, da den komplexa föreningen 

CH, CO,K 
Cl, Pt sc, öl; ee | bildas. Då dessa två reaktioner 

4 

ej kunna anses stå i något förhållande till hvarandra, måste 

den förra antagas försiggå momentant, den seare däremot er- 

fordra någon tid. (Dock torde denna tid vara obetydlig, ty så 

vidt jag kan erinra mig, öfvergick kloroplatinitlösningens röd- 

violetta färg vid sammanträffandet med tetinlösningen genast 

i den komplexa föreningens gula). 

Dietylendisulfidtetin och kaleiumkloroplatinat. Lösningar af 

dessa substanser i förhållande 2 tetin:1 Ca Pt Cl, blandades. 

Om den uppkomna lösningen var temligen utspädd, erhölls ingen 

fällning; då den konsentrerades på vattenbad, utföllo oupphörligt 



440) — STRÖMHOLM, OM SULFIN- OCH TETINFÖRENINGAR. II. 

amorfa, gula massor. Då den däremot konsentrerades i vakuum- 

exsickator, utkristalliserade i grupper förenade, temligen stora, 

gulröda kristaller, som genom slamning befriades från gula för- 

oreningar (Analys 1). Da lösningen genast var mera konsen- 

trerad, utkristalliserade efter någon stund samma förening i små 

nålar (Analys 2). Pulveriserad substans är gul; den är svår- 

löslig i vatten. 

2,70E6100) — 
Formeln är Cl, Pt E C,H, a4 hn | + 2!/; H, O: 

En half mol. vatten bortgår i exsickator; resten ej förr, än 

substansen börjar sönderdelas, och har därför ej kunnat direkt 

bestämmas. 

Vattenbestämning: 1) 0,4488 gm förlorade under två dygn 

i exsickator 0,0043 gm = 0,96 2; 2) 1,1158 gm förlorade under 

två dygn i exsickator 0,0074 gm = 0,66 2. 

Beräknadt: Funnet: 

!/,H, O 1,06 0,96; 0,66. 

Analys på exsickatortorkad substans: 1) 0,2941 gm gaf 

(glödgad i vätgas, sedan i luft, därefter uttvättad med vatten) 

0,0677 gm Pt = 23,02 % Pt; 
2) 0,2777 gm gar pa samma sätt 0,0644 gm Pt = 23,19 % och 

0,0184 gm Ca O; 

2) 0,2328 gm gaf 0,2376 gm Ag Cl. 

Beräknadt för Funnet: 

Cia Hzo Ss Q, Cl, Pt Ca +2H, O: 

Pt 23,12 23,195 23,02 

Ca 4,76 4,73 

CI 25,38 25,24 

Den exsickatortorra substansen förlorar ej nämnvärdt i vikt 

ännu vid 140°; vid 145” inträder svärtning och sönderdelning. 

Den gula amorfa substans, som erhölls vid den ofvannämnda 

lösningens uppvärmning på vattenbad, hade ingen konstant sam- 

mansättning. Den var fri från kalcium; den höga platinahalten 

(ända till 36,9 % Pt) visar, att den ej var analog med den vid 

ne 
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användning af kaliumkloroplatinit erhållna substansen, utan 

öfvervägande håller 1 tetin på 1 PtCl,. En liknande samman- 

satt, ehuru kristallinisk substans utföll, da en lösning, inne- 

hållande 1 mol. Na, Pt Cl, och 2 mol. tetin, uppvärmdes pa 

vattenbad. 

Dietylensulfidtetin och svafvelsyrlighet. I anslutning till 

undersökningen af tetinens salter med svaga syror såsom fluor- 

vätesyra och ättiksyra, har jag äfven undersökt dess förhållande 

till svafvelsyrlighet. Någon utsikt att erhålla ren produkt fanns 

dock icke, då sulfitet måste antagas ytterst lätt sönderdelas af 

vatten, och tetinen håller 2 mol. kristallvatten. Tetinen löser 

sig mycket lätt i flytande svafvelsyrlighet och ger en gulbrun 

lösning. Denna filtrerades, hvarefter lösningsmedlet fick till 

större delen koka bort. En gulbrun syrup återstod, som stäldes 

i exsickator tillsammans med fast kaliumhydrat. Efter någon 

tid stelnade den till en fast, hvit massa, som utpressades väl 

mellan papper. Den luktade då blott helt obetydligt SO,, och 

sedan den stått en stund i svafvelsyreexsickator, kunde ej den 

ringaste lukt iakttagas. Substansen sintrar vid ungefär 98°, 

smälter delvis under gasutveckling vid 100—103°, fullständigt 

först öfver 120°. Då sådan substans, som ej utvecklade den 

ringaste lukt, försattes med en droppe vatten, kändes nästan 

genast en mycket intensiv lukt af SO,. Ur en lösning af ämnet 

utkristalliserade lätt igenkännliga nålar af den vanliga tetinen 

med 2H,O (smältp. 108—109°, således ren). En SO, bestämning 

visade, att substansen innehöll 3,90 2 SO,, under det att neu- 

tralt sulfit fordrar 14,6 %, bisulfit naturligtvis ännu mer. Det 

är att döma af detta försök påtagligt, att tetinen äfven med 

en så svag syra som svafvelsyrlighet ger ett salt, som är full- 

komligt beständigt i torrt tillstånd, men däremot ytterst lätt 

sönderdelas af vatten. 

Tetinen och ättiksyra. Jag har i den föregående uppsatsen 

om ifrågavarande kropp omnämnt, att ur en lösning af tetin i 

isättika erhålles asetat, ur utspädd ättiksyra vanlig tetin med 

2H,0; ur starkare ättiksyra en neutralt reagerande produkt. 
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Denna är ej vanlig tetin med 2H, O, utan tyckes utgöras af en 

blandning af denna med tetin + IH,O. Oaktadt flera försök 

har jag ej erhållit denna ren; jag anför här analys af en pro- 

dukt, som erhållits ur stark ättiksyra, och som äfven innehöll 

ett spår asetat. 0,1413 gm exsickatortorkad substans gaf 0,3251 

gm Ba SO,. 

Beräknadt för Funnet: 

C,H,o S; 0,+2H, 0: C,H,oS82%+H, 0: 

S 29,91 92,65 31,60. 

Den torra substansen sintrade starkt vid ungefär 109°, smälte 

fullständigt vid 122-—127° under gasutveckling. Då substansen 

omkristalliseras, erhålles vanlig tetin. Egendomligt är, att för- 

eningen tyckes hålla kristallvatten; den förlorade i exsickator 

så mycket i vigt, att det beräknadt på ren substans motsvarade 

ungefär 3 mol. H, O. 

H,—S\ 
Inverkan af jodmetyl på sulfiderna af iynen || x 3 CHR m. fl. 

CH,—S 
(em NOR 

Jag hade hoppats att erhålla föreningar C ar 

CH, Ac 

hvilka kunde väntas exsistera i cis- och transformer. Additions- 

produkter af denna prosentiska sammansättning uppkomma, 

men deras egenskaper omöjliggöra en närmare undersökning. 

Ekvivalenta mängder etylenetylidendisulfid C, H, S, CH CH, 

(kokpunkt 176—177°, enligt upptäckaren FASBENDER 172— 175°) 

och jodmetyl blandades och fingo sta längre tid vid vanlig 

temperatur. Blandningen grumlades nästan genast, efter nagra 

timmar hade på kärlets väggar afsatt sig några små, halfklot- 

formiga kristallsamlingar, hela massan stelnade snart till en 

gyttring af rödgula kristallnålar, och efter en till två månader 

hade en brun, hård, dyfvelsträckluktande massa bildats. Sub- 

stansen är mycket lättlöslig 1 vatten; den illaluktande lösningen 

grumlas svart, och substansen kan ej återfås, lika litet ur alko- 
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hol, hvari den äfven är lättlöslig. I varm isättika löses den 

trögt under partiell sönderdelning, i andra organiska ämnen är 

den olöslig. Den renas bäst genom tvättning med aseton, då 

den lätt erhålles alldeles hvit. 

: Analys: 0,1802 gm gaf 0,3237 gm Ba SO,. 

Beräknadt för C,H,, S, J: Funnet: 

S 24,43 24,66. 

Substansen smälter vid 99,5” under svag gasutveckling till en 

en ljust rödbrun vätska. Vattenlösningen fälles af silfvernitrat, 

det bildade jodsilfret är orent; den reagerar temligen långsamt 

med silfveroxid, hvarvid lösningen grumlas. Däremot reagerar 

den ej alls med klorsilfver; alldeles hvitt Ag Cl, som sattes till 

den nyss beredda lösningen, gulfärgades 1 början ej det ringaste, 

utan först efter någon stund, då den lösta substansen redan 

börjat sönderdelas. Detta förhållande skiljer denna förening 

skarpt från alla andra sulfinjodider. Föreningens mest ut- 

märkande egenskap är den lätthet, hvadmed den sönderdelas 

under bildande af oljor, som väl i allmänhet utgöras af etylen- 

etylidendisulfid. Vid ett tillfälle har tillräckligt af produkten 

framstälts för att med säkerhet konstatera detta; jodiden löstes 

i ljum isättika med tillhjälp af en ekvivalent mängd ammonium- 

asetat; vid tillsatts af vatten utföll etylenetylidendisulfid, iden- 

tifierad genom kokpunkt (170—180°) och genom additionspro- 

dukten med jodmetyl. Denna lätta sönderdelbarhet har gjort 

alla försök att ersätta den tydligen ej ioniserbara joden med 

väte eller alkoholradikaler fruktlösa. 

Om ämnet verkligen har sammansättningen GAS ı >CHCH, 

I. CHR 

„CB; 

är mycket ovisst; en annan formel sasom (, H,< 1 >CH CH, 2 Sc 
NT 

torde vara sannolikare. Här må erinras om etylenetylidendisul- 

fids förhållande till brom. FASBENDER har funnit, att den 
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Er Bi CH,—S—S—CH, 
sönderdelas under bildning af dietylentetrasulfid | Mi 

H,—S—S—CH, 

jag har eftergjort denna reaktion och iakttagit följande. Då en 

mol. C,H, S,, löst i kolsvafla, försattes med 2 at. brom, upp- 

kom ingen fällning; en brun vätska erhölls, hvarur bromväte 

började utvecklas. Enligt allt hvad vi veta om broms för- 

hållande till sulfider, måste en additionsprodukt föreligga. Vatten 

tillsattes, och blandningen omskakades grundligt. Under ungefär 

en kvart inträdde ingen affärgning af kolsvaflan; ingen annan 

reaktion än afskiljandet af nagra fa hvita flockar iakttogs. Någon 

vanlig additionsprodukt med Br, bundet vid en svafvelatom 

torde således ej föreligga, då sådana lätt sönderdelas af vatten. 

Sedan inträdde en hastig reaktion, kolsvaflan affärgades på 1 

till 2 minuter, och en tjock hvit massa af dietylentetrasulfid 

utföll; mängden af denna var hälften af den möjliga. Med af- 

seende pa alla dessa fakta maste antagas, att i kolsvaflelös- 

R ‚Br 

CH, — Si FYN 
ningen en kropp | JC Br CH, förefanns. Att denna för- 

DEN Br 

enings labilitet delvis beror pa inträdet af brom vid den tertiära 
1 

CH, —5s 
kolatomen, framgår däraf, att sulfiden | > >C(CH,), vid 2 CH,—87 (CH,), vi 

behandling med Br, ej ger upphof till dietylentetrasulfid, utan 

blott till illaluktande, lösliga produkter. Som orsak till sulfider- 

nas af ifrågavarande typ egendomliga förhållande till brom och 

till jodmetyl kan man gissa, att de båda svafvelatomerna ligga 

hvarandra synnerligen nära i molekylen. 

Då den ofvan omtalade jodiden fick stå längre tid 1 ett 

löst betäckt kärl under aseton, gick den fullständigt i lösning; 

vid asetonens afdunstning återstod en svart tjära. Då denna 

kokades länge med vatten, löstes den delvis. Den af jodväte 

starkt sura lösningen skakades med klorsilfver, hvarvid all i lös- 

ningen befintlig jod utbyttes mot klor. Med platinaklorid erhölls 

en amorf, gul fällning, som torkade till ett lätt, elektriskt pulver. 

| 
\ 

| 
| 
| 

i 
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Analys: 0,1499 gm gaf 0,0556 gm Pt = 37,09 % Pt; 0,0826 

em gaf 0,0304 gm Pt = 36,80 % Pt. 

Beräknadt för Funnet: 

C,H, Ss, OCl+PtC];: 

Pt 87,09 87,09; 36,80. 

Analysen talar för, att föreningen har formeln GE, »C(OH)OH, 

er om 
+ PtCl,. Eget är, att ej den tvavärda svafvelatomen, utan i 

stället den tertiära kolatomen oxiderats vid sönderdelningen af 

den svarta massan, som otvifvelaktigt utgjordes af en super- 

jodid; men kloroplatinatets sammansättning och egenskaper visa, 

att en tvavärd svafvelatom finnes i molekylen. Formeln kan 

dock naturligtvis ej göra anspråk på någon större tillförlitlighet, 

då bildningssättet ej utesluter vidtomfattande omlagringar. Denna 

förening reagerar som en vanlig sulfinjodid, i det joden utbytes 

mot klor vid behandling med Ag CI. 

Etylenbenzylidendi fd Some H, och jodmetyl Ytylenbenzylidendısulfid. | ; Hl, och jodmetyl vea- & 4 ch SÅ 65 J 4 _— 

gerade längsamt under bildande af en svart tjära. Otvifvel- 

aktigt bildas först en additionsprodukt, liknande den af etylen- 

etylidendisulfid erhållna, men denna kan ej isoleras. Den svarta 

massan löstes delvis vid kokning med vatten; lösningen skakades 

med klorsilfver. Vid tillsats af platinaklorid erhölls en gul, amorf 

fällning, som torkades i exsickator. 

Analys: 0,1864 gm gaf 0,0622 gm Pt = 33,37 4 Pt; ett 

annat prof gaf 33,46 % Pt. 

Beräknadt för Funnet: 

CH, 8, O Cl-+Pt CI: 

Pt 89,22 83,37; 89,46. 

1 CH,—S\ 
Sulfidn I ° _ .C(CH,), gaf med jodmeryl en additions- 

CH, SZ ä 

produkt, som i sina reaktioner mycket paminde om derivatet af 

etylenetylidendisulfid, med undantag af, att den blott obetydligt 

sönderdelades, da den fick stå under aseton. Den smälter vid 
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118” utan gasutveckling till en brun vätska. Äfven trimetylen- 

3 ne ‚ES aa 
etylidendisulfid CH, ‚CH CH, gaf en additionsprodukt, 

” SCH,— 5‘ 

som förhöll sig pa samma sätt som etylenetylidendisulfidens 

analoga derivat. 
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Stockholm. 

Meddelanden från Upsala kemiska Laboratorium. 

240. Om sulfin- och tetinföreningar. IM. 

Af D. STRÖMHOLM. 

[Meddeladt den 10 Juni 1896 genom P. T. CLEVE.] 

Om sulfinkloridernas kvicksilfverkloriddubbelsalter. 

Ofvannämda föreningar äro förut blott ofullständigt studerade. 

KLINGER och MAASSEN (Lieb. Ann. 243) beskrifva föreningarna 

(CH,), C,H, SCI+2 HgCl, och (CH,), C, H, S C1+6 HgCl, samt 

analogt sammansatta derivat af CH,(C, H,), S Cl. Utom dessa 

fyra föreningar finnas i literaturen blott ett par hithörande 

omnämda, som jag vid försök att ånyo framställa ej lyckats 

erhålla. 

Följande sulfiner hafva undersökts: trimetyl-, dimetyletyl-, 

metyldietyl-, trietyl-, metyletylisopropyl-, metyletylnormalpropyl-, 

metyletylisobutyl-, metylbenzylisopropyl-, dietylendisulfidmetyl-, 

och sulfoxidietylendisulfidmetyl-sulfinerna. De utaf dessa, som 

ej äro förut omnämda i literaturen, komma att beskrifvas i en 

följande uppsats. 

Salter af följande typer hafva erhållits: 

1) 2R,SCl + HgCl,[R, = (CH,), ]; 

2) R,SCI + HsCl,[R, = (CH,),; (CH,), C, H,; CH, (C, H,),; 

CH, 0, H,C, Hy]; 

3) R,SC1+2HgCl, [Af alla sulfinerna utom CH, C, H, C,H,S Cl, 

där typen ej eftersökts, samt dietylendisulfidimetylsulfinen, 

hvarom nedan]; 

4) R,S Cl + 3 Eg CI [R, = CH, C, H,C, H,]; 

5) R,SCI + 6HgCl,[Af alla sulfinerna utom dietylendisulfid- 

metylsulfinen |. 
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Dietylendisulfidmetylsulfinens dubbelsalter tillhöra särskilda typer, 

i det deras radikal håller en tvåvärdig svafvelatom, som adderar 

en molekyl HgCl,. De sålunda uppkomna salterna, som hålla 

3 och 7 Hg Cl;, motsvara typerna med 2 resp. 6 Hg Ol. 

Framställningssätt. Salterna 2R, SCI + Hg Cl, uppstå, då 

en konsentrerad lösning, innehållande Hg Cl, och ett stort öfver- 

skott af sulfinklorid, får stå i exsickator. Blott utaf trimetyl- 

sulfin har en kristalliserande produkt erhållits, men typen är 

troligen temligen allmän. Af typen R,SCl + Hz Cl, har blott 

trimetylsulfinderivatet erhållits ur vattenlösning, de öfriga hafva 

framstälts genom behandling af salter utaf högre typer med 

organiska lösningsmedel för Hg Cl. Föreningarna af typen 

R,SCl + 2HgCl, hafva i allmänhet erhållits ur vattenlösning, 

erhållen genom blandning af utspädda lösningar af komponen- 

terna; stundom böra dessa användas 1 beräknade mängder, för 

att ren produkt skall erhållas, oftast är detta öfverflödigt. 

Saltet af metyletylisobutylsulfin har ej erhållits ur vattenlösning. 

Föreningarna R,SCl + 6 HgCl, visa högst varierande sta- 

bilitet emot vatten. En metod att framställa dem, som alltid, 

då de kunna exsistera, leder till målet och gifver ren produkt, 

är följande. Ett kvicksilfverkloridsalt af någon lägre typ löses 

genom uppvärmning 1 en vid vanlig temperatur mättad vatten- 

lösning af sublimat (hvartill man lämpligen åtminstone vid fram- 

ställning utaf någon större mängd salt sätter en beräknad mängd 

Hg Cl,). Lösningen filtreras genom ett uppvärmdt filtrum ned 

i en kall, mättad lösning af sublimat under omröring. Den 

genast eller vid någon afsvalning uppkomna fällningen tages på 

filtrum och utpressas därefter så hastigt och så fullständigt som 

möjligt. Då ej annorlunda anmärkes, har detta framställnings- 

sätt användts. Det är redan i sig själf sannolikt, att den på 

detta sätt erhållna produkten tillhör den högsta möjliga dubbel- 

salttypen. Genom tillsats af konsentrerade sulfinkloridlösningar 

till heta, i värme mättade sublimatlösningar erhållas fällningar, 

hvilka än äro fasta och då genom sin smältpunkt (analysrena 

kunna de naturligtvis ej erhållas) visat sig tillhöra typen med 
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6 HeCl,, än (af sulfinerna med tre olika radikaler) äro i värme 

flytande och troligen tillhöra de mera lättsmälta föreningarna 

med 2 eller 3 HeCl,; i detta senare fall bildas således ej salterna 

med 6HeCl, i värme. 

Intet af de framstälda salterna håller kristallvatten. Där 

flera analyser af samma salt anföras, äro de alltid utförda på 

material af olika beredningar, då ej annat uttryckligen anmärkes. 

Trimetylsulfinföreningar. 

2(CH,), SC! + HeCh. 

Saltet kristalliserar i ganska stora, väl utbildade prismer, som 

smälta under sönderdelning vid 201—202°. 

Analys: 

0,4979 gm gaf 0,2312 gm HeS. 

Beräknadt: Funnet: 

Hs 40,32 40,03. 

(CH,), S Cl + He Ch. 

Då sulfinklorid och sublimat i utspädd vattenlösning blandas 

i sådana proportioner, att ej mer än en molekyl HgCl, kommer 

pa en mol. sulfinklorid, erhålles detta salt som en voluminös 

fällning. Det kan omkristalliseras ur varmt vatten, hvari det 

är ganska lösligt, och utfailer vid afsvalning i länga, fina nålar. 

(Analys 1 och 2). Samma salt erhålles, om salterna med 2 

och med 6 HgCl, tvättas med organiska lösningsmedel för HsCl,. 

(Analys 3 är utförd på substans, erhållen af saltet med 6 Hg Cl, 

genom tvättning med eter, sa länge denna upptog HsCl,). Slut- 

ligen erhålles detta salt äfven, då salterna af högre typer lösas 

i saltsyra. Det smälter under gasutveckling vid 193°. 

Analys: | 

1) 0,7277 gm gaf 0,4410 gm HgS =5 

2) 0,7787 gm gaf 0,4720 gm HgS = 5 

3) 0,3467 gm gaf 0,2098 gm HeS = 5 

Beräknadt: Funnet: 

Hg DYe! 5242351924254) 52,18: 
Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 6. 3 
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(CH,),SCl + 2 Hz OL. 

Detta salt erhålles säkrast rent genom blandning af kom- 

ponenterna i ungefär teoretiska mängder. Dock utkristalliserar 

det nästan rent ännu ur en utspädd lösning af 1 sulfinklorid 

på 4 He Cl,. Då saltet med 6 Hg Cl, löses i vatten, erhålles 

ifrågavarande salt men i ganska orent tillstånd. Det bildas 

äfven, då en lösning af föregående salt försättes med en mol. 

Hg Cl,. Det kristalliserar i långa nålar af smältpunkt 128°. 

Analys: 

0,5898 gm gaf 0,4190 gm Hg 5; 

0,5255 gm gaf 0,3739 om Hg S. 

Beräknadt: Funnet: 

Hg 61,16 61,24; 61,33. 

Saltet sönderdelas energiskt af alla kraftigare organiska 

lösningsmedel för HgCl,, såsom etyl- och metylalkohol, eter, 

ättiketer och aseton, högst obetydligt af benzol, som är ett 

dåligt lösningsmedel för Hg Cl,. Det öfverföres härvid till före- 

saende salt. Däremot vid skakning med vatten löses det något, 

men afgifver intet fritt Hg Cl,. Det löses ytterst lätt i saltsyra, 

i synnerhet varm; vid den, om så behöfs, konsentrerade lös- 

ningens afsvalning utkristalliserar föregående salt af smält- 

punkt 193°. 

Nagot salt mellan det med 2 och det med 6 HgCl, synes 

ej exsistera. 

(CH,),SCl + 6 Hg Cl. 

Det har erhållits som ett hvitt kristallpulver af smält- 

punkt 174”. 

Analys: 

0,5574 gm gaf 0,4469 gm HeS; 

0,3892 gm gaf 0,3112 gm HeS. 

Beräknadt: Funnet: 

He 69,04 69,11; 68,93. 

Vid tvättning med eter förlorar det ytterst lätt Hg Ol, och 

öfvergar slütligen till saltet med 1 Hg Cl. Då en i värme 
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mättad lösning af Hg CI försattes med en varm lösning af 

sulfinklorid, erhölls vid lindrig afsvalning fällning af ifragavarande 

salt af smältpunkt 174”. 

Då sulfinkloriderna i förhållande till- Hg Cl, visa sig så 

benägna att bilda föreningar af högst metallrika typer, hoppa- 

des jag, att detta skulle vara förhållandet äfven med andra 

tvåvärda metallers klorider och har därför försökt framställa 

det metallrikaste dubbelsaltet af trimetylsulfin och tenuklorur. 

Det har visat sig, att detta tillhör en låg typ, 1 det det 

har formeln (CH,), SCl + Sn Ch. Ur lösningar innehållande 

1(CH,), S Cl:2 Sn Cl; och 1(CH,), SC1:10 Sn Cl, erhölls iden- 

tisk produkt. Ur de utspädda lösningarna utkristalliserade intet, 

då de konsentrerades på vattenbad och därefter fingo svalna, 

utföll en voluminös kristallmassa, som under mikroskopet visade 

sig besta af väl utbildade, mest långsträckta kristaller, be- 

gränsade af prisma- och pyramidytor. De börja smälta vid 

ungefär 216° och sönderdelas strax därefter. 

Analys: 

0,6656 gm gaf 0,3364 gm Sn O,. 

Beräknadt: Funnet: 

Sn 39,21 | 89,75. 

Dimetyletylsulfın föreningar. 

(CH,), ©; H, S Cl + Hg CL. 

Detta salt erhölls, då saltet med 2 Hg Cl, tvättades med eter. 

Det smälter vid 117—119°. 

Analys: 

0,6668 gm gaf 0,3933 gm HeS. 

Beräknadt: Funnet: 

Hg 50,38 50,84. 

Da saltet med 2 Hg Ol, mycket långsamt sönderdelas af eter, 

var analysmaterialet ej fullt rent. Ren substans till smältpunkt- 

bestämning erhölls genom skakning af ett helt litet prof med 

eter, tills det ej mer afgaf Hg Cl. 
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(CH,), C,H, S Cl +2 Hg Cl, och (CH,), C,H, SC1I+6HsCl, 

äro redan beskrifna af KLINGER och MAASSEN. Det förra smälte 

vid min termometer vid 119—120,5° (enl. K. och M. 118119); 

det senare, som i enlighet med K:s och M:s uppgift smälter vid 

200°, erhöll jag äfven ur en lösning af 1 sulfinklorid: 4 HsC],. 

Det är således beständigare mot vatten än trimetylsulfinderivatet. 

Ur moderluten erhölls saltet med 2 Hg Cl,, ehuru ej alldeles rent. 

Metyldietylsulfin föreningar. 

CH, (& H.), 5 Cl + Hg CL. 

Då saltet med 2 HgCl, tvättas med eter, sönderdelas det, 

men så långsamt, att jag afstått från att skaffa mig material 

till en analys. Ett litet prof, som mycket länge skakats med 

eter och knappt mer afgaf Hg Cl,, visade mycket oskarp smält- 

punkt. Det började sintra starkt vid 64”, men var ej full- 

ständigt smält förr än vid 75°. K. och M. tyckas redan haft 

detta salt i sina händer, ty de säga om saltet med 6 HoC];: 

»unter heissen Alkohol schmilzt es, indem es in quecksilberärme- 

res Salz übergeht». 

CH, (C, H;), S Cl +2 Hg Cl, och CH, (C, H,),SC1+6 Hg Cl, 

hafva redan beskrifvits af K. och M. det förra såsom långa nålar 

af smältpunkt 98—99°, det senare sasom kristallpulver af smält- 

punkt 203”. Ur en lösning af 1 sulfinklorid: 1 Hg Cl, erhöll jag 

saltet med 2 Hg Cl, (spt 96—99°), ur en sådan af 1 sulfinklorid: 

4 Ho Cl, erhöll jag saltet med 6 Hg Cl, (spt strax öfver 200°). 

Ett salt med denna smältpunkt erhölls äfven, då en helt kon- 

sentrerad sublimatlösning försattes med en temligen konsentrerad 

sulfinkloridlösning. Saltet med 6 HgCl, sönderdelas energiskt 

af eter. 

Trietylsulfinföreningar. 

(C, H,), SC! + 2 Hg Cl. 

Ur en lösning af teoretiska mängder af komponenterna utkri- 

stalliserade denna förening i långa, platta prismer eller blad af 
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smältpunkt 126—127°. (Analys 1). Ur en lösning af kompo- 

nenterna i förhållandet 1:1 utkristalliserade ett salt af samma 

smältpunkt, ur en sådan i förhållande 1:4 erhölls ett till ut- 

seendet ej homogent salt, som smälte till stor del fram emot 

126°, men fullständigt ännu ej vid 160°; det var påtagligen en 

blandning. Saltet med 2 He Cl, erhölls äfven, då saltet med 

6 Hg Cl, tvättades med eter, så länge denna upptog Hg Cl, 

(spt 127°. Analys 2). 

Analys: 

1) 0,5372 gm gaf 0,3583 gm Hg S = 97,: 

2) 0,4209 gm gaf 0,2807 gm Hg S = 97, 

Beräknadt: Funnet: 

He 57,47 57,50; 57,49. > 

Af det senast anförda framställningssättet följer, att sal- 

tet ej sönderdelas af eter. Uti serien Me, S Cl + 2HsCl,; 

Me, Et S Cl +2 HeCl,; Me Et, S Cl +2 HgCl,; Et, 5 C!+2 Hg Cl, 

tyckes föreningarnas stabilitet mot eter vara större, ju flera 

etylgrupper de innehålla. Ur lösningen i saltsyra utkristalliserar 

saltet med oförändrad smältpunkt. 

DEHN (Annalen Suppl. 4. sid. 95) beskrifver ett salt 

(C, H,), SCI + 4 Hg Cl,. Detta har jag ej lyckats erhålla. Då 

framställningsmetoden (saltet tvättades med varm alkohol och 

omkristalliserades) ej var egnad att erhålla ren produkt, och 

dessutom analysen stämde mycket dåligt (ber. 64,59 % Hg funnet 

69,58 92) är det högst troligt, att DEHNS salt blott var en 

blandning. 

(C, H,), S Cl + 6 Hg CL. 

Detta salt erhölls som ett pulver, som smälte vid 189— 

190” till en klar vätska. 

Analys: 

0,6671 gm gaf 0,5214 gm Has. 

Beräknadt: Funnet: 

He 67,41 67,38. 
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Saltet utfaller oförändradt vid den hett konsentrerade lösningens 

afsvalning. Ur dess lösning i saltsyra utkristalliserar saltet med 

2 Hg Cl. Det sönderdelas energiskt af eter och öfverföres till 

saltet med 2 Hg CL. 

Metyletylisopropylföreningar. 

Af dessa äro blott salterna med 2 och med 6 Hg Cl, fram- 

stälda. Om andra exsistera, är ej undersökt. 

CH, C,H, C,H, 5 Cl + 2 Hg Ci. 

Denna förening erhölls i långa prismer af smältpunkt 88,5”, 

då en lösning af sulfinkloriden försattes med utspädd sublimat- 

lösning. 

Analys: 

0,5357 gm gaf 0,3585 gm Hg 5. 

Beräknadt: Funnet: 

Hg 57,47 97,68. 

CH, C,H, C,H, 5 Cl. + 6 Hg Cl, 

erhölls då sulfinklorid sattes till öfverskott af Hg CL. Det 

sönderdelas vid 208” och är rätt beständigt mot vatten. 

Analys: 

0,2900 gm gaf 0,2273 gm Hg 5. 

Beräknadt: Fanaet: 

Hg 67,41 67,55. 

Metyletylnormalpropylsulfin föreningar. 

.. 

Afven här har jag ätnöjt mig med framställningen af sal- 

terna med 2 och 6 Hg Cl. 

CH, C,H,C,H,SCl + 2 Hg Ci, 

kristalliserar i fyrsidiga snedvinkliga taflor af spt 72—75°. 

Analys: 

0,1040 gm gaf 0,0689 gm HgS. 

Beräknadt: Funnet: 

Hg 57,47 57,11. 
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CH, C, H,C,H,SCl + 6 Hg Cl, 

utgör ett kristalliniskt pulver af smältpunkt 169”. 

Analys: 

0,3865 gm gaf 0,3020 gm HgS. 

Beräknadt: Funnet: 

Ho 67,41 67,35. 

Metylbenzylisopropylföreningar. 

CH, C,H,C,H, S Cl + 6 Hg Cl. 

Blott detta salt har jag framstält, men otvifvelaktigt ex- 

sistera äfven andra. Det erhölls, då sulfinklorid sattes till öfver- 

skott af sublimatlösning, och smälter under sönderdelning vid 

220°. 

Analys: 

0,5020 gm gar 0,5794 gm HgS. 

Beräknadt: Funnet: 

He 65,15 65,15. = 

Metyletylisobutylföreningar. 

CH, C, H,C,H,SCI + Hg Cl. 

Detta salt har erhallits genom tvättning utaf salterna med 

3 och med 6 Hg Cl, med eter, sa länge Hg Cl, löses. Det är 

en hvit massa af smältpunkt 50—51°. Smält substans stelnar 

långsamt till en sträligt kristallinisk massa. Analys 1 är ut- 

förd på substans, beredd af saltet med 3 Hg Cl,, analys 2 på 

sådan af saltet med 6 Hg Cl. 

Analys: 

1) 1,1583 gm gaf 0,6140 gm HgS. 

2) 0,3625 gm gaf 0,1922 gm HgS. 

Beräknadt: Punnet: 

Hg 45,56 45,69; 45,68. 

CH, C,H,C,H,SCl + 2HsCl,. 

Se längre fram; denna sulfin är den enda, hos hvilken ej 

ett salt af denna typ erhallits ur vattenlösning. 
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CH, C,H, C, H, S Cl + 3 Hg Cl. 

Ur lösningar af komponenterna i förhållande sulfinklorid: 

Hg Cl, från 1:1 till 1:4 erhållas (sedan i sista fallet en ringa 

mängd af saltet med 6 Hg Cl, afskilts) antingen kristallnålar 

eller långsamt stelnande oljor; dessa senare bildas lättast, då 

halten af sublimat ej är stor. Dessa olika produkter förhålla 

sig alla vid upphettning lika; smältningen börjar vid ungefär 

77, då små, vid röret häftande partiklar fullständigt smälta, 

hufvudmassan smälter fullständigt först vid mycket högre tem- 

peratur. Analys 1 är utförd på salt erhållet ur en lösning 1:2, 

analys 2 på sådant erhålles på följande sätt: salt, erhållet ur 

en lösning 1:3, löstes i varmt vatten och filtrerades ner 1 kallt 

(för att undvika utfallandet af olja vid långsam afsvalning); 

det utföll vid skakning i fina, voluminösa nålar, som under 

mikroskopet visade sig fullt enhetliga. 

Analys: 

1) 1,0326 gm gaf 0,7350 gm Hg S = 61,36 % He; 

2) 0,3468 gm gaf 0,2465 gm Hg S = 61,27 % He. 

Beräknadt: Funnet: 

Hg 61,16 61,27; 61,36. 

Det kan ej vara tvifvel underkastadt, att en homogen för- 

ening föreligger. Förhållandet vid upphettning torde bero på, 

att saltet delvis sönderdelas under frigörande af Hg CL. 

Saltet löses lätt i saltsyra; då lösningen afdunstades till 

nästan syrupstjocklek, utkristalliserade vid afsvalning samma 

salt oförändradt. 

CH, C,H,C,H,SCIl + 6 Hg CL. 

Saltet är ett hvitt pulver, som börjar smälta vid ungefär 

147”, men ej smälter fullständigt förr än vid betydligt högre 

temperatur. 

Analys: 

0,7524 gm gaf 0,5843 gm Hg S; 

0,8876 gm gaf 0,6905 gm HeS. 

Beräknadt: Fuunet: 

Hg 66,89 66,94; 67,05. 
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Då denna är den enda sulfinklorid, af hvilken jag erhållit 

tvenne olika salter af högre typer än den med 2 Hg Cl,, har 

jag försökt, om ej några olikheter i deras förhållande till orga- 

niska lösningsmedel kunna påvisas, af hvilka man kunde draga 

några slutsatser om salternas konstitution. Tyvärr har härvid 

endast ytterst osäkra resultat kunnat erhållas. Som nämdt, 

erhålles vid behandling af saltet med 6 Hg Cl, med eter saltet ° 

med 1 Hg Cl,. Jag har undersökt saltets förhållande till benzol, 

i hopp, att detta ej angriper det intermediärt bildade saltet med 

2 Hg Cl. Att ett sådant först bildas, framgår ju däraf, att 

reaktionen vid trietylsulfinföreningen ej går längre än till saltet 

med 2 Hg CI. 

Tvenne försök hafva gjorts med identiska resultat. Sedan 

man mycket länge behandlat saltet med 6 Hg Cl, med ofta om- 

bytt benzol i riklig mängd, blir den förut pulverformiga massan 

plötsligen degig. Massan afger ännu alltjemt Hg Cl, till benzolen, 

men dess ogynsamma beskaffenhet gör det hopplöst att erhålla 

fullt ren produkt. Analys 1 är utförd på substans, framstäld 

pa detta sätt och genom uppvärmning till 60° (hvarvid den 

smälte till en klar vätska) befriats från benzol, analys 2 på 

substans, som blifvit smält en gang och sedan fått stelna samt 

därefter länge behandlats med benzol. Då deu blott stelnade 

till en massa af smörkonsistens och under benzol genast åter 

blef degig, måste slutligen försöket att erhålla en produkt med 

konstant smältpunkt, och som ej vidare afgaf Hg Cl,, uppgifvas. 

Analys: 

1) 0,2433 gm gaf 0,1602 gm Hg S = 56,76 % He; 

2) 0,4875 gm gaf 0,3196 gm Hg S = 56,51 % He. 

Beräknadt för 

©, H,SCl+2HgC];: Funnet: 

Hg 56,34 96,51; 56,76. 

Man kan efter detta resultat med nagon grad af sannolikhet 

pästa, att saltet med 6 HgCl, vid behandling med benzol öfvergär 

till ett salt med 2 Hg Cl,, som da det håller en blott ringa 

mängd af föroreningar har mycket låg smältpunkt, och som-af 
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detta framställningssätt att döma, måste vara åtminstone i det 

alira närmaste beständigt mot benzol. 

Jag har vidare undersökt inverkan af benzol på saltet med 

3 Hg CL. Detta angripes ännu långsammare än saltet med 

6 HgCl,. Då efter mycket långvarig behandling med benzol, 

denna visade sig upptaga lika mycket HgCl,, som vid början 

af försöket, måste jag uppgifva att erhalla ren produkt; den 

erhållna massan, som ej visat någon i ögonen fallande fysikalisk 

Den visade sig hålla 53,6 % Hg, under det formeln med 2 HgC], 

fordrar 56,3 % Hg, med 1 HgCl, 45,6 %# Hg. Sönderdelningen 

hade sålunda gått langt förbi saltet med 2 Hg Cl,, och det är 

sannolikt, att man vid längre behandling med benzol skulle 

kunna komma fram till saltet med 1 Hg CL. 

Oaktadt dessa försök sålunda långt ifrån lemnat något af- 

görande resultat, tala de åtminstone snarare för än emot det 

antagandet, att då ett salt med 3 HgCl, sönderdelas af organiska 

lösningsmedel, det omedelbart öfvergår till salt med 1 Hg Cl, 

utan att salt med 2 Hg Cl, intermediärt bildas, undet det det å 

andra sidan är säkert, att salt med 6 Hg Cl, först öfvergår till 

salt med 2 Hg CL. 

Dietylendisulfidmetylsulfinföreningar 

C. H,, 5 CI + He Cl, 

beskrifves af MASSON (Jahresberichte 1886) som erhöll det rent ge- 

nom omkristallisering. Då jag ej haft tillgang till originalafhand- 

lingen, känner jag ej till framställningssättet; säkerligen har öfver- 

skott af sulfinsalt användts. Ur en lösning af beräknade mängder 

af komponenterna erhölls ett salt, som omkristalliseradt ur vatten 

höll 55,23 % Hg, ett resultat, som närmast tyder på en formel med 

2 HgCl,. (Ber. 56,18% Hg). MANSFELD (Ber. 1886) beskrifver ett 

analogt sammansatt salt C, H, SKA °+2HgCl,. Huruvida ett 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 6. 459 

sådant salt i orent tillstånd, eller en blandning af MASSONS salt 

med saltet 3 Hg Cl, förelåg, har ej närmare undersökts. 

1 Ol, 
Hg Ol, + SO; HS + 2 He Oh. 

Detta salt erhålles alltid, då en sulfinkloridlösning försättes 

med utspädd sublimatlösning i ej för obetydlig mängd. Det 

erhålles som en hvit fällning; genom omkristallisering ur hett 

vatten, hvari det löses mycket trögt, erhålles det i små glän- 

sande fjäll. Det smälter vid 197—199° under gasutveckling. 

Att i denna och följande förening en mol. Hg CI, är bunden 

vid svafvel, är sannolikt bland annat därför, att dessa båda 

föreningar lösas mycket trögt i ett stort öfverskott af saltsyra 

vid uppvärmning, under det alla andra hithörande föreningar 

lösa sig mycket lätt i en liten mängd saltsyra. Analyserna 1 

och 2 äro utförda pa omkristalliserad substans, analys 3 på 

sadan, som vid fällningens behandling med varmt vatten stan- 

nade olöst. 

Analys: 

1) 0,6501 gm gaf 0,4620 gm Hg S = 61,25 % Hg; 

2) 0,4583 gm gaf 0,3254 gm Hg S = 61,20 % He; 

3) 0,7233 gm gaf 0,5119 gm Hg S = 61,01 % Hg. 

Beräknadt: Funnet: 

Hs 61,04 612580102001 U 

CH 
Hg Cl, + SCH, SC, ” + 6HgCl.. 

Under det framställningen af alla andra sulfiners högsta 

dubbelsalter gått för sig utan svårigheter, har detta salt visat 

sig mycket svårt att erhålla. Detta beror på en mängd om- 

ständigheter, såsom den jämförelsevis ringa skilnaden i dess 

löslighet 1 varm och kall sublimatlösning, det föregående saltets 

svarlöslighet och stabilitet i ej allt för konsentrerad sublimat- 

lösning. Oftast erhålles högst ringa utbyte, blott vid ett till- 

fälle erhölls nog till en analys, och äfven detta preparat torde 
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ej varit alldeles fritt från föregående salt. Det är ett hvitt 

amorft pulver. 

Analys: 

0,2417 gm gaf 0,1886 gm HgS. 

Beräknadt för: 

C,H, S,c1+7Het],: 0, H,, S,; C1+6 HgC];: Funnet: 

Ho 67,73 66,81 nr. 

Den funna kvicksilfverhalten ligger midt emellan den för 6 

och för 7 Hg Cl, beräknade; den senare formeln har jag antagit 

sasom vida sannolikare. 

Owidietylendisulfidmetyisulfinföreningar. 

Da jag ej torde fa tillfälle att aterkomma till denna sulfin 

senare, bifogas en kort redogörelse för den samma. 

Be De 2 0,4 ‚CH; 
Oxidietylendisulfidmetylsulfinbromid OSC,H, SM : 

En vattenlösning af dietylendisulfidmetylsulfinbromid försattes 

med 2 atomer brom löst i vatten, den färglösa lösningen kon- 

sentrerades starkt, då hvita, lättlösliga kristaller erhöllos, som 

smälte under sönderdelning vid 181—-184°. 

Analys: 

0,2660 gm gaf 0,2154 om Ag Br. 

Beräknadt: Funnet: 

Br 34,62 34,46. 

‚CH. 
Kloroplatinat E SC,H, ne | Pt Cl,. Bromiden öfver- 

fördes 1 klorid, till dennas lösning sattes platinaklorid, lösningen 

konsentrerades och fäldes med alkohol, fällningen omkristallise- 

rades ur en liten mängd varmt vatten. Den erhållna kristall- 

massan behandlades med varmt vatten i så ringa mängd, att 

blott ungefär hälften gick i lösning; vid afsvalning utkristalli- 

serade ett salt, som efter torkning vid 100” hade ofvan anförda 

sammansättning. 
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Analys: 

0,1112 gm gaf 0,0309 gm Pt. 

Beräknadt: Funnet: 

Pt 27,36 27,54. 

‚CH, 
OSC,H,SC, "+ 2Huch, 

Detta salt erhålles ur lösningar af komponenterna i beräk- 

nad mängd eller också med mindre Hg Cl,. Det omkristallise- 

rades ur varmt vatten, hvari det är lättlösligt. 

Analys: 

0,5392 am gaf 0,3442 om Hg SS. 

Beräknadt: Funnet: 

Hg 54,94 59,02. 

OSC.H.SC ®ıcH CI ASS SNÖ + 0 H8 Ul. 

Detta salt är mycket beständigt mot vatten; ur en utspädd 

varm lösning af komponenterna 1 förhållande 1:4 utkristallise- 

rade det vid afsvalning i små kristaller; ur moderluten erhölls 

föregående salt. Analys 1 är utförd på sålunda erhållen sub- 

stans, analys 2 på sådan, framstäld enligt den vanliga metoden. 

Saltet håller sig oförändradt till öfver 230°, då det häftigt 

sönderdelas. 

Analys: 

1) 0,5478 gm gaf 0,4222 gm HgS; 

2) 0,6996 gm gaf 0,5390 gm HgS. 

Beräknadt: Funnet: 

He 66,23 66,41; 66,43. 

Oaktadt något för mycket Hg erhölls, är det dock mycket 

för litet ens för en formel med 6\/, Hg Cl, (Ber. 66,73 2 Hg). 

Det kan ju synnerligen lätt hända vid framställning af salter 

af denna typ, att om man ej pressar ut dem tillräckligt skynd- 

samt, en del af. moderluten hinner afdunsta, och således sub- 

stansen blir något förorenad af Hg Cl. 
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I sammanhang med beskrifningen af sulfinkloridernas 

kvicksilfverkloriddubbelsalter kan lämpligen äfven nämnas nå- 

got om tetinernas motsvarande derivat. Jag har redan förut 

(Öfversigten 1895, sid. 687 och 695) beskrifvit föreningarna 

are CO, Hg Cl 
Hg Cl, + SC, H; | och 

i Cl + 2 Hg Cl, 

; ‚CH, CO, Hg Cl | 
OSC,H, Sö RE (+ , H, 02). 

NEl +2He Cl, 
Jag är nu i tillfälle att beskrifva en hithörande förening af 

dimetyltetin. 

‚CH, CO, Hg Cl 
(CER) TSK (ERE ESO 

Cl + 4 Hg CL, 

Denna förening har erhållits dels ur en lösning af 1 tetin- 

klorid på 3 Hg Cl, (analyserna 1 och 2, båda på substans af 

samma beredning), dels ur en sådan af 1 tetinklorid på 5 Hg Cl, 

(analys 3). Slutligen har en substans med samma smältpunkt 

erhållits enligt den metod, som brukas för de högsta Hg Cl- 

dubbelsalterna. Nagot metallrikare derivat af tetinen exsisterar 

saledes icke. Ur de ej synnerligen utspädda lösningarna afsatte 

sig småningom saltet i korta, tjocka, väl utbildade kristaller af 

rätt betydlig storlek, begränsade af prisma- och pyramidytor. 

Analys: 

1) 0,8506 gm gaf 0,6655 gm Hg S = 67,44 % He; 

2) 0,5368 gm gaf 0,4196 gm HgS = 6738 % He; 

3) 0,9378 gm gaf 0,7326 am Hg S = 67,35 2 He. 

Beräknadt för: 

C,H, 0,S+5Hg Cl, +"/, H,O: C,H,0,S+5HgCl,: C,H,0,S+4'/,HgC];: 

Hg 67,38 67,78 66,23 

Kunncen: 

(Öd HAR 6,3859 00,35: 

Kristallvattnet har ej kunnat direkt bestämmas, då sub- 

stansen förlorar Hg Cl, redan vid 70°. Saltet smälter vid 185— 

190° under lindrig gasutveckling; det utkristalliserar oförändradt 

ur lösningen i saltsyra. Det angripes energiskt af eter och öfver- 

gar slutligen till en degig massa, som ej vidare undersökts. 
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Med undantag af saltet 2(CH,), SCI + HgCl, har således 

af sulünkloriderna blott erhållits salter med minst 1 HgCl, på 

1 sulfinklorid. I literaturen finnas talrıka analoga salter om- 

nämda. Det finnes tvenne större vigtiga arbeten öfver detta 

område, nämligen dels WELL's, WHEELER’s m. fl:s omfattande 

publikationer öfver alkalimetallernas haloiddubbelsalter, där en 

stor mängd nya föreningar finnas beskrifna, och de förut pa 

detta område vunna resultaten finnas sammanförda; dels Topsar’s 

undersökningar öfver ammoniakbasernas dubbelsalter. 

Af alkalimetallernas haloiddubbelsalter med tvåvärda me- 

taller med minst | Met! Hl, pa 1 alkaliklorid äro följande typer 

kända: 1) Alk HI + Met! Hl, af hvilken en hel mängd dels 

vattenfria dels vattenhaltiga salter finnas, 2) 2 Alk HI+5 Met! Hl, 

(Alk—=Cs och NH,, Me — Hg, Hl = J och Cl) både vatten- 

haltiga och vattenfria, 3) Alk Hl+2 Mel! Hl, (flera kvicksilfver- 

och blysalter, äfven vattenhaltiga), 4) Alk Hl + 5 Me! Hl, näm- 

ligen Cs Cl + 5 Hg Cl, (och Cs He, Cl Br,,) samt möjligen äfven 

ett motsvarande ammoniumsalt. 

Tops@E har framstält dubbelsalter af följande typer: (2R,NCI 

+ Hg CI,), R, N Cl + HeCl,, R, N CI + 2 Hg Cl, (af alla tre tal- 

rika salter), 2 R, N Cl + 5 Hg Cl, (dimetylamin-, dietylamin- 

samt möjligen tetraetylammoniumderivat), R,NCl + 3 Hg Cl, 

(tetraetylammoniumsalt), R, N Cl + 5 Hg Cl, (talrika derivat). 

Den sista typen är i ögonen fallande. Af sulfinkloriderna 

finnes intet enda analogt derivat kändt, däremot är där typen 

1:6 allmän. Det visar sig också vid genomläsandet af Topsor’s 

afhandling, att han är mycket osäker om, hvilken formel, som 

bör tilldelas dessa föreningar. Då saken är af vigt, citerar jag 

TopsoE’s diskussion af formeln för de samma. (Krystallografisk- 

kemiske Undersogelser over homologe forbindelser. Af HALDOR 

Tors@e. Ur Oversigt af K. D. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1882. 

Sid. 6). 
»Med Hensyr till Formlen 5 Hg Cl, . N R, Cl maa det dog 

fremheves, at der er nogen Usikkerhed om, hvorvidt Forbindel- 

serne indeholde 5 eller 6 Mol. Kviksolvchlorid, idet enkelte af 
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Analyserne, som det vil ses af nedenstaaende Sammenstilling af 

de fundne og beregnede Kviksolvmengder, snarere tyde paa et 

Indhold af 6 Mol. Hg CL. 

Me, H. Krystaller dannede i Oplesninger indeholdende a) 

2 Mol. HgC!,, b) 5 Mol. HgCl, paa en Mol. N Me, H Cl. 

Beregnet: Fundet: 

He, 69,7 b) 69,6; 69,4 
Hs, 68,94 a) 69,0. 

Me,. Krystaller dannede i Oplosninger indeholdende a) 2 

Mol. HgCl,, b) 5 Mol. Hg Cl, paa en Mol. N Me, Cl. 

Beregnet: Fundet: 

He, 69,15 a) 69,05, b) 69,2; 69,1 
Hg, 68,28. 

EH,. Kıystallerne ere dannede i Oplosninger indeholdende 

2 Mol. HgCl,:1 Mol. NER, Cl 

Beregnet: Fundet: 

He, 70,28 

Hg, 69,62 69.951069 10028 

E, H,. Krystallerne dannede i Oplosninger af 5 Mol. Hg Cl, 

paa 2 Mol. NE,H, Cl. 

Beregnet: Fundet: 

Hg, 69,15 

Hg, 68,28 68,5; 68,3. 

E,H. Kırystallerne dannede i ÖOplesninger af 5 Hg Cl: 

1 NE, EIG: 

Beregnet: Fundet: 

He, 68,05 68,2 
Hg, 67,00. 

E,. Krystallerne dannede i Oplosninger af 5 Hg Cl, :1 N E, Cl. 

Beregnet: Fundet: 

He, 66,98 

Hg, 69,77 69,7. 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 6. 465 

At de Salte, der ere udkrystalliserede af Oplesninger af 

Bestandsdelene i Forholdet 5 Hg Cl, :1 N R, Cl, kunne komme 

till att indeholde noget indblandet frit Kviksolvehlorid — for- 

saavidt Forbindelsen nemlig, som Tilfeldet er med N E-H, Cl- 

saltet, sonderdeles ved Ophedning — er naturligt nok, men her- 

ved forklares ikke Forholdet ved Me,-Forbindelsen.» 

Det bör tilläggas, att ToPs@E funnit, att alla dessa för- 

eningar äro isomorfa och således måste hafva samma samman- 

sättning. Redan utaf Torser’s analyser och framställnings- 

metoder att döma, synas minst lika starka skäl tala för formeln 

med 6 Hg Cl, som för den med 5 Hg Cl. En närmare gransk- 

ning af dessa data visar, att den utaf ToPs@E’s föreningar, som 

har den största beviskraften för formeln med 5 Hg Cl,, är tetra- 

etylammoniumderivatet. Jag har därför ånyo framstält detta. 

(C, H;), N Cl + 6 Hg CL. 

En analys af den använda tetraetylammoniumkloridens kloro- 

platinat (ber. 29,09 % Pt, funnet 29,31 2) visade, att den var 

åtminstone i det allra närmaste ren. Den behandlades på det 

för erhållande af den högsta He Cl,-föreningen vanliga sättet. 

Ett hvitt pulver erhölls, som smälte vid 220—225° till en något 

mörkfärgad vätska. 

Analys: 

0,6367 gm gaf 0,4969 gm Hg S; 

0,5166 gm gaf 0,4026 gm Hg S. 

Beräknadt: Funnet: 

Hg 67,00 67,27; 67,18. 

| Tetraetylammoniumkloriden var intressant äfven därför, att 

den är den enda hithörande förening, som ger ett salt med 

3 Hg Cl,; men då det visade sig, att detta angreps af benzol 

minst lika trögt som motsvarande metyletylisobutylsulfinsalt, 

företogs ingen närmare undersökning utaf dess sönderdelning af 

detta reagens. Saltet med 6 Hg Cl, öfverföres af eter till salt 

med 1 Hg Cl, (ber. 45,82 % Hg, funnet 45,91 %)]. 

Det torde få anses konstateradt, att den metallrikaste af 

ToPSgE framstälda serien dubbelsalter har typen Alk Cl+6 Hg Cl. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 6. 4 
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Hans framställningssätt lemna visserligen ingen absolut garanti 

för, att ej ännu metallrikare salter kunna exsistera, men, till 

dess en närmare undersökning härom föreligger, torde det kunna 

anses ytterst sannolikt, att det hos sulfinerna och hos tetraetyl- 

ammonium funna gränsvärdet äfven återfinnes hos alla andra 

ammoniakbaser. 

Om de beskrifna salttypernas konstitution. Det anmärk- 

ningsvärdaste resultatet af denna undersökning torde vara, att 

pätagligen en bestämd gräns finnes för sulfinkloridernas (och i 

sammanhang därmed alla andra alkalihaloiders) förmåga att 

addera HgCl, (och andra salter af formeln Met Hl;). Detta 

gränsvärde är uppnått, då 6 mol. Hg Cl, adderats. Vidare 

högst anmärkningsvärdt är, att under det salterna af denna 

gränstyp äro talrika, närmast lägre typer äro högst sparsanit 

representerade. Slutligen framgår genom de glatta öfvergångarna, 

da salterna af typerna med 6, 3 och 2 Hg Cl, blott genom behand- 

ling med organiska lösningsmedel för Hg Cl, öfvergä till salterna 

med 2 och 1 Hg CL, en reaktion, som utesluter alla vidlyftigare om- 

lagringar, med full visshet, att formlerna för alla salter med minst 

1 mol. Hg Cl, måste stå i ett enkelt förhållande till hvarandra. 

Formler, som motsvara dessa fakta, kunna lätt konstrueras, 

om man utgår från BLOMSTRANDS på valensläran grundade teori 

för haloiddubbelsalter, enligt hvilken det är haloiden, som, i det 

den öfvergått till högre mättningsstadium, sammanhäller dubbel- 

saltkomplexen. Det faller ju genast i ögonen, att en kloratom, 

som med en valens binder en alkaliradikal, ännu har 6 valenser 

disponibla, således lika många som det antal Hg Cl,-molekyler, 

som kan adderas. Däremot strida dessa fakta bestämdt mot de 

af WERNER (Z. anorg. Ch. IX sid. 405) utvecklade åsigterna. 

För'salterna af ne med 2 Hg Cl, kan med fördel formu- 

Cl—-H 

leringen Alk— Kg en ent Ol — Cl, (Hg Cl), ] användas, 

dä de således uppfattas såsom additionsderivat af alkalisuper- 
‚Hl 

haloiderna Lie . [Typen med 1 Hg Cl, kan med lika 
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(0) 
fördel skrifvas Alk—CIS (HB (Alk Cl = Cl, Hg) eller enligt 

BLOMSTRANDS ursprungliga formulering Alk—Cl=0Cl Hg Cl; båda 

formlerna äro lika förenliga med den så ofta inträffande öfver- 

gången af salt med 2 Hg Cl, till sådant med 1 Hg Cl, under 

inflytande af eter. Den sammanhållande kloratomen är da 

treatomig och binder (i saltet. med 2 Hg Cl, och äfven i det 

med 1 Hg Cl, enligt den första formeln) utom alkaliradikalen 

en tvåvärdig Cl,-grupp, hvars negativitet ej torde vara upp- 

häfd genom adderingen af (Hg Cl), resp. Hg. En tvåvärdig 

sur grupp bör vara åtminstone i någon man jämförlig med 

en syreatom. Nu känna vi, att kloren i förhållande till syre 

gerna uppträder såsom sjuatomig, i det den ger upphof till 

perklorat af formeln Alk—O—CI (= 0); [samt till klorat, om 

dessa skrifvas Alk—Cl (= O),]; vi kunna då vänta, att i ana- 

NE a De "| i 
ogi härmed salter af formeln Alk—Ol |< 1 skola 

Cl—Hg Cl.s 

kunna exsistera; detta är dubbelsalterna Alk Cl + 6 Hg CL. 

På samma sätt som perkloraten under vissa förhållanden 

äro de mest gynnade af klorens syreföreningar, äro dubbel- 

salterna af typen 6 Hg Cl,, då öfver hufvud taget salter af höga 

typer kunna bildas, nästan alltid de stabilaste i konsentrerade 

lösningar med stort öfverskott af Hg Cl,; i mera utspädda så- 

dana med mindre Hg Cl, är vanligen typen med 2 Hg Cl, den 

stabilaste. Detta förklarar, hvarför de mellanliggande typerna 

äro så sparsamt representerade. Också finner man, att där 

sådana salter finnas, är antingen typen med 6 eller med 2 

Hg Cl, mindre gynnad. Salter af dessa mellanliggande typer 

torde ej sakna möjlighet att exsistera, men betingelserna för 

deras bildning äro i allmänhet svåra eller omöjliga att realisera. 

Som synes, är frånvaron af salter af högre typer än med 

6 Hg Cl, ett vigtigt stöd för den ofvan utvecklade formuleringen 

af dessa salter. Här må blott anmärkas, att denna formulerings 

berättigande dock ej är ängsligt beroende af, att ej salter af 

högre typer kunna framställas, [jag anser visserligen osannolikt, 
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att detta skall kunna ske, utan att man såsom vid dietylendi- 

sulfidmetylsulfinderivatet kan visa, att öfverskjutande Hg Cl,- 

molekyler äro bundna på annat ställe i molekylen. men i fall 

det skulle inträffa, skulle det alltid kunna tolkas så, att äfven 

de vid Hg bundna envärda kloratomerna öfvergått till flervärda] 

utan den säkraste grunden för densamma är just, att typen med 

6 Hg Cl, visar sig så utomordentligt gynnad i förhållande till 

närmast lägre (och eventuella högre) typer, ett förhållande, som 

med en annan formulering skulle vara högst öfverraskande. 

Formler för salter af typerna mellan 2 och 6 Hg Cl, äro ej 

svåra att konstruera. Exempelvis kan typen med 3 Hg Cl, 

skrifvas Alk Cl [= Cl, Hgk. Ett salt med denna struktur (na- 

OL Hg 

NOJ „(Hg Ch), 

möjliga, bör vid behandling med organiska lösningsmedel afgifva 

2 mol. Hg Cl, och direkt öfvergå till ett salt med 1 Hg CL, 

utan att intermediärt öfvergå till saltet Alk Cl = Cl, (Hg CP. 

Som under metyletylisobutylsulfinen visats, talar också iakt- 

turligtvis äro äfven andra formler t. ex. Alk CK 

tagelsen för, att så eger rum, utan att dock något bestämdt 

kan sägas. Däremot öfvergå salterna Alk Cl[= Cl, (Hg CD]; 

först till salterna Alk Cl = Cl, (Hg CD,, och först om äfven 

detta angripes, bildas salt med 1 HgCl.. 

Om salterna af alkalirikare typer är här ej nödigt att tala, 

då dessas konstitution ej genom någon otvetydig reaktion är 

bunden vid de här afhandlade typernas. I förbigående må blott 

anmärkas, att ännu den alkalirikaste kända typen 4 Alk HI, 

Mel Hl, kan inpassas under BLOMSTRANDS teori genom formeln 

Au ‚HI—Alk 
HI—Mell —HK | 

AIk—HI HI—Alk 

rikare salter knappast väntas, då en Cl,-grupp, som adderat två 

. Däremot kunna ännu alkali- 

alkaliradikaler, ej mera torde hafva några med en syreatoms 

analoga negativa egenskaper. 
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Stockholm. 

Analys af Edingtonit från Böhlet. 

| Af G. LINDSTRÖM. 

[Meddeladt den 10 Juni 1896 genom A. E. NORDENSKIÖLD. ]| 

Mineralet Edingtonit upptäcktes 1825 af HAIDINGER, !) och 

benämndes efter en skottsk mineralsamlare, EDINGTON, hos hvilken 

HAIDINGER först iakttog detsamma. I sin beskrifning af mine- 

ralet meddelar HAIDINGER äfven en af TURNER utförd analys, 

‚men denna gifver icke någon tydlig föreställning om mineralets 

sammansättning. Analysen gaf nämligen öfver elfva procents 

förlust, hvilken, ehuru med orätt, sasom det sedermera visat sig, 

tillskrefs närvaron af något alkali. I början fanns blott en 

‚stuff af mineralet, den, som lemnat materialet till HAIDINGERS 

undersökning, men sedermera träffades det på flera ställen i 

trakten af Old Kilpatrick, Skottland, dock alltid ganska spar- 

samt. Förmodligen var detta orsaken till att mineralet ej blef 

föremål för någon vidare undersökning, förr än HEDDLE ?) 1855 

gjorde en ny analys af detsamma. Han visade att Edingtonit 

innehöll betydligt med barium, hvilket undgått TURNER, som 

förvexlat barium och calcium och derigenom föranledts att an- 

taga att den utförda analysen gaf en stor förlust. Men äfven 

HEDDLES analys gaf icke någon enkel formel. Det har ansetts 

att mineralet förtjenade en ny undersökning, men någon sådan 

har ej blifvit verkställd. 

!) Pogg. Ann., Band 5, s. 193. 
2) Phil. Mag. 4 Ser., Band 9, s. 179. 
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Det var derföre ett välkommet fynd när vid granskning af 

stuffer från Böhlet ett kristallfragment, som synbarligen tillhörde 

ett derstädes ej förut observeradt mineral, befanns vara Eding- 

tonit. Sedermera har jag vid besök på stället erhållit mera 

deraf, och derigenom fått tillfälle att göra en analys af det- 

samma, hvilket jag härmed får meddela. För jemförelse anför 

jag äfven HEDLES analys. 

It, II. 

Edingtonit Kvotienter 

frän frän i 

Kilpatrik.  Böhlet. Anal. II. 
m ———— 

Kiselsyranaı m. 00. 0272.86198 36,37 0,602 eller 3,06 

Iterjordün a. 22 20,06 0,197 >» 1 

JETM ORT 6 gr 0,04 

Barytl. ANNE If te BR6RA 29,99 0,196) 

Kalkı.) Era Sp an he SPA 0,16 0,003 | 

Manganoxidul och Magnesia — 0,06 !) — | 0,204 2 1,04 

Natron OK oo GI 0,20 0,003 | 

Ka BE a giv Jä 021 0,002) 
NEG EO args Am. RUE EHER TAG 1300) » 3,70 

EHlorItF. AVI 39110. EEE spår 

98,91 100,21 

Om man jemför analyserna finner man att kiselsyran och 

vattnet stämma ganska väl. Detta är deremot ej fallet med 

lerjorden och baryten, men skulle man ej kunna tänka sig att 

vid undersökningen af det skottska mineralet något baryt kommit 

med bland lerjorden. Summorna af de båda ämnena äro ganska 

lika. Att det mineral, som jag analyserat är Edingtonit, derom 

är jag öfvertygad. Jag har visserligen ej haft tillfälle att se 

den skottska Edingtoniten, men beskrifningen på denna stämmer 

så väl med Böhletmineralet, att man ej på grund af den obe- 

!) Erhölls i ett par rester. Det mesta är helt säkert mangan. Det rena mi- 

neralet innehåller, efter försök som jag gjort, sannolikt endast spår till 

magnesia och hvarken jern eller mangan. Det, som erhållits i analysen, 

härrör derför helt säkert från någon omärklig malmpartikel, som medföljt 

vid utplockningen. 

2) Deraf bortgick 3,82” proc. vid 100°. Vigtsförlusten kunde dock ej fås fullt 

konstant. Jemför ett försök, som längre fram omtalas. 
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tydliga olikheten i analyserna har skäl antaga att det är två 

olika mineral. I kristallografiskt och optiskt hänseende har 

Edingtoniten från. Böhlet blifvit undersökt af O. NORDENSKJÖLD. !) 

Af min analys framgår tydligt: att förhållandet mellan ler- 

jorden, baryten (incl. kalk och alkalier) samt kiselsyran, är 

1:38. 

Vattenhalten ger deremot icke något enkelt förhållande, 

oaktadt den är mycket konstant. Vid ett annat försök erhölls 

13,08 proc. Större delen af vattnet bortgär vid ganska låg tem- 

peratur. Vid 230° förflygtigades sålunda 7,90 proc. Vid ett för- 

sök att bestämma huru mycket vatten, som bortgår vid olika 

temperatur gjorde jag en iakttagelse, som synes vara värd att 

omnämnas. Först försökte jag om konstant vigtsförlust kunde 

erhållas vid 100”, men det visade sig äfven denna gång ej vara 

möjligt, ehuru försöket fortsattes i tre dagar. En stor del af 

det vatten, som bortgick under dagens lopp absorberades åter 

under natten i exsiccatorn. Den största vigtsförlusten, som erhölls 

vid 100° var 3,77 proc. Då det var lönlöst att fortsätta längre på 

detta sätt, upphettade jag mineralet under loppet af en dag till 

155°. Vigtsförlusten var om aftonen 3,90 proc. När jag följande 

dag synade degelns innehåll märkte jag att mineralet fullständigt 

förändrat utseende. Degeln innehöll nu i stället för de förut- 

varande oregelbundna kornen en ullik massa bestående af fina 

nålar. Att denna formförändring försiggått med en viss våld- 

samhet var alldeles påtagligt, ty dylika nålar klibbade i mängd 

fast vid degelns sidor och lock. Jag har sedermera omgjort 

försöket två gånger, men uthällde då degelns innehåll efter 

söndersprängningen på ett pappersark. Dervid började en liflig 

rörelse i massan, kornen sprungo ytterligare sönder under ett 

knastrande ljud och splittror kastades åt alla håll, ända på half- 

annan decimeters afstånd och mera. Detta varade bortåt en 

qvarts timma. Mineralet upptager dervid sin ursprungliga vatten- 

halt. Jag har konstaterat detta genom att vid båda försöken 

bestämma glödgningsförlusten. Första gången förvarade jag splitt- 

1) Geol. För. Förh., Band 17, s. 597. 
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rorna i ett väl korkadt glasrör under sommaren, och giödgade 

dem först på hösten, men den andra gången gjorde jag det 

med detsamma. I förra fallet erhölls 13,18 och i det senare 

13,25 procent glödgningsförlust. Detta stämmer mycket väl med 

mineralets vattenhalt. Det obetydliga öfverskottet beror natur- 

ligtvis på litet hygroskopisk fuktighet, som adhererar vid de fina 

nälarne. Edingtonitens här omnämnda förhållande vid upphett- 

ning anser jag vara ganska anmärkningsvärdt. Jag har försökt 

med några andra zeoliter om de förhålla sig på samma sätt, 

men ehuru jag varierat försöken vid olika temperaturer har jag 

icke funnit någon dylik formförändring försiggå hos dem. 

Mineralets eg. vigt har bestämts både med pyknometer och 

medelst THOULETS lösning. I begge fallen erhölls 2,782. Fluor, 

strontian och lithion hafva eftersökts men med negativt resultat. 
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Stockholm. 

En hieraciologisk exkursion till Femsjö i Småland. 

Af K. ©. E. STENSTRÖM. 

[Meddeladt den 10 Juni 1896 genom V. B. WIiTTROCK.] 

På gränsen till Halland ligger Femsjö socken i Småland. 

Detta är som bekant en klassisk mark i botaniskt afseende. Här 

var det nämligen son den skarpsynte forskaren E. FRIES fordom 

mönstrade växtvärlden och härifrån härstamma många af de i 

‚hans »Herbarium Normale» utgifna typ-exemplaren. 

I Juni månad 1890 företog jag en kort utflykt till Femsjö. 

Vid mitt besök i denna trakt hade jag uppmärksamheten sa 

godt som uteslutande riktad på släktet Zlieracium: att med 

egna ögon se afkomlingarna af någon eller några af de i Her- 

barium Normale begrafda stamfäderna, att i naturen själf studera 

deras uppträdande och utseende i friskt tillstånd — se där ända- 

målet med min resa och anledningen till de följande anteck- 

ningarna. 

På grund af en snäft begränsad tid kunde jag ej anslå mera 

än en dag ät utfärden. — Från Halmstad vid 7-tiden på mor- 

gonen med tåget a Bolmenbanan till Bökö station (omkring 1,5 

timmas färd). Härifrån till fots öfver Stendal och Tofthult till 

Älmäs, Valshult och Femsjö (kyrka), sedan från Femsjö längs 

sjöarna Femmen och Frillen till Bygget’s järnvägsstation och 

slutligen vid 7-tiden e. m. tillbaks per järnväg till Halmstad. 

Under detta dagslänga uppehåll i Femsjö var det af ett 

särskildt intresse att äterfinna tvänne af de gamla friesiska 
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hieracium-typerna nämligen den endast från denna trakt kända, 

verkliga H. diaphanum FR. samt H. vulgatum FR. var erice- 

torum FR. 

Vidare anträffade jag några af de i södra Sverige vanliga 

och i senare tider urskilda murorum-formerna nämligen H. vul- 

gatum (FR. p.p.) ALMQU., H. frondosum LÖNNR., H. diapha- 

noides LINDEB., H. violascens ALMQu. och H. eruentifolium 

DaAnust. och Lüp. 

Af den särdeles mängformiga Pilosella-gruppen insamlades 

en del, som äro identiska med eller ytterst närstäende till förut 

bekanta upp-svenska och finska former nämligen de östgötska 

H. jirmistolonum DAHLsT. och H. linguatum DAHLST. samt de 

finska A. coalescens NORRL. *contrarium NORRL. och 7. Hilme 

NORRL. 

Af macrolepideum-gruppen togs en form af H. *subpelete- 

rianum N. & P. 8 tonsum N. & P. och af H. Auricula L. den 

af NÄGELI och PETER uppstälda underarten melaneima. 

Slutligen äro två nybeskrifna: 7. allopholis (förut funnen 

af mig i Skåne), som hör till Pilosella-gruppen och H. femsio- 

önse af anfractum-serien inom murorum-gruppen. 

För närmare uppgifter rörande de särskilda formerna rar 

jag hänvisa till det följande. 

H. macrolepideum NORRL. * subpeleterianum N. & P. 8 ton- 

sum N. & P. Piloselloiden S. 770. 

I trakten af Femsjö kyrka har en macrolepideum-form an- 

träffats, hvilken åtminstone tillsvidare kan anses tillhöra den 

för ' öfrigt till sin: begränsning osäkra bohusländska form, som 

NÄGELI och PETER benämt tonsum, och som enligt dessa för- 

fattare skall finnas utdelad i LINDEBERG's exsiccatverk (N:o 2 

part.) under namnet H. Pilosella v. Peleterianum. — De i Små- 

land funna exemplaren äro tillfälligt beskrifna i »Botan. Notiser» 

1896. !) De afvika i en del afseenden från det nämda exs. 

numret. 

1) »Nägra H. macrolepidea från sydvestra Sverige.» 
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H. firmistolonum DAHLST. Bidr. t. s. ö. Sveriges Hier. flora 

I, s. 26; Hierac. exsicc. Fasc. IV, N:o 2. 

Denna Pilosella-form, som bl. a. karaktäriseras af sina 

blekt svartgröna och tämligen stora holkar, klädda af stjärnludd, 

enkla här och vanligen gulknappiga glandler, synes äga en stor 

utbredning åtminstone i södra Sverige. Den har visserligen 

hittills endast anträffats på enstaka punkter af Östergötland, 

Skåne och Småland, men i betraktande af den ännu ytterst 

obetydligt undersökta Pilosella-floran, kan det med ganska stor 

säkerhet antagas, att såväl denna som många andra hithörande 

former framdeles skola komma att litet hvarstädes återfinnas. 

De småländska exemplaren hafva i någon mån smalare 

blad och mindre holkar än de skånska och östgötska. 

H. Hilme NORRL. Adnot. s. 70; Herb. Pil. I, 7. 

Forma grandiftora. 

Afviker från: den finska hufvudformen genom betydligt vidare 

blomkorgar (35—837 mm., 26—27 mm. hos de finska ex. enligt 

NORRLIN) samt bredare ligul& (de kantstälda äro omkr. 2,5 

mm. breda). För öfrigt visar den så väl till holkarnes utseende 

och beklädnad som blad-förhållanden en särdeles stor öfverens- 

stämmelse med den här som hufvudform betraktade H. Hilm&. 

H. eoalesceens NORRL. * contrarium NORRL. Adnot. s. 80; 

Pil. bor. s. 21; Hier. exs. II, 20. 

Forma glandulosior. 

Afviker genom rikligt glandelbärande holkar, hvarigenom 

den närmar sig H. concrescens NoRRL. (Bidr. s. 20; Hier. exs. 

I, 6), från hvilken den emellertid skiljes pa de mörkare, mera 

lansettlika bladen och smalare holkfjällen. I dessa afseenden 

sa väl som till holkarnas (med undantag af glandelbeklädnaden) 

och hela växtens utseende: i öfrigt synes den vara alldeles 

öfverensstämmande med den finska, med. långa violettfärgade 

holkfjällsspetsar försedda H. * contrarium (jfr. särskildt de under 

a i det anförda exsiccat-numret utdelade individen). 
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H. linguatum DAHLST. Adnot. de Hierac. scand. s. 5; 

Hier. exs. IV, 5. | 

Den hithörande i Femsjö anträffade formen har mindre ut- 

draget tunglika blad samt större stolon-blad än de i Östergöt- 

land funna exemplaren. För öfrigt — isynnerhet till holkens 

storlek och egendomliga brunaktigt grågröna färgskiftning samt 

glandelbeklädnad — visar den samma karaktärer. 

H. allopholis n. 

Rhizoma crassiusculum. Folia basalia rosularia ad 5 cm. 

ionga 11 mm. lata, exteriora + oblonga obtusa, interiora + ob- 

longe lanceolata + acuta, petiolata, integerrima, supra sat ob- 

scura prasina effloccosa setulis sparsis 3—4 mm. longis instructa, 

subtus pallide virentia floccosa — tomentella parum pilosa. 

Stolones subgraciles, florendi tempore ad 14 cm. longi, simplices, 

cano-floccosi, subeglandulosi, pilis albidis crispatis 3—5 mm. 

longis densis vestiti, foliis 5—8 evolutis + angustis, fol. basalibus 

minoribus vix aperte decrescentibus internodiis + zqualibus. 

Scapus ce. 15 cm. altus, strictus, crassiusculus, monocephalus, 

+ viridescens, sepius 2-squamoses, stellatus — floccosus, glan- 

dulis 0,25—0,5 mm. longis deorsum raris — fere nullis sursum 

densioribus sub involucro confertis pilisque albidis 1—2 mm. 

longis + sparsis — raris vel solitariis preditus. Jnvoluerum 

mediocre c. 9 mm. altum 5—6 mm. latum, basi rotundatum 

deinde truncatum, atro-viride, leviter floccosum, dense 

vel conferte glandulosum glandulis c. 0,75 mm. longis, fere 

omnino epilosum vel basin versus pr&sertim &tate maturiore 

pilis nonnullis munitum. Sguame leviter imbricat®e, ad 1,5 

mm. late, extime (basales et inferiores) sat breves elongate 

triangulares acutiuscul®, superiores exteriores et interiores e basi 

oblonga in apicem latum manifeste obtusum denudatum + 

coloratum contract&, + viridi-marginate. Calathidium subflavum, 

radians c. 50 mm. latum, ligulis marginalibus ad 2 mm. latis 

haud profunde laceratis, extus + purpureo-striatis, involucrum 

7—9 mm. superantibus, stylis flosculis fere concoloribus. 
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Till holkarnas utseende påminner den något om en del 

former af H. årense NorkL. Hier. exs. I, 14, som för öfrigt 

är mycket olika; vidare erinrar den om smäholkiga former af 

H. hadromera NorRRL. Herb. Pil. II, 113. — Utom i Femsjö 

har jag också anträffat den i trakten af Skäralid i Skåne. 

H. Aurieula LAMK. & DC. * melaneima N. & P. Pilosel- 

loiden s. 186. 

Skiljes fran H. * Auricula bl. a. genom de mer eller mindre 

svarta holkarna med knappt Ijuskantade fjäll. 1) 

Den vanligen allmännare förekommande H. * Auricula iakt- 

tog jag icke vid mitt korta besök i Femsjö. 

H. vulgatum (FR. p.p.) ALMQU. Studier öfver slägtet Hierac. 

p. XXIV. 

Anträffad vid Stendal, Valshult m. fl. ställen inom Femsjö 

socken. De insamlade exemplaren hafva det för denna vidt ut- 

bredda art vanliga karaktäristiska utseendet. 

H. ericetorum (FR.). H. vulgatum var. ericetorum FR. 

Symb. s. 116. — H. Lawsonii Sm. i Fr. Herb. Norm. II, 15. 

— H. caligatum DaAnust. Bidr. III, s. 115; Hier. exs. II, 64. 

I löfskogsbackar vid Valshult. — Den faller lätt i ögonen 

genom sina starkt glaucescenta blad, i hvilket afseende den 

syntes afvika från öfriga archieracier i grannskapet. Stjälken 

är ihålig och tryckes lätt tillsammans. 

H. ericetorum står mycket nära den värmländska och äfven 

i Småland funna H. lepidotum STENSTR., som skiljer sig genom 

gråare holkar med längre utdragna holkfjälls-spetsar samt spar- 

sammare glandelbeklädnad på holkar och holkskaft, hvarjämte 

bladen hafva en mera rent grön färgton. Enligt DAHLSTEDT 

(l. e.) skall den under namnet H. Lawsonii SM. i E. FRIES, 

Herb. Norm., utdelade och af Fries själf i Femsjö insamlade 

1 Jfr. min granskning af de skandinaviska Auricula-formerna i »Botaniska 

Notiser» 1896. 
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formen vara H. lepidotum. Såväl det i Herb. Norm. befintliga 

exemplaret som andra ex., som förvaras i riksmuseums samlingar 

och som likaledes insamlats af FRIES i Femsjö (Balshult) visa 

nämligen en del likheter med denna. Särskildt förefalla holkarna 

att vara gråare och mindre glandelbärande än förhållandet är 

hos H. caligatum DAuLsST. Det är emellertid svårt att på så 

gamla ex. med säkerhet kunna afgöra, huru de förhållit sig i 

dessa afseenden, innan ålder och nötningen i herbarierna gjort 

sitt inflytande gällande. Däremot äro holkfjällen hos dessa ex. 

af samma utseende som hos den sistnämda. Jag är därför böjd 

att anse dem tillhöra denna art, så mycket mer som de af mig 

själf på ort och ställe insamlade individen utan allt tvifvel höra 

hit. Emellertid är naturligtvis icke den möjligheten utesluten, 

att båda dessa former kunna förekomma i Femsjö, eller att de 

möjligen härstädes gå öfver i hvarandra. De något smalare och 

spetsigare bladen hos de gamla ex., som äfvenledes förläna dem 

en större likhet med H. lepidotum än med H. ericetorum, sär- 

skildt med de nu senast af mig insamlade individen, kunna ha 

fått sin afvikande utbildning på grund af lokala förhållanden. 

I enlighet med denna uppfattning har jag upptagit det 

äldre namnet, ericetorum, framför det senare, caligatum. 

H. frondosum LÖNNR. i DAHLST. Bidr. III, s. 134. 

I tallbevuxen ljungmark på vestra sidan af Lilla Hjortsjön: 

(mellan Älmås och Valshult), mera sparsamt. — Utmärkes bl. 

annat af de bredfjälliga, mer eller mindre glest glandelbärande, 

hårlösa holkarna. Till dessas byggnad och beklädnad kan den 

knappast skiljas från 7. lepidulum STENSTR., som den dock 

afviker ifrån genom en starkare framträdande tandning hos 

bladen m. ın. 

H. violascens ALMQqu. i DAHLst. Bidr. III, s. 136. 

Anträffad tillsammans med den förra i riklig mängd i tall- 

bevuxen ljungmark (med Pteris aquilina) mellan Älmås och 

Valshult. — Till bladen erinrar den ganska mycket om H. 
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frondosum, och särskildt fäster man lätt uppmärksamheten vid 

den hos bådadera uppträdande starkt violetta färgteckningen på 

bladens undersida. Holkarnas byggnad och mörka färgskiftning 

är:äfvenledes likartad hos båda, dock har vanligen H. violascens 

kortare holkar än H. frondosum, men hos Femsjö-exemplaren 

af den förra nå holkarna samma storlek (omkring 11 mm. långa) 

som hos H. frondosum, hvarigenom likheten dem emellan blir 

ännu fullständigare. De skiljas emellertid lätt på holkarnas 

olika beklädnad. Hos H. violascens uppträda enkla hår jämte 

glandlerna m. m. 

H. femsioense n. 

Cauliss 35—45 cm. altus, erectus, substrictus, virens basin 

versus + violaceo-coloratus, c. 2-folius, leviter stellatus, eglanda- 

losus, superne fere epilosus vel pilis solitariis albidis 0,5—1,0 

mm. longis inferne aliquantulam crebrioribus ad 2 mm. longis 

instructus. Folia basalia in rosulam congesta sub anthesin ad 

7 persistentia, eglandulosa, effloccosa, late et sat breviter (ad 

2—3 cm.) petiolata, supra viridia pilis 0,5—0,75 mm. longis 

adspersa, subtus pallidiora et sepe + violacea haud multum 

pilosa, marginibus breviter ciliata, extima minima late elliptica, 

intermedia + elliptica, intima ovalia vel lanceolato-ovalia, om- 

nia apice rotundata (extima etiam retusa) — obtusa mucronu- 

lata, fere integerrima vel dentibus undulatis mucronato-obtusis 

parum prominentibus munita; fol. caulina plerumque 2 evoluta, 

+ lanceolata, obtusula (mucronulata), deorsum haud profunde 

dentata, inferius breviter petiolatum, superius sessile. JInflore- 

scentia paniculata, ramis cano-tomentosis superne glandulis 

sparsis — densiusculis atris 0,5 mm. (vel magis) longis 

vestitis fere epilosis, acladio 13—18 mm. longo. Involucra 11— 

12 mm. alta 4—6 mm. lata, basi rotundato-truncata, obscura 

atro-virentia, imbricata, levissime stellata, superne + nuda, 

epilosa, glandulis atris 0,5—0,75 mm. longis sparsis — 

subdensis pr&dita. Sguame pluriseriales, immarginat®, ex- 

time interioribus multo breviores elongate triangulares — fere 
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lineares obtuse — obtusiuscule, interiores e basi ad 1,5 mm. 

lata parum et sensim in apicem haud angustum acutiusculum 

— acutum attenuat&. Calathidium 32—35 mm. latum, radians, 

obscure luteum, ligulis marginalibus sat remotis ad 2,5 mm. 

latis involucrum ad 9 mm. superantibus. Styli obseuri. 

Anträffad vid Valshult. — Lätt igenkänd på de breda, 

trubbiga, mer eller mindre helbräddade bladen och de svart- 

aktiga, glandelbärande, anfractum-liknande holkarna. Dessa 

hafva ungefär samma färgton, som hos de båda föregående, 

där dock holkfjällen äro mera jämnstora. Från H. atronitens 

DAHLST., som den torde stå närmast, skiljes den genom helare 

blad, mindre hvasspetsade holkfjäll och glandelbärande holkskaft. 

Denna sista karaktär, som är den lättaste att iakttaga äger 

äfven en annan anfractum-form, nämligen H. chlorodes DAHLST., 

hvilken däremot afviker genom mera utdragna blad, rent gröna 

holkfjälls-kanter mm.; hos den ofvan beskrifna äro de inre 

holkfjällens ljusare kanter dunkelt, nästan gråaktigt gröna. 

H. diaphanum FR. Nov. 1819; Herb. Norm. II, 11. 

Anträffad i första blomningsstadiet vid Stendal och Vals- 

hult. — Denna ursprungliga friesiska diaphanum är endast känd 

från Femsjö socken och afviker från den i det öfriga södra 

Sverige ganska allmänt förekommande var. pseudodiaphanum 

DAHLST. genom bredare och trubbigare holkfjäll samt bredare 

och mera tandade blad. !) 

H. diaphanoides LINDEBG. Hierac. Bidr. 1882 s. 11; Hier. 

Scand. exs. n. 123. 

Anträffad vid Tofthult och Valshult, på senare stället ym- 

nigt i löfbackar. — Är en af de lättaste hieracier att känna 

igen på de långsträckta, mörka, nakna och hårlösa holkarna, 

1) I mitt arbete Värml. Arch. 1889 s. 54, sammanförde jag denna med H. 

diaphanum. De få exemplar, jag då hade sett af den verkliga diaph., syntes 

mig icke tillräckligt afvikande från de värmländska för att grunda en form- 

skilnad. 
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som äro rikligt klädda af långa glandler. Den har en mycket 

stor utbredning inom Skandinavien och uppträder : vanligen i 

stor individmängd. 

H. eruentifolium DAHLST. & LöB. i Dahlst. Bidr. III, s. 144 

och Herb. Hier. Scand. Cent. II, 98, 99. 

H. vulgatum Fr. b. angustifolium Fr. Herb. Norm. II, 9. 

Anträffad mellan Stendal och Tofthult samt i björk- och 

ekbevuxna backar vid Valshult. — Särdeles utmärkt genom sina 

smala, mörkfläckiga blad, i hvilket sistnämda afseende den på- 

minner om H. basifolium (FR.) ALMQU., som den synes »vika- 

riera» för i sydligaste Sverige. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 6. 5 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 6. 
Stockholm. 

Kort berättelse öfver de zoologiska arbeten, som utförts 

under den svenska Eldslandsexpeditionen 1895—1896. 

Af AxeL ÖHLIN. 

[Meddeladt den 10 Juni 1896 genom F. A. SmItt.] 

I enlighet med erhållet uppdrag af expeditionens chef, doktor 

OTTO NORDENSKJÖLD, har jag härmed äran meddela följande pre- 

liminära notiser, huru de zoologiska arbetena bedrifvits under 

loppet af ifrågavarande expedition. 

I det ursprungliga programmet hade ingått, att expeditionens 

trenne medlemmar, geologen, doktor OTTO NORDENSKJÖLD, bota- 

nisten, ingeniör P. DusÉN och zoologen, undertecknad, skulle 

arbetat tillsammans så mycket som möjligt. Emellertid visade 

sig redan i Buenos Ayres, dit DUSÉN och jag kommo den 22 

oktober förlidet år, att expeditionen redan då måste separera 

sig. Dus£n, jag och det biträde vid de zoologiska arbetena, 

som i Buenos Ayres antagits, Herr H. ÅKERMAN, afreste från 

nämnda stad den 30 oktober, under det att NORDENSKJÖLD och 

samtliga pioner qvarstannade. 

Min nedresa till Punta Arenas, hufvudplatsen i det chilen- 

ska distriktet Magellanes, företogs ombord a den argentinska 

torpedokryssaren »Patria». Lägenheter till skrapningar utefter 

den åtminstone i hafsfaunistiskt hänseende så godt som alldeles 

okända ostkusten af Patagonien erbjödo sig tyvärr under denna 

resa blott under vår vistelse under 6—7 dagar i Puerto Madryn, 
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hamnplats till kolonien Chubut. (Lat. 42° 45' S., long. 64° 59’ 

V.). Från Santa Cruz och Rio Gallegos, båda, såsom bekant, 

belägna söder om Chubut, hvilka hamnar Patria äfven anlöpte, 

medfördes visserligen en del landt- och ebbstrandsformer, men 

mycket är att beklaga, att ombord å det argentinska krigs- 

fartyget ej erbjöds mig tillfälle till skrapningar vare sig 1 dessa 

hamnar eller å större djup utefter kusten. Emellertid torde 

mina samlingar från dessa trakter, huru obetydliga de nu än 

kunna befinnas vara, i någon man bidraga till att utfylla den 

stora lucka, som förefinnes i vår kunskap om den ostpatagoniska 

kustens såväl landt- som, ännu . mera, hafsfauna, i jemförelse 

med hvilken den chilenska faunan är betydligt bättre känd. 

Att en stor olikhet i landtfaunans sammansättning före- 

finnes, är ju a prior gifvet, om man blott tager i betraktande 

skilnaden mellan båda kusternas fysiska och meteorologiska för- 

hållanden; å ena sidan om Cordillererna den sterila, på all skog 

blottade, torra, på sina ställen t. o. m. ytterst nederbördsfattiga 

pampasformationen, å andra sidan det frodiga, af ständigt gröna 

bokar och andra träd betäckta, ytterst regnrika, sydehilenska 

skogsområdet. 

Men äfven en betydlig difference mellan den atlantiska och 

pacifika kustens marina fauna torde vara gifven ej minst på 

grund af olikheten i hafsströmmarne. Utefter den chilenska 

kusten framgår den kalla, antarktiska strömmen, under det att 

den ostpatagoniska: kusten sköljes af en fortsättning af den syd- 

gående, brasilianska strömmen, som, enligt POPPER, skulle ega 

en medeltemperatur af + 10” C. För zoologer; som 1 framtiden 

besöka södra delen af Sydamerika, torde just kuststräckan mellan 

Bahia Blanca och Magellan Sund eller Isla de los Estados, så- 

lunda äfven ostkusten af Eldslandet, höra till de trakter, som i 

främsta rummet äro värda att närmare undersökas. 

Till Punta Arenas. ankom Patria den 19 november. Min 

första vistelse derstädes. användes till att göra sa grundliga och 

omfattande samlingar som möjligt från ett mera inskränkt om- 

råde, d. v. s. från den närmaste omgifningen af staden och från 
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Magellan Sund i hamnens omedelbara närhet. Ehuru jag visste, 

att. de fleste naturforskare, som besökt Eldslandet, och specielt 

de tvenne sista zoologer, som före mig varit der, doktor W. 

MICHAELSEN år 1892 och doktor L. PLATE november 1894 till 

april 1895 just valt Punta Arenas till utgångspunkt för sin 

verksamhet, beslöt jag mig dock att använda tiden intill NoR- 

DENSKJÖLDS ankomst till Eldslandet på hopbringandet af en så 

omfattande samling som möjligt af på olika sätt konserverade 

djur, hörande till alla grupper. Insekter, spindlar och sötvattens- 

djur syntes mig framför allt ej böra förbigås, synnerligen som 

jag genom hörsago fått det intrycket, att dessa grupper af MI- 

CHAELSEN och PLATE ej hade egnats så stor uppmärksamhet, 

som de onekligen förtjena just a en punkt som Punta Arenas, 

der de stora klimatologiska motsatserna mellan den torra, sterila, 

men mycket vindrika ostkusten och den skog- och regnrika vest- 

kusten af Patagonien synas utjemna sig. 

Utan tvifvel torde äfven en framtida, noggrann granskning 

af mina samlingar af landtevertebrater från den närmaste om- 

gifningen af Punta Arenas gifva vid handen, att inom detta 

område åtskilliga former, typiska för den sydvestra kuststräckan 

af Chile och för Eldslandets vestra och södra arkipelager, här 

möta en del species, som eljest blott förekomma inom den ost- 

patagoniska pampasformationen. I detta sammanhang vill jag 

endast anföra några få exempel härpa. 

Af spindlar var sålunda påfallande den talrika förekomsten 

af en stor lycosid, sannolikt Lycosa australis E. SIMON, som 

sedermera äfven befans vara mycket allmän å de sydeldsländska 

öarne och inom skogsdistriktet söder om Rio Grande, men der- 

emot saknades vid det Punta Arenas närbelägna Rio Gallegos 

och a Eldslandets nordöstra steppområde. Deremot letade jag 

förgäfves vid Punta Arenas liksom öfverallt söder om Magellan 

Sund efter en skorpion, som väl bör betraktas såsom en mera 

till ostkusten hörande form, då jag erhöll den från Chubut ned 

till Rio Gallegos. Den torde dock förekomma äfven 1 närheten 

af Punta Arenas ä lämpliga lokaler, då jag sedermera erfor, att 
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den blott en latitud nordligare framtränger så långt vestligt som 

till Ultima Esperanza. Deremot var en myriapod,") som jag 

för första gången erhöll redan i Chubut, sedermera vid Santa 

Cruz och Rio Gallegos, temligen allmän äfven vid Punta Arenas. 

Densamma ?) fann jag derefter a Eldslandet och å öarne söder 

om Beagle Channel, likaledes temligen allmän t. o. m. inom 

skogsdistriktet. 

Men äfven beträffande vertebrater torde ofvan anförda sats 

ega sin giltighet. Liksom DARWIN och CUNNINGHAM fann jag 

längs den ostpatagoniska kusten, vid Santa Cruz och Rio Galle- 

gos, en ödla, utan tvifvel identisk med Piygoderus pectinatus 

Dum. et BIBR. (Proctotretus magellanicus HOMBR. et JACQUIN.). 

Dock finnes den äfven söder om Magellan Sund. CUNNINGHAM 

erhöll den från St. Philip Bay och sjelt iakttog jag den fler- 

faldiga gånger under min resa längs Eldslandets nord- och ost- 

kust, ehuru jag blott en gång lyckades erhålla ett par exemplar, 

men dessa så långt söder ut som vid Rio Grande (ungefärlig 

lat. 53° 50° S.). Som bekant anför DARWIN den totala bristen 

pa reptilier a Eldslandet såsom ännu ett bevis för sitt påstående, 

att Magellan Sund skulle bilda en skiljogräns mellan tvenne helt 

olika faunor. Efter uppdagandet af denna ödla å Eldslandet, 

den sydligast a patagoniska fastlandet gående form, förfaller 

äfven detta liksom så många andra DARWINS argument för hans 

äsigt, att Eldslandet skulle utgöra en särskild provins med från 

Patagonien helt skild landtfauna. Ehuru sålunda otvifvelaktigt 

hörande till det ostpatagoniska pampasområdet, framtränger 

emellertid denna ödla så långt mot vester som till Punta Arenas, 

ehuru jag, trots ifrigt sökande, ej lyckades ertappa den derstädes. 

CUNNINGHAM anför nemligen, att han i ett exemplar har den 

derifran. 

Bland foglar och däggdjur skulle jag kunna anföra ännu 

flere exempel, som visa, att området vid Punta Arenas ligger 

!) Ingenstädes i literaturen har jag kunnat finna någon uppgift om myriapoders 

förekomst inom dessa trakter. ; 

2) Efter ytlig gransknivg förefalla de mig identiska. 
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just inom en öfvergångszon mellan de ost- och vestpatagoniska 

djurprovinserna. Blott tvenne må i detta sammanhang fram- 

dragas. Bältan, som ju synes vara en steppens uteslutande till- 

hörighet och som, enligt uppgift, ej lär vara sällsynt vid Rio 

Gallegos, fans några veckor före min afresa helt gemytligt pro- 

menerande i en trädgård i Punta Arenas. Detta var första 

gången man derstädes anträffat den. Den hölls tam några dagar, 

men dödades sedermera under min bortovaro, så att jag ej med 

säkerhet kan afgöra species. 

Likaledes torde för första gången flädermöss hafva iakttagits 

så sydligt & jordklotet som vid Punta Arenas; ingenstädes i 

literaturen fins någon uppgift derom. Emellertid observerade jag 

flere qvällar efter hvarandra i medio ‘af december a höjderna 

ofvan staden, hvilka äro bevuxna med gamla, ihåliga, delvis 

afbrända bokar, flädermöss stadda på ifrig jagt efter byte. Ty- 

värr lyckades jag aldrig bekomma något exemplar för konsta- 

terandet af arten. Äfven flädermöss höra alltså till de former, 

hvilka längs den modererade, relativt milda chilenska skogszonen 

framtränga mot söder?!) från ett tropiskt eller subtropiskt ut- 

bredningscentrum. Bland foglarne äro de mest iögonen fallande 

exemplen på dylika former en papegoja (Conurus smaragdinus 

GMEL.) och en kolibri (Eustephanus galeritus MOLINA). I ett 

annat sammanhang vill jag anföra ett exempel ur batrachiernas 

klass. 

Hvad foglar beträffar, har jag egnat dem mindre uppmärk- 

samhet och det af flere skäl. Att finna »nov& species» ansåg 

jag vara en temligen resultatlös sträfvan 1 trakter, der just de 

ornitologiska intressena af föregående forskare tilldelats brors- 

lotten. Ett annat, mera praktiskt skäl, hvarför jag hvarken 

under denna min vistelse i Punta Arenas eller sedermera under 

mina resor utefter kusterna kunde anlägga en god samling af 

fogelskinn, var, att min tid för samlandet af landtevertebrater 

och ebbstrandsformer och det provisoriska ordnandet och kon- 

") ända till Magellan Sund eller t. o. m. till de närmaste öarne kring Cap 

Horn. 



488 OHLIN, ZOOL. ARBETEN UNDER ELDSLANDSEXPEDIT:N 1895—96. 

serveringen af det jag erhöll i skrapningarne då skulle reducerats 

allt för mycket, något, som jag ingalunda ansåg lämpligt, då 

enligt min mening de nyssnämnda arbetena borde inrymmas så 

mycken tid som möjligt af de få månader, öfver hvilka jag 

kunde disponera för min vistelse å Eldslandet. Studiet af högre 

djur, i synnerhet af en sådan klass som foglarne, anser jag 

kräfva för lång tid för en zoolog, som ej under minst ett par 

är kan vistas å samma, helst föga vidsträckta territorium. En 

samling af väl konserverade fogelskinn från ett område som 

Eldslandet eger ju i museologiskt hänseende ett stort värde, 

men i vetenskapligt föga eller intet, om ej samlaren haft till- 

räcklig tid att samtidigt i grund studera hvarje fogelarts biolo- 

giska förhållanden. För mig stälde sig omständigheterna redan 

från början så, att jag insåg omöjligheten att i detta hänseende 

uträtta något af värde, synnerligen som häckningstiden för de 

flesta foglarne vid min ankomst till Punta Arenas redan var 

inne och för en del öfver. Jag föredrog derför att egna öfriga 

djurgrupper så mycket större uppmärksamhet på bekostnad af 

den ornitologiska delen. Åtskilliga skott hafva dock lossats mot 

foglar, som rent tillfälligtvis kommit i min väg, men dessa ex- 

emplar hafva i allmänhet blott kastats i en spriteistern för 

eventuela anatomiska och osteologiska studier. 

Af däggdjur lyckades jag från Punta Arenas liksom NOR- 

DENSKJÖLD från ostkusten af Eldslandet erhålla en liten samling 

af gnagare. Som bekant äro dessa liksom skälar och hvalar 

temligen ofullständigt kända, hvarför jag noggrant tillvaratog 

allt, hvad i den vägen kunde erhållas. 

Från Punta Arenas torde deremot föreligga en någorlunda 

fullständig samling såväl af landt- och sötvattensevertebrater 

som af prof på den marina faunan i denna del af Magellan 

Sund, erhållna dels & ebbstrand, dels genom skrapningar, ut- 

förda, så ofta vädret det tillät, i hamnens närhet a vexlande 

djup och botten. från den chilenska korvetten »Magellanes’» 

ängslup, som af befälhafvaren välvilligt stäldes till. mitt för- 

fogande. 
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I detta korta meddelande, som blott är afsedt att redogöra 

för de under expeditionen verkstälda zoologiska arbetena, men 

ej för resultaten, hvilket före samlingarnes bestämning naturligtvis 

är omöjligt, vill jag ej uppräkna intressanta former, som erhållits. 

Hufvudvigten fäste jag emellertid ej vid de sedan gammalt be- 

kanta, vanligen större och för denna djurgeografiska provins 

karaktäristiska formerna, hvilka egentligen blott för ett museum 

torde ega något värde, utan framför allt vid de så kallade re- 

presentativa formerna, hvilkas antal synes förökas i häpnads- 

väckande grad i samma mån, som dessa farvatten mera grundligt 

studeras. Äfven grupper, hvilka i föregående expeditioners ar- 

beten ännu ej bearbetats, egnade jag större uppmärksamhet, så 

t. ex. alla tunikater, maskar, krustaceer och coelenterater. Syn- 

nerligen rikhaltiga antager jag samlingarne af amfipoder vara 

och jag öfverraskades genast att finna så många af våra nordi- 

ska familjer och, såsom väl en närmare bearbetning af materialet 

skall visa, också af slägten företrädda äfven här. I förbigående 

vill jag anföra, att jag just från ebbstranden vid Punta Arenas 

erhöll — såsom jag antager, för första gången 1 dessa sydliga 

haf — en representant af Nebalia, som vid ytligt betraktande 

föreföll nästan identisk med vår grönländska och nordatlantiska 

Nebalia bipes (O. FABR.). Sedermera erhölls den från ännu 

tvenne lokaler. 

Hvad ythåfningar beträffar, kunde dessa tyvärr blott i yt- 

terst ringa utsträckning företagas under min vistelse i Punta 

Arenas, hufvudsakligen beroende på vädrets dåliga beskaffenhet. 

Sommarmånaderna äro också alltid betydligt mera blåsiga än 

vintermånaderna, då vindstilla kan råda ofta flere dagar efter 

hvarandra. 

Äfven : »kelpens» (Macrocystis pyrifera) fauna undersöktes 

mycket noga. Efter att hafva läst DARWINS med fleres lifliga 

beskrifningar öfver den rika djurverld, som skulle frodas i dessa 

de antarktiska hafvens skogar, fann jag mig dock betydligt be- 

sviken i mina förväntningar. Faunan i floridebältet torde vara 

ofantligt mera omvexlande och rik än den, som lefver i ett kelp- 
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band, och våra fucaceer äro utan tvifvel tillhåll för lika rikt 

djurlif som Macrocystis. 

I medio af december hade emellertid NORDENSKJÖLD an- 

kommit landvägen från S:t Sebastian till Porvenir, beläget 

midt emot Punta Arenas, och derifrån med båt till nämda stad. 

Den 21 december begåfvo vi oss tillsammans öfver till Elds- 

landet för att a hästrygg längs nord- och ostkusten komma till 

Paramo vid S:t Sebastian Bay, der NORDENSKJÖLD hade land- 

satt sitt från Buenos Ayres medförda manskap, mulåsnor och 

största delen af provianten. Den, som sjelf företagit en längre, 

temligen forcerad ridt, kan förstå, att egentliga samlingar ej 

kunna göras under en dylik färd. När man efter en 10—12 

timmars ridt kommer till en »estancia» eller till en lämplig 

lägerplats, är det vanligen redan mörkt och resenären sjelf mest 

benägen att hvila. Sålunda kunde jag under vår färd till S:t 

Sebastian göra några vidare samlingar blott under vår vistelse 

vid Gente Grande Bay a nordkusten af Eldslandet, der vi tiil- 

bragte några dagars julhelg i den engelske »estancierons», Mr. 

HoBBs', gästfria hem. Äfven företog jag der några skrapningar 

i den grunda (högst 10 famnar djupa) viken. 

Till Paramo ankom jag den 1 januari. De första dagarne 

användes till insamling af insekter och foglar och till iordnings- 

ställandet af den enda, derstädes befintliga bäten !) för att vid 

inträffande högvatten och lugna väder hafva den klar till be- 

gagnande. NORDENSKJÖLD och DUSÉN jemte de flesta af pionerna 

drogo efter några dagars vistelse i Paramo längre söderut för 

att vid Rio Grande, der katolska missionärer hafva anlagt en 

station, qvarstanna och invänta mig och ÅKERMAN, som senast 

inom en vecka derefter skulle inträffa derstädes. 

Några dagar efter NORDENSKJÖLDS afresa från S:t Sebastian 

ankom emellertid helt oförmodadt det chilenska transportfartyget 

»Condor» med uppdrag från guvernören i Punta Arenas att åter- 

hemta expeditionen. Jag upplyste kommendanten, att ett misstag 

o ’) En högt upp å stranden, sedan 4—5 år transporterad, temligen stor och 

illa medfaren segelduksbåt. 
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utan tvifvel förelåge. För att erhålla nödiga order från NOR- 

DENSKJÖLD gick jag med Condor till Rio Grande. Inseende 

omöjligheten att kunna göra goda samlingar utefter en kust, 

der jag ej ens kunde disponera öfver en sjöduglig båt, och att 

äfven landtfaunan var för enformig och fattig för att löna en 

vistelse i dessa trakter under flere veckors tid, beslöt jag med 

chefens tillstånd att återvända med Condor till Punta Arenas 

för att derifrån söka skaffa mig bättre lägenhet att utföra zoo- 

logiska arbeten. Med mig återvände äfven ÅKERMAN, under det 

att expeditionens öfriga medlemmar qvarstannade i Rio Grande. 

Tack vare guvernörens i Punta Arenas välvilja och office- 

rarnes a stationsskeppet »Errazuriz» tillmötesgående fick jag ock 

tillfällen att göra skrapningar i stor utsträckning, närhelst »Con- 

dor» eller »Huemul», tvenne i Punta Arenas stationerade mindre 

transportfartyg, gingo ut i ett eller annat ärende. 

Sålunda företogs i slutet af januari med Condor en tur & 

några dagar till Isla Dawson och Bahia Inutil; efter åter- 

komsten till Punta Arenas en visit till Rio Seco, belägen några 

engelska mil norr om Punta Arenas. Under båda färderna an- 

stäldes skrapningar med godt resultat. 

Den 1 februari anträdde jag åter ombord å Condor en resa 

till den sydeldsländska arkipelagen. I afseende å rikhaltigheten 

af samlingar af såväl landt- som hafsdjur har utan tvifvel denna 

tur, som varade i tre veckor och nästan hela tiden gynnades af 

det vackraste väder, lemnat de bästa resultaten. Skrapningar 

verkstäldes å närmare 20 olika lokaler såväl i Beagle Kanalen 

som utanför öarne Isla Nueva, Picton, Lennox och Navarino. 

Den vestligaste stationen var vid Isla Stewart (lat. 54° 5’ S., 

long. 71° 29' V.), den sydligaste Lagotowia i Bahia Tekenika 

(lat. 55° 24' S., long. 68° 17' V.), sålunda blott några få sven- 

ska mil norr om Cape Horn. Skrapningar & större djup (100 

famnar och derutöfver) försöktes flere gånger, men misslyckades 

tyvärr alla, i det mina små och lätta skrapor, äfven med extra 

belastning, ej kunde nå botten till följd af de starka strönımarne. 

Landtstigningar företogos också i hvarje hamn, der fartyget 
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ankrade, och på detta sätt erhölls en, såsom jag hoppas, god 

samling af landtformer från denna arkipelag. I Uschuwia och 

å Isla Gable erhölls en limacid, mig veterligen, den första gång 

en representant för denna familj anmärkts från Eldslandet. A 

intet annat ställe, hvarken i Punta Arenas eller den vestra 

arkipelagen, anträffades den åter. 

På ätervägen, som togs genom Strait de le Maire och ut- 

efter ostkusten af Tierra del Fuego, återhemtades NORDENSKJÖLD 

och expeditionens öfriga medlemmar i S:t Sebastian. Tyvärr 

omöjliggjorde vädret nu liksom föregående gång all tanke på 

skrapning i dessa så litet utforskade farvatten. Just utanför 

inloppet till Magellan Sund hade vi den 17 och 18 februari 

att utstå den svåraste storm, jag pröfvat under min vistelse i 

Eldslandet. Under passagen genom sundet fick jag dock till- 

fälle till skrapning å tvenne stationer. Den 19 februari var 

Condor åter i Punta Arenas. 

Ett par dagar efter hemkomsten reste jag med samma båt 

öfver sundet till Porvenir, hvarunder flere nya former erhöllos. 

Den 25 februari var hela expeditionen klar att anträda en 

färd till den innersta delen af Admiralty Sound. NORDENSKJÖLDS 

plan var att derifrån framtränga till den stora (90 kilometer 

långa, temligen smala), i öster och vester gående, för några år 

sedan af den chilensk-argentinska gränskommissionen upptäckta, 

men ännu så godt som alldeles outforskade Lago Fagnano med 

båt uppför dess utflöde, Rio Azopardo. Denna flod skulle enligt 

uppgift af MARTIN, chefen för den argentinska kommissionen, 

visserligen vara strid och rik på forsar, men hade dock af honom 

passerats på mindre än en dag. I förtroende till sannings- 

enligheten af detta meddelande bestämdes, att Condor skulle 

aterhemta expeditionen deu 11 mars. 

Efter att hafva användt tre dagar på nedresan till Admi- 

ralty Sound, hvarunder jag fick göra några skrapningar å tem- 

ligen stora djup med godt resultat, !) ankommo vi den 28 febr. 

!) Dus£n landsteg under denna färd vid »Rio Condor» och medförde till mig 
o 

derifrån en humla, första gången dessa steklar anträffats å sjelfva Elds- 
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tidigt på morgonen till Rio Azopardo's utflöde och landsattes 

omedelbart. | | 

Samma dag anträdde NORDENSKJÖLD, jag, ÅKERMAN och 

tre pioner flodturen. Snart funno vi dock, att svårigheterna 

att passera den blott 10 kilometer långa floden voro betydligt 

större Än någon af oss tänkt sig i synnerhet med en båt, fullastad 

med proviant, tält, skrapor m. m., hvilken packning manga 

gånger måste transporteras i tvenne repriser vid de svåraste 

forsarne. Till denna zoologiska rapport hör naturligtvis ej att 

ingå 1 några detaljer öfver vår färd; på femte dagen hade vi 

lyckats släpa båten upp ungefär tre fjerdedelar af vägen, då 

passagen totalt spärrades af ett minst 3 m. högt vattenfall och 

ofvan. detta en lång, serie af häftiga forsar, förbi hvilka det 

med våra små arbetskrafter och, framför. allt, inskränkta tid 

måste anses lönlöst att söka transportera båten. Med svikna. 

förhoppningar anträddes derför återtåget; ,på mindre än tre 

timmar nedkom ÅKERMAN med båten till lägerplatsen, hvilken 

distance kräft 4—5 dagars svåra strapatser att passera uppför. 

Utan båt eller skrapor, sålunda utan möjlighet att kunna göra 

några zoologiska samlingar af vidare värde, måste äfven jag 

återvända efter att blott från en höjd hafva fått se skymten af 

en sjö, som utan tvifvel torde erbjuda mycket af intresse för en 

«z00log, ej minst för dess analogi med vissa af våra insjöbäcken. 

Under återstoden af min vistelse vid Admiralty Sound 

gäckades äfven mina förväntningar att få skrapa i fjorden, 

emedan vädret hela tiden var mycket stormigt, En obetydlig 

samling af landt- och några få marina djur är derför att be- 

trakta såsom det enda resultatet af min-12 dagar långa vistelse 

vid Admiralty Sound. 

Den 10 mars återkom Condor; under hemfärden till Punta 

Arenas, dit vi kommo den 12, fick jag göra tvenne värdefulla 

skrapningar, den sista å 150 famnars djup utanför Cape Valen- 

tyn, den norra udden af Isla Dawson. 

landet. Troligen . samma species (Bombus Dahlbomii) anträffade jag seder- 

mera talrikt i Ultima Esperanza. 
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I afvaktan på en tur till Smith Channel och Ultima Es- 

peranza tillbragtes tiden i Punta Arenas med ordnandet af 

gjorda samlingar för hemsändning och förberedelser för den nya 

färden. 

Den 16 mars gjorde jag dock ånyo en liten tur med Condor 

till Marthas Bank i Magellan Sund, der en skrapning å 100 

famnars djup företogs. 

Den 24 mars anträddes ändtligen färden till Ultima Espe- 

ranza ombord å »Huemul». Under bortresan fick jag tillfälle 

till skrapningar och landstigningar i Fortescue Bay, Port An- 

gosto, der DUsSÉN med trenne pioner landsattes, och Churruca, 

alla belägna i vestra delen af Magellan Sund. Tyvärr medgåfvo 

mig ogynsamma omständigheter ej att skrapa å större djup 

hvarken nu eller under återfärden vare sig i Ultima Esperanza, 

Smith Channel eller Magellan Sund. Från Isthmus Bay (lat. 

52° 9% S., long. 73° 36' V.), belägen i Smith Channel, här- 

stamma tvenne exemplar af grodlarver, troligen hörande till 

Nannophryme variegata GÜNTH., af hvilken CUNNINGHAM fått 

fullvuxna exemplar från en något nordligare lokal, ännu ett 

bevis, huru långt söderut former, egentligen karaktäristiska för 

den tempererade eller subtropiska chilenska kuststräckan, sträfva 

att framtränga utefter den nederbördsrika, men af relativt mildt 

klimat gynnade arkipelag, som omgifver det vestra inloppet till 

Magellan Sund och med föga klimatologisk skilnad fortsätter 

ända ned till Cape Horn. Isthmus Bay är den sydligaste lokal, 

hvarifrån — mig veterligen —- batrachier hitintills noterats. 

Ultima Esperanza kallas med ett gemensamt namn den kom- 

plicerade och i arkitektoniskt hänseende högst egendomliga fjord- 

bildning, till hvilken man inkommer från Smith Channel genom en 

smal kanal. De slutliga inloppen utgöras af tvenne ytterst trånga!) 

pass, af hvilka det ena, der det är smalast, blott är 30 meter 

bredt och det andra göres omöjligt att trafikera genom flere 

stora stenar, belägna å det svåraste stället. I Kirke, som det 

nordligaste passet kallas, det enda för fartyg passerbara, går 

!) och flere engelska mil vidt från hvarandra skilda pass 
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tidvattnet med 10—12, vid springtid med ända till 15 mils 

hastighet. — Sedan länge hade jag längtat efter tillfälle att få 

göra ett, om också blott kort besök i detta farvatten, ett in- 

tresse, som ej minskades deraf, att ännu ingen zoolog gjort 

några undersökningar härstädes. 

Den sista mars passerade Huemul lyckligen Kirke, som 

mera liknar en forsande ström än ett hafssund, och snart voro 

vi inne i den nordligaste förgreningen, den egentliga »Last Hope 

Inlet». De tvenne första skrapningar, som jag gjorde här, i 

mycket bräckt vatten och på ren lerbotten (5—10 famnar), 

motsvarade visserligen delvis, hvad jag hade väntat mig att 

finna, men resultatet var dock ännu fattigare. Tvenne mytilider, 

några få annelider, ett par amfipoder och ett par asterider voro 

allt, som jag, trots ifrigt sökande, kunde finna. Så mycket mera 

öfverraskad blef jag att se trawlens innehåll den sista dagen 

Huemul stannade der. Skrapningen verkstäldes kanske knappt 

en engelsk mil från det förra stället på 10 famnars djup och 

stenbotten med algvegetation. Ur min journal anför jag följande 

öfver innehållet i trawlen: »Spongier talrika, annelider, amfipoder 

och echinodermer allmänna. En cumace ej sällsynt (obs. den 

första gång en representant för denna intressanta ordning er- 

hållits under alla mina skrapningar kring Eldslandet). De allra 

flesta nya för mig.» 

Återstår nu blott att 'se, om de äfven äro karaktäristiska 

för Ultima Esperanzas afstängda vatten eller om de äro identi- 

ska med former från den södra chilenska skärgården och alltså 

derifrån sasom larver med tidvattnet inpressats i denna fjords 

svagt salthaltiga ytvatten. !) 

I flere andra hänseenden erbjöd Ultima Esperanza åtskilligt 

af intresse, hvarpå jag dock i detta meddelande blott med ett 

par ord kan ingå. 

Anmärkningsvärd var rikedomen på sjöfogel af alla slag; 

talrikast och naturligtvis mest i ögonen fallande var Cygnus 

nigricollis (GMEL.). I bräckvattenslaguner vid Gente Grande 

!) För kemisk analys togs prof af ytvattnet. 
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Bay å nordkusten af Tierra del Fuego har jag äfven sett denna 

pragtfulla fogel, ehuru ingalunda uppträdande i sa stora skaror 

som här. Enligt uppgift skall den i Ultima Esperanza stanna 

hela vintern öfver. 

En annan, aldeles oväntad syn gjorde mitt intresse för 

dessa farvatten ännu större, Vi hade just kommit in i den 

nordligaste förgreningen, så långt som möjligt var, och njöto af 

den herrliga anblicken af Cordillerernas snötäckta toppar, nedför 

hvilkas sidor flere vackra glacierer gledo ned i det spegelklara 

vattnet och. »kalfvade» små isberg, som: på afstånd af mången 

ombord förvexlades med svarthalsade svaner, då på en gång en 

stor (20—30 stycken) skara. af hvalar upptäcktes, som helt ny- 

fiket. simmade. temligen nära intill Huemul. Att de voro bard- 

hvalar, derom kunde jag tydligen öfverbevisa mig; hvad species 

de tillhörde, var mig deremot omöjligt att kunna afgöra. De 

hade en hög, spetsig ryggfena, hvilket gjorde, att de på afstånd 

lätteligen kunde hafva förvexlats med vår vanliga Orca gladiator. 

Storleken uppskattades till 40—50 fot. Att finna bardhvalar 

gå genom Kirke och t. o. m. tränga: så långt som. möjligt in i 

Ultima Esperanza, der ytvattnet utan svårighet skulle kunna 

användts till dricksvatten, var mig högst öfverraskande. I fråga 

varande fall visar emellertid, att dessa ej, lika litet som tand- 

hvalarne, i någon högre grad äro bundna af vattnets salthalt 

liksom - numera. torde vara konstateradt, att de ej sky att från 

Ishafven framtränga till tropikernas ljumma haf. 

Hvad ; insekt- och spindelfaunan i dessa trakter beträffar, 

erbjöd den mig flere nya och intressanta former; sannolikt skola 

dock många af dessa befinnas vara identiska med dem, som äro 

karaktäristiska för. den sydchilenska kuststräckan. Emellertid 

torde detta ej vara aldeles gifvet, ty klimatet i trakten omkring 

Ultima Esperanza är troligen betydligt olika det, som herskar i 

den yttre skärgården. Nederbörden synes vara mindre, men 

temperaturskilnaden mellan sommar och vinter större än i arki- 

pelagen, allt förhållanden, som gifvetvis utöfva stort inflytande på 

saväl flora som fauna. I zoologiskt och — som jag antager — 
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äfven i botaniskt hänseende hör utan tvifvel Ultima Esperanza 

till de trakter af Chile, som löna forskarens arbete bäst. 

Tyvärr medgåfvo mig ej omständigheterna att annat än 

mycket flyktigt göra insamlingar härifrån, ty redan den 5 april 

gaf kommendanten order att lyfta ankar för att Huemul i tid 

skulle kunna hinna till Punta Arenas. Politiska intressen på- 

skyndade afresan; just vid Ultima Esperanza hafva gränstvistig- 

heterna mellan Chile och Argentina tillspetsat sig mest hotande. 

Efter att hafva ankrat vid Otter Islands i Smith Channel och 

i Borja Bay i Magellan Sund, från hvilka ställen samlingar 

gjordes genom landstigningar och skrapningar, ankom Huemul 

den 8 april äter till Punta Arenas. | 

NORDENSKJÖLDS försök att fa Condor eller Huemul uppsänd 

med mig till de utan tvifvel mycket intressanta och i zoologiskt 

hänseende alldeles okända Otway och Skyring Water strandade, 

ej pa bristande intresse fran de chilenska myndigheternas sida, 

utan på förhållanden, som gjorde alla disponibla fartygs närvaro 

i Punta Arenas nödvändig. 

Den 18 april afgick emellertid Condor för att hemta DUSÉN i 

Port Angosto och på denna tur medföljde ÅKERMAN med order att 

skrapa, så ofta tillfällen yppade sig och helst å djupare vatten. 

Ehuru från början expeditionen beräknades skola räcka till 

medio eller slutet af maj, gaf mig chefen dock benäget tillstånd 

att redan nu återvända till Sverige. Vintern började komma, 

så att insekt- och spindelfaunan ej kunde gifva några vidare 

skördar. I följd af ogynsamma förhållanden kunde jag ej längre 

tänka att få disponera Condor eller Huemul för någon längre 

tur. Om tillfälle att komma ned till Ushuwia skulle yppa sig 

för expeditionen, var ÅKERMAN numera tillräckligt instruerad 

för att göra eventuela samlingar. Allt detta bestämde mig att 

med första lägenhet återvända. Den 20 april ankom Liguria, 

hörande till Pacific Steam Navigation Company, och med detta 

ångfartyg afreste jag samma dag till: Europa. 

Som jag ofvan redan en gång påpekat, har jag i denna 

berättelse blott velat lemna en kort resumé öfver de zoologiska 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 6. 6 
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arbeten, som ' utförts under expeditionen. De synpunkter, som 

härvid varit, så vidt möjligt, bestämmande för mig från första 

början, har jag delvis ofvan omnämnt: 

1:0) att söka komma till trakter, som förut ej undersökts 

af zoologer, och i synnerhet till sådana farvatten, som genom 

sin fysikaliska struktur lofva de bästa resultaten, t. ex. ost- 

kusten af Eldslandet, Lago Fagnano, Ultima Esperanza, Otway 

och Skyring Water; 

2:0) att från ett mera inskränkt område söka bekomma en 

så fullständig samling som möjligt af med olika metoder be- 

handlade och väl konserverade såväl landt- som hafsdjur, i 

synnerhet hörande till grupper, som kunde misstänkas hafva 

blifvit mera förbisedda af föregående forskare. Helt och hållet 

på grund af yttre omständigheter valdes härtill Punta Arenas; 

3:0) att fästa synnerlig vigt vid alla s. k. representativa former. 

Svaga punkter 1 samlingarne torde vara foglar, pelagiska 

och djuphafsformer. 

Beträffande bristen 1 fogelsamlingen har jag ofvan redo- 

gjort för orsaken dertill. I sammanhang härmed står fåtalet af 

tillvaratagna entoparasiter. 

Det relativt ringa antal ythåfningar, som företagits, beror 

hufvudsakligen derpå, att vädret under förflutna sommar varit 

temligen blåsigt och rigtigt lugna, för ythåfning lämpliga qvällar 

och, ännu mindre, dagar varit ytterst sällsynta. 

Tyvärr hafva blott få skrapningar å något så när stora 

djup kunnat företagas. Flere hafva försökts dels i Beagle Ka- 

nalen och den : sydeldsländska arkipelagen, dels i Admiralty 

Sonnd och Magellan Sund, men i anseende till de vanligen 

mycket starka strömmarne (säsom bekant, gär tidvattnet t. ex. 

i »First Narrows» i Magellan Sund med 6—9 mils (eng.) hastig- 

het) har den lätta skrapan eller — ännu mindre — trawlen ej 

kunnat nå botten, äfven med extra belastning af flere blyvigter 

och gjutjernsstänger och med 300—400 famnars lina. 

Beträffande behandlingen af de insamlade djuren vill jag 

anföra, att jag egentligen blott i Punta Arenas disponerat öfver 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 6. 499 

så mycken tid, att jag kunnat använda de moderna fixerings- 

metoderna för alla de fall, der dessa ansetts lämpliga. Under 

mina färder ombord a Condor och Huemul har dels tiden varit 

för kort mellan hvarje skrapning, dels utrymmet för litet och 

förhållandena för ogynsamma att tillåta några vidare tidsödande 

metoder. De flesta marina djur hafva derför konserverats dels 

i 70 %—80 % sprit, dels i 1 %—2% formollösning. Sistnämnda 

vätska har jag funnit synnerligen användbar för fiskar, mollusker, 

tunikater, bryozoer, echinodermer, hvarvid alla ambulacralsystemet 

tillhöriga delar utsträckas, coelenterater och, framför allt, för an- 

nelider, hvilka alltid utsträckte sig synnerligen väl. För spongier 

visade sig formol mindre lämplig, hvarför dessa pa sista tiden 

regelbundet konserverats i sprit. I de allra flesta fall bibehålles 

i formol på ett tillfredsställande sätt formen, i många äfven 

färgen. Der tiden medgifvit det, har denna emellertid alltid 

upptecknats & etiketten. 

Resultatet af ythafningarna har behandlats med tillsats af 

några få (vexlande efter kärlets storlek) droppar 40 % formol 

till hafsvattnet. Medusor och ctenoforer hafva bibehållit formen 

utmärkt genom denna enkla metod. Färgen har deremot sa 

småningom försvunnit. Äfven mindre sötvattensdjur, insamlade 

genom håfning, hafva konserverats med formol. 

Lepidopterer, hymenopterer, dipterer, neuropterer och i all- 

mänhet andra mycket håriga insekter hafva dödats i eyankalium- 

flaska och derefter bevarats torra i pappersstrutar. Spindlar, 

de flesta coleopterer, hemipterer och larver hafva dödats direkt 

och konserverats i sprit. 

För samlingarnes hemsändande till Sverige har spriten vex- 

lats minst 3 och formolen vanligen 2 gånger, för större djur 

naturligtvis ännu oftare. 

Under expeditionen hafva skrapningar företagits: 

utefter Patagoniens ostkust . . . . . . . .. . .å 1 station 

i östra delen af Magellan Sund (till Cape Froward) a 6 stationer”) 

i Admiralty Sound och Bahia Inutil . . . . å 7 > 

1) Fränräknadt skrapningarna vid Punta Arenas. 
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i Beagle Kanalen och den sydeldsländska arkipelagen å 14 stationer 

i vestra delen af Magellan Sund, Smith Channel 

och Ultima. Esperanza «ll du zubee) .n nel 1 > 

Summa 36 stationer. 

Ä flere af dessa lokaler har skrapan eller trawlen utkastats 

mera än en gång. Djupet har vexlat mellan 5—150 famnar. 

Insamlingar af landt-, sötvattens- och ebbstrandsformer hafva 

verkställts: 

utefter Patagoniens ostkust .& 3 stationer 

i östra delen af Magellan Sund . AS > 1) 

utefter ostkusten af Eldslandet Aa > 

i Admiralty Sound SEN 2 > 

i Beagle Kanalen och den sydeldsländska arkipe- 

lagen». 1:43 walk che > 

i vestra delen af Magellan Sund, Smith Channel 

och Ultima Esperanza . ss = = miss clas od Ik > 

Summa 33 stationer. 

Hvad antalet lokaler för landt- och sötvattensdjur beträffar, 

är det ofvan anförda talet emellertid mycket godtyckligt och bör 

betraktas såsom minimum. Under en dags exkursion, som mången 

gång utsträckts flere mil, är en exakt bestämning af lokalen 

naturligtvis omöjlig. Å etiketten har derför merendels anteck- 

nats blott utgångspunkten för den tur, under hvilken ifråga- 

varande djur erhållits. 

Ythåfningar hafva under hela expeditionen tyvärr ej kunnat 

företagas a mera än omkring 15 ställen. 

Ett stort antal fiskar hafva erhållits på krok eller i nät, 

hvilka fångstsätt användts vid hvarje ankarplats, der omständig- 

heterna medgifvit det. 

Öfver samlingarnas qvalitet är ju ännu för tidigt att yttra 

sig. För att gifva en, naturligtvis mycket ofullständig föreställ- 

ning om deras qvantitet vill jag omnämna, att de omfatta om- 

1) Fränräknadt Punta Arenas. 
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kring 1,200 nummer, herbergerade till allra största delen i kärl 

af olika storlek, hvilka, 1 synnerhet på sista tiden, kanske allt 

för mycket måste »proppfyllas» med en mängd olika arter och 

individ i följd af den känbara bristen på glas, hvilka det i 

Punta Arenas var synnerligen svårt att erhålla. 

I detta preliminära meddelande har jag ej ansett lämpligt 

att uppräkna alla fångststationer med angifvande af geografiskt 

läge, lokala förhallanden m. m. Likaledes sparar jag till en 

kommande, utförligare inledning till expeditionens zoologiska af- 

delning en historik öfver föregående forskares arbeten i dessa 

trakter liksom en del allmänna reflexioner öfver Eldslandets 

fauna, dess sammansättning och förhållande till närbelägna djur- 

geografiska provinser och dess analogi med den boreala och 

arktiska faunan, saker, som för öfrigt naturligtvis först efter 

samlingarnes bearbetning med större säkerhet kunna omordas. 

I samma inledning kommer äfven detaljerad karta att bifogas. 

Här hänvisar jag den härför intresserade läsaren till de sjökort, 

som äro utgifna af engelska amiralitetet, äfvensom till de kartor, 

som äro bifogade i »Mission scientifique du Cape Horn 1882— 

1883». 
Göteborg den 24 maj 1896. 

AXEL ÖHLIN. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 6. 

Stockholm. 

Laddning af kroppar medelst Röntgensstrålar. 

Af G. NANNES. 

|Meddeladt den 10 Juni 1895 genom G. R. DAHLANDER.] 

Vid en undersökning af Röntgenssträlarnes absorption i glas 

fann jag, att när man med negativ elektricitet laddar en i för- 

bindelse med nälen på en kvadrantelektrometer varande zink- 

platta och urladdar den med Röntgensstrålar, så icke blott 

återgår nålen till noll-läget utan gör utslag åt motsatt håll. 

Vid närmare undersökning befanns detta utslag, som också 

erhölls när nålen var oladdad, alltid motsvara en bestämd 

gnistlängd på det använda Ruhmkorffska induktoriet. 

Ett utslag af.1 m.m. på kvadrantelektrometern motsvarade 

vid försöket 0,5 volt. 

Följande värden på laddningen erhöllos. 

Gnistlängd i m.m. . . u... u 4 10 15 35 

[Utslag smo. Rn, a Se SER 40 39 122 246 

IFaddninetis volt. .; ad arsle fe. stå 20 44,5 61 123 

Zinkplattan var under detta försök betäckt med oxid. Den 

befriades därefter från denna och utsattes för Röntgensstrålarne. 

Utslagen blefvo därvid mindre för motsvarande gnistlängd än 

när plattan var oxiderad. 

Sålunda erhölls: 

GIS tan OL Msn AE SA a Er ad a Hate ehe 10 

[UFS TA SAO Sr fö ers dar. AS VAS TIS FR NSI 60 198 

Had Ann Sg ilyolta ya Bas re ne 30 99 
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När plattan var amalgamerad erhöllos följande värden: 

Gnistlängd i m.m. . . . . . Fl 3,5 20 27 35 

Ütslag a sm.ma 20 00008000 102 | 125 197 242 232 

Laddning i volt . . . . . . 51 | 62,5 88,5 121 146 

Plattan skyddades därefter med ett omhölje af papper med 

stanniolbeläggning, som var afledd till jorden. När den sedan 

utsattes för Röntgenssträlarne erhölls följande värden: 

Gnistlaned@iam.m.... N Eee 1,5 15 20 | 25 

Urke hmm asus 5 5 10 11 12 

admin I YO sa oo sl oo sed do ds 2,5 5 5,5 | 6 

Af försöket framgår, att Röntgenssträlarne kunna ladda 

kroppar ıned positiv elektricitet samt att de kunna öfverföra 

rätt betydliga mängder elektricitet. 

En serie försök utfördes därefter med olika afstånd mellan 

plattan och Crookes’ rör. Följande värden erhöllos därvid: 

Afstäandi i msnv.g en css bible 200 300 400 600 

Utslag” i mm 723-1 choc ende: 283 125 72 32 

Laddning i vot „on, 3 8 2 3 & 141,5 62,5 36 16 

Laddningens storlek är alltså omvändt proportionel med 

kvadraten på afständet mellan Crookes’ rör och den kropp, som 

utsättes för Röntgensstrålarne och är således proportionell mot 

sagda stralnings intensitet. 

Arbetet utfördes på Stockholms Högskolas Fysiska institut 

i maj 1896. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 6. 

Stockholm. 

Absorption af Röntgenssträlar ı glas. 

Af G. NANNES. 

[Meddeladt den 10 Juni 1896 genom G. R. DAHLANDER.] 

Vid en undersökning af aluminiums genomskinlighet för 

Röntgensstralar har BENoIST och HURMUZESCU !) funnit att ab- 

sorptionen af stralarne är större i de först genomgångna skikten 

än i de senare. De slöto däraf att Röntgenssträlarne icke voro 

homogena. 

Det var för att närmare studera detta förhållande, som 

föreliggande undersökning utfördes. Till försöksmaterial valdes 

glas. 

Undersökningen var anordnad på så sätt, att en zinkplatta 

sattes i förbindelse med nålen på en kvadrantelektrometer, hvars 

kvadrantpar voro laddade med ett konstant batteri, så att de 

erhöllo lika stora laddningar men med motsatta tecken. Mellan 

zinkplattan och ett Crookes’ rör af päronform insattes glasplattor, 

så stora att de betäckte zinkplattan. 

Afläsningen på kvadrantelektrometern skedde på vanligt sätt 

med spegel, kikare och skala. 

Zinkplattan laddades därefter så att nålen gjorde ett utslag 

på 50 m.m., hvarefter den bestrålades med Röntgensstrålarne. 

En urladdning egde därvid rum. Vid undersökningen iakttogs 

urladdningstiden för de första 20 m.m. som hårkorset förflyttades 

mot noll-läget. Först bestämdes urladdningstiden för zinkplattan. 

1) Compt. Rendus. Tome CXXII, 379. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 6. 7 
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Den befanns vara 1,87 sek. Därefter insattes glasplattor så, 

att urladdningstiden kunde bestämmas när strålarna genomgaätt 

olika tjocka glaslager. I följande tabell äro plattornas tjocklek 

angifna i första, och urladdningstiden i andra kolumnen. De 

angifna urladdningstiderna äro medeltal af 10 afläsringar. I det 

i tredje kolumnen anförda inversa värdet på urladdningstiden 

är korrektion anbringad för kvadrantelektrometerns ej fullständiga 

isolering. 

Plattornas Urladdnings- Umveran nah Genomskinlig- Absorption 
tjocklekim.m. tid i sek. på urladd- het pr. m.m. | i % pr. m.m. 

ningstiden. 

1,53 2,60 0,384 0,805 19,5 

1,53 3,25 0,305 0,864 13,6 

1,65 3,75 0,264 0,917 3,3 

1,67 4,10 0,241 0,947 6,3 

1,58 4,35 0,227 0,963 3,7 

1,52 4,55 0,217 0,971 2,9 

3,10 4,95 0,199 0,973 2,7 

3,39 5,40 0,182 0,974 2,6 

Absorptionen aftager således betydligt i de först genom- 

gångna skikten, för att sedan blifva konstant. För att förklara 

detta är det enklast att antaga, att Röntgensstrålarne icke äro 

homogena. 

Undersökningen är utförd på Stockholms Högskolas Fysiska 

institut i april 1896. 
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:Skänker till Akademiens bibliotek . . . = 2.2.2.2... sidd. 510, 518, 571. 

Tillkännagafs att Akademiens inländske ledamot och f. d. 

‚Bibliothekarie JOHAN AUGUST ÅHLSTRAND med döden afgätt. 

Hr HASSELBERG redogjorde för förloppet af den svenska 

:expedition, som på statens bekostnad blifvit utrustad och afsänd 

för att vid Wadsö i Norska Finmarken iakttaga den totala 

solförmörkelse, som egde rum den 9 sistlidne Augusti. 

Bibliothekarien DAHLGREN afgaf berättelse om förhandlingarne 

vid den internationela konferens, som under sistlidne sommar 

hållits i London för behandling af frågan om internationel sam- 

verkan för utgifvande af en möjligast fullständig katalog öfver 

"vetenskaplig literatur, och i hvilken konferens han såsom af 

Kongl. Maj:t förordnadt ombud för Sverige deltagit, hvarjemte 

Herr DAHLGREN redogjorde för en i sammanhang med detta be- 

sök i London enligt uppdrag af Akademien och på dess be- 

kostnad företagen resa till Frankrike och Tyskland för biblio- 

theksstudier. 

På tillstyrkan af komiterade antogos följande inlemnade af- 

handlingar till införande i Bihanget till Akademiens Handlingar: 
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1:0) »Bidrag till Skånes Hieracium-flora», af Doktor K. O. 

E. STENSTRÖM; 

2:0) »Die Burmannien der ersten Regnellschen Expedition. 

Ein Beitrag zur Kenntniss der amerikanischen Arten dieser 

Gattung, af Doktor G. O. A:son MALME; 

8:0) »Australische Süsswasser Chlorophyceen», af Doktor OQO. 

Borge; 

4:0) »Om tandutvecklingen hos Hyperoodon», af Doktor A. 

OHLIN. 

Till införande i Öfversigten af Akademiens förhandlingar 

antogos följande uppsatser: 

1:0) »Botaniska anteckningar från en resa i Norge 1893», 

af Lektor L. M. NEUMAN *; 

2:0) »Sur la reduction des mesures micrometriques des cli- 

ches photographiques stellaires», af Amanuens Ö. BERGSTRAND*; 

3:0) »Om aritmetiska och statistiska metoder för proportio- 

nella val», af Amanuens G. ENESTRÖM *. 

Anmäldes, att lyckönskningsteiegram i Akademiens namn 

aflätits dels till Akademiens utländske ledamot Lord KELVIN 

med anledning af hans 50-ars jubileum såsom Professor vid 

universitetet i Glasgow, och dels till Doktor NANSEN med an- 

ledning af hans lyckliga återkomst från den under sommaren 

1893 företagna Norska polarexpeditionen, äfvensom att tack- 

sägelsetelegram från hvardera af dem ingått. 

Följande skänker anmäldes: 

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

Stockholm. K. Vitterhets Historie o. Antiqvitets Akademien. 
Antigvarisk tidskrift. 16: 2-3. 1896. 8:0. 

— Riksarkivet. 
Meddelanden. 20. 1896. 8:0. 
— Statistiska Centralbyrån. 
Bidrag till Sveriges officiela statistik. 6 häften. 4:0. 

— Generalstaben. 
Karta öfver Sverige i 1:100,000. Bl. 69, 78. Fol. 
Karta öfver Norrbottens län i 1:200,000. BI. 42. Fol. 

(Forts. å sid. 518.) 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 7. 

Stockholm. 

Botaniska anteckningar från en resa i Norge 1893. 

Af L. M. NEUMAN. 

(Meddeladt den 9 september 1896 genom V. WITTIROCK.) 

Då denna resa, hvartill jag erhållit understöd af Baron 

ÖSKAR DICKSON, företogs i ändamål att studera södra och västra 

Norges Rubi, kunde endast ringa uppmärksamhet egnas åt andra 

fanerogamer. Det visade sig emellertid vid ordnandet af de un- 

der färden insamlade växterna, att såväl en och annan fyndort 

som ett par varieteter, hvilka hvarken i Blytts flora eller i hans 

»Nye Bidrag» af åren 1882, 1886 och 1892 finnas anmärkta, 

blifvit iakttagna. Ehuru det sålunda icke är mycket nytt, jag 

kan hafva att anföra, har jag dock velat publicera det, enär 

det stora intresse, hvarmed växternas utbredning 1 Skandinavien 

för närvarande studeras, gör möjligt, att äfven de obetydligaste 

växtgeografiska notiser kunna blifva till nytta. 

Växterna äro ordnade efter »Points-förteckning öfver Skan- 

dinaviens växter» och den där antagna nomenklaturen har — 

för så vidt icke auktorsnamn blifvit utsatta — följts. 

Bidens tripartitus v. cannabinus TAUSCH — vid gården 

södra Burö på Skaatö (Kragerö). Nära meterhög; bladens midt- 

flik parbladigt delad i grofsågade flikar. 

Senecio jacobea f. discoidea — Byskoven vid Laurvig. 

Gnaphalium uliginosum f. simplex — d:o d:o. 

Erigeron acris v. Dröbachensis (MüLL.) BL. — Kragerö, 

Frydensborg. 
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Centaurea deeipiens f. nana — analog med f. humilis 

SCHRANK af C. jacea — Stjälk enblomstrig, nedliggande eller 

uppstigande, 4—10 cm. hög. Förekommer pa sluttningarna af 

Lerviksäns dalgång (Stordön). 

C. deeipiens och C. nigra — Arendal, Sognekilen, i stor 

mängd. 

Leontodon autumnalis f. asperior (WAHLENB.) NEUM. i Stud. 

öfver Skänes och Hallands flora, Bot. Not. 1883 — Lervik 

(Stordön). 

Leontodon autumnalis f. salina (AsPpEGR.) NEUM. I. c. — 

Ogne (Jzderen). 

Suceisa pratensis f. dentata SÄpy — blad fullständigt glatta, 

aflangt lancettlika, de öfre groft och djupt tandade, de nedre 

helbräddade eller glest tandade — Rörvik nära Kragerö. 

Gentiana campestris f. sueeica MURB. — Skaatö (Kragerö). 

Lysimachia vulgaris f. capitata — alla blommorna gyttrade 

i toppen till en hufvudlik kvast — Rörvik (Kragerö). 

Lysimachia punetata JacqU. — pa klipporna vid Sandvigen 

(Arendal). Afviker fran de böhmiska exemplar, jag varit i till- 

fälle att se, genom bredt ovala, i spetsen rundade eller trubbiga 

blad. Antagligen förvildad från trädgårdar. 

Statice bahusiensis — Skaatö vid N. Burö. Lokalen an- 

föres, emedan jag anser det troligt, att det icke är denna plats, 

som afses i Blytts flora (»Skaatösund mellan Kragerö och Jom- 

fruland>). 

Thalietrum minus var. nanum LECOYER i Monogr. du genre 

Thalictrum — stjälk 10—20 cm. hög, tätt glandelhårig, liksom 

bladen; småblad undertill hvita, försedda med tre, oftast skarpa, 

tänder; småbladen äro endast 4—6 mm. långa och således föga 

större än hos Th. alpinum. Funren vid Ögne i flygsanden. På 

en ingalunda vidsträckt areal fanns här, jämte ofvan beskrifna 

varietet, sådana exemplar, som enligt den gamla artbegränsningen 

inom slägtet skulle utgöra mellanformer mellan Th. minus och 

Kochii samt mellan dessa bägge och Th. flexuosum. Platsen 

rekommenderas till besök af dem, hvilka möjligen tvifla på 
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riktigheten af LECOYERS och undertecknads åsigt, att alla dessa 

former utgöra en enda art (se undertecknads uppsats i K. V.A. 

Öfvers. år 1889 N:o 2). | 

Draba incana v. eontorta LINDBL. — På samma ställe som 

föreg. 

Cardamine silvatiea 3 ambigua — pa klipporna vid Ler- 

viksan (Stordön). 

Prunus avium — i bergen ofvan Rörvik. 

Rosa rubiginosa « comosa RIP. — sågs vid Kragerö. De 

daggblå sterila ärsskottens taggar voro likformiga (starka, klo- 

lika); endast i toppen funnos glesa, borstlika jämte de klolika. 

Hög buske med mörkgröna blad och ensamma eller parvisa 

blommor. 

Rosa rubigin. 5 umbellata LEERS — Byskoven vid Laurvig. 

Ärsskott utpregladt heteracantha, blommor flera tillsammans, blad 

ljusgröna. 

Rosa rubigin. y rotundifolia RAu. — på de högsta bergen vid 

Kragerö. Taggar nästan raka, småblad breda, nästan runda. 

En lågväxt buske med ljusgröna blad. 

Rosa tomentella LEM. (SCHEUTZ) f. — mellan Laurvig och 

Fredriksvern. Den afviker från vanlig tomentella genom små- 

bladens vigglika bas och närmar sig härigenom R. hallandica 

Stz. Med denna kan den dock icke identifieras, enär småbladen 

äro tydligt och bestämdt dubbelsågade. Bladskaften och nedre 

delen af småbladens nerver liksom sågtänderna äro glandel- 

förande, bladen jämförelsevis breda och sågtänderna langspetsade. 

Rosa dumetorum (THUILL.) STZ. — på samma område som 

föregaende anträffades f. collina (JACQuU.) HN. FL. ed. 11, dels en 

f. med nakna nyponskaft och enkelsågade blad (således härutin- 

nan typisk) men med starkt glandelhåriga bladskaft och stipler. 

Rosa coriifolia (typisk) — Laurvig vid »Agnes». 

Rosa abietina GRENIER —- mellan Laurvig och Fredriks- 

vzern. Foderflikar pa baksidan starkt glandelhäriga, kvarsittande, 

utstående eller uppätböjda; nypon rundade, på korta, glandel- 

borstiga skaft; bladskaft filtludna med täta, nästan oskaftade 



514 NEUMAN, BOTANISKA ANTECKNINGAR. 

glandler; smäblad dubbelsägade, bredt elliptiska, ofvan giatta, 

undertill glest filtludna, i spetsen ofta trubbiga; taggar & ärs- 

skotten svaga, föga klolika. Är väl ej till arten skild från R. 

coriifolia. 

Rosa canina v. Raui TRAUT. — Laurvig vid »Agnes». 

Rosa canina v. senticosa (AcH.) STZ. — d:o d:o. 

Rosa Reuteri v. inelinata (Kern.) WınsL. — Lervik på 

Stordön nära kyrkan. En särdeles utmärkt och genast i ögonen 

fallande form! Läga buskar med violetta grenar och nästan 

raka, svaga (pa de sterila ärsskotten 3—5 mm. långa) taggar, 

tvärt hoptryckta från en mycket långsträckt (1 cm.) basalyta. 

Bladskaft, nervernas undre sida, sågtänder, stipler och någon- 

gang äfven bladspetsarne röda. Smäblad elliptiska, enkelt eller 

ojämnt dubbelsågade, ofta 9 i hvarje blad. Bladskaft, pedunkler 

och nypon glatta. Nypon klotrunda, upptill starkt hopsnörda, 

af samma längd eller något längre än sina skaft. Sepala uppät- 

böjda, glatta, några hela, andra flikade. Stift korta, nertill 

glatta, upptill håriga. Öfverensstämmer med Winslows beskrif- 

ning i Bot. Not. 1879 pag. 79. Kommer med all säkerhet &. 

rubrifolia VILL. mycket nära. 

Rosa mollis SM. v. coerulea BAKER enligt WINSL. — sär- 

deles vacker och fullständigt öfverensstämmande med Winslows 

beskrifning (Bot. Not. 1879) fanns i en skogsdunge på Stordön. 

Huru föga konstant glandelhårens när- eller frånvaro på pe- 

dunklerna är såsom kännetecken, kan förstås däraf, att denna 

form, da den anträffades vid vägen utanför skogen, hade glandel- 

hår på pedunklerna och således härigenom öfvergått till den på 

vestkusten vanliga mollissima-typen. 

Rosa mollis v. Grenieri (DESEGL.) WINSL. — Hijsön vid 

Arendal. En mycket karakteristisk form! Täta grofva borst 

på nyponen, och dessa någon gång hängande. 

Rosa mollis v. marginata (WALLR.) WINSL. — Ögne på Jx&- 

deren. En starkt resinös, heteracanth form med glatta, undertill 

blågrå blad. Sepala äro i frukten än utstående, än uppåtböjda, 

dock icke samstäende. Hela buskens habitus gjorde intryck af 
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en R. rubiginosa, och antagligt är väl också, att den motsvarar 

kombinationen mollis x rubiginosa. Jag har emellertid före- 

dragit Winslows namn, dels emedan alla de anträffade exem- 

plaren fullständigt öfverensstämma med Winslows beskrifning 

I. c., dels emedan den sena årstiden ej tillät mig att vidtaga 

pollenundersökning. Nypon i allmänhet väl utbildade, men få 

till antalet. 

Rosa mollis v. pseudo-rubiginosa (LEJ.) WINSL. — tvenne 

former, som öfverensstämma med de för denna varietet upp- 

gifna kännetecken, anträffades. Den ene, som förekommer vid 

vägen mellan Laurvig och Fredriksvern, är utan tvifvel en 

mollissima-form. Den andra däremot, som insamlades vid Ogne, 

är till habitus och karakterer mycket lik den ofvan omtalade 

v. marginata, men dess blad äro på bägge sidor tydligt och 

tätt ludna. Den gjorde på mig intrycket af en mollis x rubi- 

ginosa f. submollis. Årsskottens blad äro någon gång 9-taliga 

och beväpningen erinrar om R. involuta, hvadan möjligheten af 

affinitet till R. pimpinellefolia icke är utesluten. Sistnämnda 

art sågs emellertid icke vid Ogne. 

Rosa tomentosa SM. — sags både vid Ogne och Laurvig. 

Rosa cinnamomea x mollis — vid Rekeviken nära Kragerö 

bland bergen anträffades ett snår, bestående af 5—6 små buskar, 

som synas mig tillhöra denna hybrid. De voro alla fullt sterila, 

hvarför intet nypon kunde erhållas. Årsskotten äro daggblå, 

väpnade med täta taggar, större och mindre, blandade med 

borst; alla taggarne äro raka och syllika, vinkelrätt utstående 

eller föga lutande, till färgen gula, i spetsen särdeles hvassa, 

de längsta 1 cm. långa. Bladen äro ludna på bägge sidor, på 

den öfre gröna, på den undre isgrå, liksom stipler och bladskaft 

tätt glandulösa. Serraturen är dubbel med framåtriktade tänder. 

De sekundära tänderna mycket små, glandelbärande. Smabladen 

någon gang 9, oftast 7, aflångt äggrunda med långsamt afsmal- 

nande spets och rundad bas. Längd och bredd växlar något; 

jag har mätt några — alltid af öfversta paret — och meddelar 

här måtten: 30 x 16, 25 x 12, 22 x 12, 20 x 10 mm. 
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Potentilla reptans — Laurvig vid vägen mellan staden och 

badinrättningen. 

Melilotus arvensis WALLR. Exs. H. N. 6:34 — Bygdö vid 

Christiania. 

Polygonum aviculare v. sparsifloerum UÜECHTR. — vid brädden: 

af en djupt inskjutande vik & Norra Burö’s egor pa Skaatö fann 

jag en särdeles utmärkt form, som öfverensstämner med den 

korta beskritningen af ofvannämnda varietet. Dess stjälk är 

styft upprät och rak (stamled ej bildande vinklar med hvar- 

andra), 35—60 cm. lang, än nästan enkel, än grenad 1 uppräta,. 

i spetsig vinkel utgående grenar af 1 eller 2, sällan 3 ordningar. 

Stipelslidornas nedre del brun, af fast konsistens, deras öfre del 

hinnaktig, silfverglänsande och fransad; slidornas längd circa 1 

cm., de mellersta ända till 1,5 cm., de öfversta 0,5 cm. De 

nedre fästpunkternas blad outvecklade; de mellersta fästpunk- 

terna uppbära de största bladen, hvarefter de mot stjälkens topp: 

åter aftaga i storlek. Bladen äro ljusgröna något succulenta, 

spetsiga och lancettlika med tillbakavikna kanter; de största. 

äro 5 cm. långa och 6 mm. breda, de flesta äro 3 a 4 cm. långa 

och 4 &5 mm. breda, de öfversta endast några mm. långa, line- 

ära. Blomknippen 2, 3 eller 1-blommiga, bildande glesa. 

ax. Blommorna ungefär 3 mm. långa, på skaft af samma längd. 

Den färgade delen af kalken är särdeles väl utbildad: Nöt inne- 

sluten i kalken, 3 mm. lång, mörkbrun, strimmig, ej glänsande. 

Genom sin sirliga, eleganta habitus afviker denna varietet på 

ett slående sätt från de vanligen fula former, under hvilka denna. 

art plägar uppträda. Den förekommer ymnigt på nämnda lokal. 

Då jag icke varit i tillfälle att se V. ÜECHTRITZ’ typexem- 

plar af v. sparsiflorum, var jag i villrådighet, huruvida jag vå- 

gade för denna strandform använda ofvanstående namn, som 

ursprungligen. afser en ruderat-form från Schlesien. Då det 

emellertid a ena sidan är mindre tilltalande att lägga ett nytt 

varietetsnamn till de många förutvarande 1 denna föga utredda. 

-formkrets och å andra sidan intet af de namn, som gifvits åt 

nordiska kustformer af P. aviculare, passar in på de norska 
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exemplaren, har jag upptagit V. UECHTRITZ namn. Namnen v. 

litorale Link, som afser en nedliggande form med halfbusklik 

stam och tjocka, breda, trubbiga blad och v. crassifolium LeE, 

som gifvits åt en bredbladig form med tätt gyttrade blomsam- 

lingar, passa, ehuru de bägge afse kustformer, dock icke här. 

Namnet v. ereetum, som ju kommer oss att tänka på en af här 

i fråga varande forms vigtigaste kännetecken, är, såsom dels. 

användt 1 olika betydelse, dels ursprungligen afseende en form 

med annan inflorescens, obrukbart (RoTH gaf det åt en smal- 

bladig form med gyttrade blomknippen, men LANGE har brukat 

det för en form med breda och trubbiga blad). 

Quercus sessiliflora — ett träd, hvars blad med afseende: 

på formen öfverensstämma med 8 pubescens BLYTT faun jag vid 

Rekeviken (Kragerö). Däremot äro såväl blad som bladskaft. 

glatta. Typisk Qu. sessiliflora växte i närheten. 

Juncus baltieus. — På Jederen förekommer en f. congesta 

af denna art. Blomknippena äro få och nästan oskaftade eller 

kortskaftade, hvarigenom blomsamlingen habituelt kommer att 

erinra om J. arcticus. 

Scirpus compressus — Marievold vid Grimstad. 

Carex distans — en form med närmade honax (2—3 cm. 

afstånd mellan dem) förekommer vid Lervik (Stordön). 

Setaria viridis — på en skogsbacke ej långt från Norra 

Burö på Skaatö; på det närbelägna odlade fältet söktes den 

förgäfves. 

Asplenium viride — klippor vid Lerviksån (Stordön). 
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Öfversist af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 7. 

Stockkolm. 

Sur la reduction des mesures micrometriques des 

cliches photographiques stellaires. 

Par ÖSTEN BERGSTRAND. 

[Communiqué le 9 septembre 1896 par N. C. DUNÉR.] 

Si l’on neglige la distorsion optique du chamıp de la lunette 

et la deformation de la couche sensible, une plaque photogra- 

phique stellaire peut &tre regardee comme une representation 

projective d'une portion de la sphere celeste sur le plan de la 

plaque, la projection etant prise par rapport au centre de l’ob- 

jeetif. Cette projection transformera un grand cercle de la 

sphere en une ligne droite dans le plan de la plaque; reci- 

proquement, toute ligne droite sur la plaque correspondra a un 

arc de grand cercle sur la sphere. La representation est na- 

turellement celle de la sphere celeste apparente; les positions 

des etoiles sont donc affectees par la refraction, par l’aberra- 

tion etc. 

Dans ce qui va suivre, je supposerai que, pendant la pose, 

le plan de la couche sensible est perpendiculaire a l’axe optique 

de l’objectif. En effet, l’inclinaison du plan de la plaque sur 

le plan ideal perpendiculaire a l’axe optique sera regardee comme 

une erreur d’instrument, l'erreur d’inelinaison. — 

Pour la determination de la distorsion optique du champ il 

existe des methodes proposees par M. GILL.!) La deformation 

1) GıLL, Methode de montage des plaques sensibles, determination de leur 

orientation (Bulletin du comite int. perm. pour l’exec. phot. de la carte du 

ciel, t. I. ler fasc., 1888), p. 13. — Voir aussi Donner, Determination des 

constantes necessaires pour la reduction des cliches pris å Helsingfors pour 
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de la couche sensible peut &tre determinee a l’aide d'un reseau, 

selon le principe då a M. Lonse.!) Quant a la troisieme des 

erreurs d’instrument indiquees plus haut, savoir celle d’inclinaison 

de la plaque, elle peut etre corrigee, en general, par des procedes 

pratiques, faciles a realiser, de maniere a negliger completement 

influence de cette erreur.?) En tous cas, il n’existe aucune 

diffieulte theorique a tenir compte, dans la reduction des me- 

sures, de l’influence de l’erreur d’inclinaison. ?) 

Cependant, dans la recherche suivante sur les methodes 

pour la reduction des mesures des cliches photographiques stel- 

laires, je ne m’occuperai pas de la theorie des erreurs d’in- 

strument. Au contraire, je supposerai que les observations sont 

deja corrigees pour l’influence de la distorsion, de la defor- 

mation, de l’erreur d’inclinaison et des autres erreurs d’instru- 

ment. — 

Je definie le centre de la plaque, O, par le point de la 

plaque, par lequel passe l’axe optique de l’objectif pendant la 

pose. Il n’est pas absolument necessaire que le centre soit 

indique par une image d’etoile ou par un point du reseau. Ce- 

pendant, il est convenable pour les mesures que le point d’in- 

tersection des deux traits centraux du reseau coincide a peu 

pres au centre de la plaque. Cette coincidence peut &tre ef- 

fectu&e a l’aide des procedes pratiques proposes par M. GILL. ®) 

la construction du catalogue photographique des étoiles jusqu’ a la onzieme 

grandeur (Acta societ. scient. Fenn., t. XX, n:o 8, 1895), p. 47. 

!) Louse, Ueber die photographische Aufnahme des Sternhaufens % Persei 

(Astron. Nachr., Bd. 111, N:o 2649—50, 1885); LoHse, Ueber Stellarphoto- 

graphie (Astr. Nachr., Bd. 115, N:o 2737, 1886). — Voir aussi VoGEL, 

Travaux preparatoires effeetues å l’observatoire de Potsdam (Bulletin du 

com. int. perm. ete., t. I, 2me fasc., 1888). 

2) Voir Le&wy, Methode pour la determination des coordonnees Equatoriales 

des centres des cliches constituant la carte du ciel (Bulletin du com. int. 

perm. ete., t. II, ler fasc., 1892), p. 5. — Comparer GiLr, Sur l’orientation 

de l’axe optique et du plan de la couche sensible (Bulletin du com. int. 

perm. ete., t. II, 1er fase., 1892). 

3) Comparer Donner, 1. ce. (Acta societ. scient. Fenn., t. XX, n:o 3, 1895), 

p- 42. 
1) Gırz, Sur Y’orientation de l’axe optique et du plan de la couche sensible 

(Bulletin du com. int. perm. ete., t. II, 1er fase., 1892), p. 103. 
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Construisons une sphere fictive ayant pour centre le centre C 

de l’objectif et dont le rayon soit egal A la distance focale CO 

de la lunette; cette sphere sera tangente, dans les circonstances 

ideales indiquees plus haut, au plan de la couche sensible au 

centre O de la plaque. La sphere ainsi definie peut ötre sup- 

posée concentrique a la sphere celeste; de plus, nous la re- 

garderons comme une representation de celle-ci, definie de la 

maniere suivante: le point O correspondra au point de la sphere 

celeste, vers lequel est dirigee la lunette, et un point quelconque 

de notre sphere correspondra au point diametralement oppos& 

de la sphere céleste. On pourra donc, dans le cas d’observa- 

tions photographiques stellaires, regarder la sphere fictive, definie 

plus haut, comme la sphere céleste, pourvu qu'on regarde, en 

meme temps, le plan de la plaque comme le plan tangent a la 

sphere celeste en O. Dans ce sens je comprendrai toujours, dans 

ce qui va suivre, la sphere céleste. — 

Ces remarques faites, je vais etablir les formules relatives 

a la reduction des mesures des cliches photographiques stellaires. 

Sl: 

Transformation des coordonnees rectilignes en differences 

d’ascension droite et de deelinaison. 

Il existe trois methodes de mesure des cliches stellaires: !) 

1:0) mesure des coordonnees rectangulaires; 

2:0) mesure des distances et des angles de position; 

3:0) mesure directe des coordonnees equatoriales (la methode 

parallactique). 

!) Voir Gıuz, Methode de montage des plaques sensibles, d6termination de leur 

orientation (Bulletin du com. int. perm. ete., t. I, 1er fase., 1888), p. 8. — 

Comparer VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Mesures des clichés d’apres la mé- 

thode des coordonnees rectangulaires (Bulletin du com. int. perm. ete.. t. I, 

ame fasc., 1889), p. 164. 
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Dans la recherche suivante je supposerai que les mesures sont 

effectuges selon la premiere de ces methodes, c’est-a-dire en 

coordonnees rectangulaires. — 

Prenons comme origine des coordonnees rectangulaires le 

centre O de la plaque. De plus, faisons coincider l’axe des y 

au tangent du cercle de declinaison passant par 0. Donc, l’axe 

des 2 coincidera au tangent du parallele passant par O. Ceci 

pose, il s’ensuit, que l’axe des y corresponde au cercle de decli- 

naison passant par 0 et que l’axe des x corresponde & un 

grand cercle, trace par ce point et faisant avec le cercle de 

declinaison un angle droit. De suite, faisons coincider les di- 

rections positives des coordonnees rectangulaires aux directions 

positives des ascensions droites et des declinaisons. 

Designons par &, y les coordonnees rectangulaires de l’image 

S d’une etoile, dont la position sur la sphere soit (a, d); en- 

suite, soient «,, d, les coordonnees equatoriales du point O. Or, 

menons dans le plan du clich& les droites NM et ZN perpen- 

diculaires aux axes des x et des y. Alors, designant le centre 

de l’objectif par C et la distance focale OC de la lunette par 

l, on aura immediatement: 

OM Fer FO 
(1) en 

Nous remarquons que les angles OCM et OCN doivent etre 

pris comme negatifs, si les coordonnees de M ou de N sont 

negatives. 

Soient 8, M' et N’ les points de la sphere correspondants 

aux points 3, M et N du plan du cliche; done les arcs OM" 

et ON’ seront égaux aux angles OCM et OCN. Designons par 

s Parc OF et par q l’angle WO, q etant pris de 0° a 360°, 

en partant de la direction positive de l’axe des y vers la di- 

rection positive de l’axe des x. Alors, on aura dans les triangles 

spheriques OZ'M' et OF'N': 

tgssing =tgOM' = tg OCM 

os = tg ON' = tg OCN 
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ou selon (1): 

! Xx 2 
| essin a = ne 

(2). 
| tgscosq = =; 

5, n etant les coordonnees rectangulaires exprimees par la di- 

stance focale ! comme unite. 

Regardons le triangle spherique entre le pöle et les points 

O et N. Dans ce triangle on aura: 

(3). -» ».. - COS s = sin Öd sin dy + cos d cos dy cos (a — ap) 

(4). . . . sin q sins = cos Öd sin (@ — av) 

et: 

(5). - - - COS q sin s == sin d cos d, — cos d sin dy cos (@ — anv) - 

Or, selon une methode souvent pratiquée dans l’astronomie 

spherique, faisons entrer les deux quantites auxiliaires n et N 

par les equations suivantes: 

|n cos N = sin d 
(6). 

d’ou l’on tire: 

1 | n sin N = cos d cos (a — av) , 

Grete N—cotocos(e _0,) 

et: 

cos d cos (a — an) 
VO nm N 1 

Les formules (3) et (5) deviennent alors: 

(EE 6 cos 8 msn (0, FAN) 

et: 

(OSS eos ss m cosi(0y + N). 

Des equations (4), (9), (10) et (8) on tirera les formules sui- 

vantes: 

tg (0 — ay) sin N 

sin (0, + N) 
(CER): OR re tes simg = 
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et: 

(TA ME taste Got (0, + ONDE 

Ces formules pourront s’eerire selon (2): 

ls tg (a — äv) sin N 

(13). — sin (dy, + N) 

ln = cot (3) + NM), 
ou: 

dA). euer. 1.05, N — Col delt 

Des formules (13) et (14) on recevra immediatement le 

systeme suivant: 

5 sin (d, + N 
le ol rn 

(1). tg d = cos (a — ay) cot N . 

m m —— 

N = arc ee OM 
N 

Les equations (13) et (14) ou (15) sont les relations ge- 

nerales, qui existent entre les coordonnees rectangulaires et les 

differences correspondantes d’ascension droite et de declinaison.!) 

La premiere des formules (15) peut s’ecrire sous une autre 

forme. En effet, on obtiendra sans difficulté de la seconde 

equation de (13): 

sin (0, +N) _ 1 
snN cosd, 1—ntgd,) 

Si nous substituons cette expression dans la premiere des equa- 

tions (15), nous aurons: 

(IC) AMOS p a) Era ned) 

‘OU: 

a Le aD... we eh 

!) Comparer TURNER, Preliminary note on the reduction of measures of pho- 

tographie plates (Moni notices of the royal astron. society, vol. 54, n:o 

1, 1893), note 1. 
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De cette formule on obtiendra facilement le developpement sui- 

vant: 

i 
(18). 5 Inner os |E+ 180, ön + 

+ te? d a Le ER AT 
2. 3 cos? d, i ) 

ou: 

tg dy c2 2 2 (NS RR ön [S? — sin? dy - 72]. 

De la seconde des equations (15) on tirera: 

oo | : ; ar 2 

Bon. N ı N ( y|, — cos (a — | sin 22 (90 EN DAL 

sin I / 
i=1 

1 + cos(@e—«,) i 

® Ben sin (90° — N N 1 (ET nar of) : (90 Ny 
sin 1” ) 

i=1 

Or, nous aurons d’apres (17): 

fra (CE 0) = 3 8 (0 — ap) ste -m)+...= 
EN 2 Gi 

bi. ser! ze 1 öm tg On 3 Sn 2 tes dp Es Så 

fcos?d, 2? Icostd, cos? d, | cost dy 

De plus, on tirera de la derniere des formules (15): 

N = are cot n — d, = MW’ — d, — tr Ne 
sin sr 

Alors, nous obtiendrons sans difficulte le developpement suivant: 

f 1 | EN EEE SELIN SES (ZU) Vase) en uk It20,:5 

1 
il .&2 (4) IN en A, 

ou: 

(21). . DO = ttgd,- [8 + tg? d,) 5? — 4tg?d,- 7]. 

Les developpements (18) et (20) cessent d’ötre valables pour 

de tres grandes valeurs de dy, c’est-a-dire dans la voisinage du 

pöle. Quand je me servirai, dans ce qui va suivre, de ces de- 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 7. 2 
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veloppements, je supposerai, bien entendu, que les conditions de 

leur convergence sont remplies. !) 

Dans la pratique, les quantites A® et DM pourront, en 

general, &tre negligees au moins pour d, < 60°. Pour le caleul 

numerique, on se servira sans doute des formules exactes (15) 

dans les cas ou A® et D® ne sont pas negligeables. 

8 2. 

Refraetion. 

Pour l’influence de la refraction aux coordonnees rectangu- 

laires sur une plaque photographique stellaire on a des formules 

tres simples, dues a M. TURNER. ”) 

Designons par X la position apparente, c’est-a-dire la po- 

sition affectee par la refraction, d'une etoile sur le cliche, par 

S, la position de l’etoile, corrigee pour la refraction, et par Z 

la projection du zenith. Alors, nous aurons les points N,, I et 

Z en ligne droite dans le plan de la plaque, puisque les points 

correspondants de la sphere sont situes sur le méme grand 

cerele. De suite, nous designons les coordonnees rectangulaires 

de S et de Z par &, a et par X, Y, la distance focale CO=1 

etant prise pour unite. 

Alors, si © est la distance zenithale SCZ de l’etoile =, 

nous aurons avec une approximation suffisante: 

DE 035 SUNNE 

!) Quant aux developpements des formules (18) et (20), comparer Dyson, The 

determination of right ascension and declination from standard coordinates 

(Observatory, vol. 17, n:o 231, 1895); Turner, Formula for converting 

measures on a photographie plate into R. A. and deel. (Observ., vol. 17, 

n:o 232, 1895). — Voir aussi Cxrıstıe and Dyson, On the determination 

of positions of stars for the astrographic catalogue at the royal observatory, 

Greenwich (Monthly notices of the roy. astr. soc., vol. 56, n:o 3, 1896), 

p. 127. 
TURNER, Preliminary note on the reduction of measures of photographie 

plates (Monthly notices of the roy. astr. soc., vol. 54, n:o 1, 1893), note 2. 

N 
7 
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8, etant le coefficient de la refraction photographique pour le 

centre de la plaque et exprim& en secondes d’arc. D’apres 

les determinations experimentales de MM. HENRY, !) la refrac- 

tion photographique s’obtient de la refraction ordinaire, tiree des 

tables de BESSEL, en ajoutant å celle-ci 0,0165 de sa valeur. 

Cette petite correction, qui en plusieurs cas ne joue aucun röle, 

ne peut point etre toujours negligee, comme le demontre M. 

SCHEINER. ?) 

En negligeant les quantites du second ordre par rapport a 

Set an, on aura par un calcul simple: 

H v2 ı m I u a Y? Bo var) 1 - ei (EX + 17). 

Or, on a pour la refraction en 5: 

X—E 
VX— ge + ne (el) ee 

Si l’on substitue dans (5) la valeur de YN,, tiree des equations 

(1) et (2), on obtiendra, en negligeant toujours &°, 7? et öm: 

4). ..dgE= — sin!’ [X —(1+ KE XY:n] 

D’une maniere analogue on trouve: 

5)... = — A, sin 1" [Y—-XY-:5— (1 + Y9%n]. 

Les formules (4) et (5) donnent evidemment les corrections 

pour la refraction totale en coordonnees rectangulaires. 

Or nous definissons avec M. TURNER la refraction differen- 

tielle par la difference entre les refractions totales, prises pour 

l’etoile 3 et pour une etoile fictive, située dans le centre de la 

plaque, ce centre suppose toujours correspondant a la position 

apparente (&,, d,). Donc, on aura les expressions suivantes des 

corrections pour la röfraction differentielle: 

1) Pr. Hrnky, Mesure de la dispersion atmospherique (Bulletin du com. int. 

perm. ete., t. I, 6me fase., 1892). 

2) Voir RAMBAUT, Additional note on the corrections for refraction to measures 

of stellar photographs; SCHEINER, Zusatz zu Herrn Rambaut’s Note über 

Refraetion bei Sternphotographien (Astron. Nachr., Bd. 136, N:o 3255, 1894). 
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0 (5) = Bo sin 1” [(1 + XYS+ XY-Y] 
OR sl — &,sinl’[XY-E+(l+ WW]. 
Voilå les formules de M. TURNER. 

Les coordonnees rectangulaires X, Y de la projection du 

zenith pourront se determiner a l’aide des formules generales de 

transformation (13) et (14) du $ precedant. Nous aurons: 

( Va tg (0 — 0) sin m 

ni | rn (0, + m) 

Dee | Y = cot (d, + m) 

[tem = cot q cos (0 — @,); 

o etant le temps sideral de la pose et q la latitude du lieu 

d’observation. 

Les formules de M. TURNER sont remarquables par la simp- 

licite de la demonstration et des expressions obtenues. De plus, 

ces formules ne contiennent pas explicitement les coordonnees 

equatoriales. En effet, la refraction est un phenomene qui n’a 

point de relation a la rotation de la Terre, mais qui se rapporte 

immediatement a la direction de la ligne zenithale du lieu d’ob- 

servation. En introduisant des coordonnees @quatoriales, on rend 

le traitement de la question plus complique qu’il n'est neces- 

saire; au contraire, l’emploi des coordonnees rectangulaires du 

zenith comme quantites auxiliaires est sans doute lie d’une 

maniere naturelle au caractere du probleme. Enfin, les formules 

de M. TURNER sont avantageuses en ce qu’elles donnent les 

coordonnees corrigees par rapport au point (a,, dy), affecte par 

la refraction, comme origine, cette origine etant le centre veritable 

de la plaque. 

Nous remarquons, que les formules (6) peuvent s’ecrire sous 

une forme convenable au calcul numerique, si l’on fait entrer, 

au lieu de X, Y, les quantites auxiliaires R, S selon les equa- 

tions suivantes: 

( tg (0 — @,) sin m 
| | sin (0, + m) 

(Branden ie |) tg S= Y = cot (dy + m) 

[ tg m = cot q cos (0 — av). 

NN = 
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Done nous aurons: 

|2(0 = fv sin 1 [grn + te Rte Sen] TR 
OL: -, ' 

[200 =8osin I |teR tg 5. 5 + ao oss]: 

Des formules de M. TURNER en coordonnees rectangulaires 

on tirera sans diffieulte les formules correspondantes en ascen- 

sion droite et en declinaison. Je vais ici effectuer ce calcul, 

qui montrera le rapport entre les differentes especes de formules 

et qui donnera une tres bonne verification des formules de M. 

TURNER, mises en doute par M. Jacopy. !) 

D’abord, en designant par (e', d') et par («',, Ö’,) les posi- 

tions vraies, correspondantes aux positions apparentes (a, d) et 

An, Ö,), nous aurons suivant la formule (17) du & 1: o 00 

(0 — Op) 08, = Erw, 
n 1” 

et: 

[(6 + då) + (& + d5) (9 + dy) tg d, + ...]= (a&' — ay) 608 dy = Se + 

[d5(1 +n tg d,) +dn-Stgd,+. =(0 I 20) COS dy Sk Sr 

Si nous substituons ici les valeurs de då et de dm d’apres (4) 

et (5), nous aurons, en négligeant, comme plus haut, les quanti- 

tes du second ordre par rapport å & et å Nn: 

(10). . . (a'— ay) cos d, = (0 — ay) 608 dy — PX + 

+ Bol(1 + X?— Y tg do) 5 + (XY Xeon]: 

Or nous avons: 

(0 — «',) cos d'= (a' — a',) cos (dy + dög) = 

= (0' — a’,) cos dy — (@' — @',) sin dy: dd, sin 1” , 

1 Voir Jacosy, On the correction of photographic measures for refraction 

(The astron. journal, vol. 15, n:o 350, 1895); JacogyY, Reply to Mr Dyson’s 

note on photographie refractions in A. J. 354 (Astr. journ., vol. 16, n:o 

366, 1896). — Comparer Dyson, On the correction of photographie mea- 

sures for refraction (Astr. journ., vol. 15, n:o 354, 1895); Dyson, Photo- 

graphic refractions [reply to prof. Jacoby’s note, A. J. 366] (Astr. journ., 

vol. 16, n:o 373, 1896). 
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dd, designant la refraction totale en declinaison pour le centre 

de la plaque. La quantite dd, sin 1” pourra ici &tre mise, 

avec une approximation suffisante, egale a la refraction totale 

en n pour le centre, c'est-å-dire égale a — 8, sin 1” - Y. De 

suite, on pourra ici remplacer le facteur (a — «',) du der- 

5 
——- Done nous aurons: 

cos dy + sin 1 
nier terme par 

(@' — «',) 05 d', = (@ — a'v) cos dy + BY tg dy: 5. 

Or on a: 

(11) (a — «',) cos d, = (a — any) 608 dy — (A', — Ag) C0S dy = 

= (0 — a,) cos dy + PX - 

Donc on obtient: 

(12) (@' — «',) cos d', = (a — Ag) cos 0, + A + SY tg dy: 5. 

Des equations (10) et (12) on tirera l’expression suivante pour ce 

qu’on pourrait appeler la réfraction differentielle en (@ — «,) cos dy: 

(13) (@' — «',) cos d', — («a — av) cos dy = I (Aa: cos dy) = 

= bo [A + LYS + (XY — X te d)yYl, 
40 representant la difference a — ap. 

Des formules (10) et (11) on obtiendra l’equation: 

(14) (a — «',) cos dy -— (a — ay) 608 dy = I (Je) - cos d, = 

= B,[ + X? Ytgd)&+ (XY— Xtgd)a], 
qui donnera la correction pour la refraction differentielle en Aa. 

De suite, nous avons, suivant l’quation (19) du $ precedant: 

il | I 2 
Vh= vl + )—rted +. sa =S sin 

| ill BIER 
=0 — dd, + sn pr din — då: 5 tg od, + MORE 

c’est-a-dire: 

0 20, 0 60, BY B, KAM 4X ONS EEE 

Or, la quantit& — ,Y pourra tre mise egale a la refraction 

totale en declinaison au centre; donc, l’@quation precedante pourra 

s’ecrire: 



ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1896, N:0 7. Sal 

(15)... fo. (0 — 09) -— (0 — d)) = 0 (40) = 

= BO[(XY + Xtgd)5+ 1 + YA]; 
40 etant egal a d— d,. L’equation (15) contient l’expression 

de la refraction differentielle en AJ. 

Si nous faisons entrer dans les equations (13), (14) et (15) 

les valeurs /«@- cos d,sin1” et 40 sin1” au lieu de 5 et de n, 

nous aurons: 

(16). . 0 (40a-cosd,) = A, sin 1” [(1 + X?) cos dy: da + 

+ (XY— Xtgd,) 16] 

et: 

| (Aa). cos dy, = By sin 17 (1 + X?— Y tg dy) cos dy: Aa + 

(17) + (XY — Xtgd,) 10] 

la (40) = Pa sin 1’ [(XY + X tg dy) cos dy: Ja +(1+ Y?) 20]. 

En mettant: 

(CMD NS @,)siu m, 

on tirera sans difficulte de ces formules, a l’aide des eéqua- 

tions (7): 

då |eo 0): Ia+ ST | cos d, : 4a 
sin? (d, + 23) 7 

n cos (20, + m) 

cos dy sin? (d, + m) 

(19) 9(Aa- cos d,) = £, sin 1” R + 

et: 

SB en kenn don sin m n? 

1 N = 0, sin (dy + m) * m (0,0 + —, Re: 

] n cos (20, + m) 

cn cos? dy sin? (d, + m) a 

i n cos m 1! [2 (40) = 8 sin 1” EE ah | 

Les equations (20) pourront &tre verifiees, par un caleul 

simple, comme equivalentes aux formules de M. RAMBAUT pour 

la refraction differentielle en coordonnees equatoriales.!) Au 

contraire, notre expression pour 0(4«) ne s’accorde pas a la 

!) Ramsaur, The corrections for refraction to measures of stellar photographs 

(Astr. Nachr., Bd. 131, N:o 3125, 1892). 
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formule de M. KAPTEYN pour cette quantite.!) M. KAPTEYN, 

qui a tire ses expressions des formules de BESSEL pour la re- 

fraction differentielle en angle de position et en distance, a mis 

d(Aa.cosd,) egal a 9(Aa).cosd,, ce qui n'est pas justifie 

en general. En effet, de nos equations (16) et (17), ou de 

(19) et de (20), on tirera la difference entre 0 (4a- cos dy) et 

I (Aa) - cos dy: 

0 (Aa: cos d,) — I (Aa) - cos d, = Py sin 1” +: Y sin dy : Ja = 

sin m 

cos dy sin (d, + m) 
) cos du. Aa, = fö SM NV (1 

quantite, etant du premier ordre par rapport a 4a, et qui n'est 

done pas negligeable. L’expression de M. KAPTEYN s’obtiendra 

en divisant par cos d, le dernier membre de l’equation (19). — 

Dans ce qui precede, nous avons toujours suppose, que les 

corrections pour la refraction differentielle peuvent &tre mises 

sous la forme de fonctions lineaires aS + bn, a'& + &'n de 5, n, 

ou de fonctions analogues de Aa, 46. En effet, cette supposi- 

tion est justifiee dans la plupart des cas; ce n'est que pour de 

tres grandes valeurs de la declinaison ou de la distance zeni- 

thale que les quantites du second ordre par rapport a$eta 9, 

ou par rapport a ß,, ne sont pas negligeables. — M. VAN DE 

SANDE BAKHUYZEN a propose?) de calculer, dans chaque cas 

special, les valeurs des coefficients a, b, a et b': 

1:0) pour @&,, do; 

2:0) pour a, Og + Ad; 

3:0) pour ay + IQ, dp, 

ou a, + fa, et dy + AÖ, representent la plus grande ascension 

droite et la plus grande declinaison pour des points du cliche 

en question. On verra alors, si a, b, a' et b' peuvent etre con- 

sideres comme constants pour toute la plaque, ou s’il est ne- 

1) KAPTEYN, Expose de la methode parallactique de mesure. Reduction des 

cliches (Bulletin du com. int. perm. ete., t. I, 2me fase., 1888), p. 101. 

2) van DE NSANDE BAKHUYZEN, Mesures des cliches d’apres la methode des 

coordonnees rectangulaires (Bulletin du com. int. perm. etc., t. I, 3me fase., 

1889), p. 179. 
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cessaire d’introduire dans les corrections de petits termes, dé- 

pendant de 52, n? et de ön. — Quant a l’influence des termes 

du second ordre, on pourra consulter, d’ailleurs, le mémoire deja 

cite de M. RAMBAUT, insere dans le tome 131 des »Astronomi- 

sche Nachrichten». !) 

S 3. 

Aberration et parallaxe annuelles. 

En appliquant le principe, employe plus haut pour l’evalua- 

tion des formules pour la refraction, M. TURNER a etabli des 

formules analogues pour l’aberration annuelle en coordonnees 

reetangulaires sur une plaque photographique stellaire. ?) Ainsi 

cet astronome introduit comme quantites auxiliaires les coordon- 

nees rectangulaires de la projection de l’antiapex de la terre sur 

le plan de la plaque, l’antiapex etant un point, situe dans l’e- 

eliptique, et dont la longitude est &gale a la longitude du Soleil, 

augmentee par 90°. 

Designons par N’ la position apparente d'une etoile sur le 

cliche, c’est-a-dire la position affectee par l’aberration, et par 

N, la position, corrigee pour l’aberration; de suite, soit A la 

projection de l’antiapex. Donc nous aurons: 

sen sin Ein 9%), 

lorsque SS’, est exprime par la distance focale CO = I comme 

unite, 7, est la constante d’aberration 20”,45, et O' designe 

l’angle SCA. — Nous remarquons que les points ®°, S’, et A 

sont situes en meme ligne droite. — Alors, designant par 5, 7 

et par X’, Y’ les coordonnees rectangulaires des points I et 

A, la distance focale I etant l’unite, nous obtiendrons sans diffi- 

!) RaMmBAUT, The corrections for refraetion to measures of stellar photographs 

(Astr. Nachr., Bd. 131, N:o 3125, 1892). 

2) TURNER, 1. c. (Monthly notices of the roy. astr. soc., vol. 54, n:o 1, 1895), 

note 3. 
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culté, en negligeant les termes du second ordre par rapport å 

Sean: 

(2). . .sin@ = SEN B ee = ED are ee 7 
Or nous avons: 

= X'-—5 oe. ds we, — —, 
“ ; Me ll nr 
då etant la correction pour l’aberration en 5. Done nous ob- 

tiendrons, en negligeant toujours &°, n? et 57: 

J U 3 
4 dS=y,sin1”|- — = |, 
(4) = ei +X?2?+Y2 yi+ X@7E - 

De meme, nous aurons pour l’aberration en 7]: 

(5) dy=y,5inl’|— £ — — N — le 
| VI + X?+ Y? VI + X? + Y” 

Si nous definissons l’aberration différentielle d'une maniere 

analogue a celle dont nous avons defini la refraction differen- 

tielle, nous aurons pour celle-la les formules suivantes: 

ER D 2 5 

| 6) = —y,sinl VI + KA, ya 

en | ; 
0 = 2 7 sın ll ; 

| (m) Yo vi + x2 2 yn 

Ces formules, dues a M. TURNER, sont élégantes, mais elles ne 

sont pas convenables au calcul numérique. Donc, je vais ici 

les transformer en une autre forme. Ah 

Les coordonnees rectangulaires X’, Y’ de l’antiapex pour- 

ront s’obtenir des equations: 

( tg (@ — ay) sin m 
; | sin (d, + m’) 
( ) . . . . . . | y' Be cot (d, + m’) 

| tg m’ = cot d cos (a — ay). 

NES 

a, d designant les coordonnées equatoriales de l’antiapex. De 

ces equations on tirera: 
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1 sin (d, + m’) 

Vı+X2»Y2 Yır tg? (a — ay) sin? m’ 

Si I'on y introduit la quantite auxiliaire »' par l’equation: 

Orten — tele 0,)sinm!, 

on aura: 

= 1 — 

VE ve = sin (d, + m’) cos n’ 

et: 

( NG Er 
I - = SIN N 
v1 + X’: + y” 

\ y' 
= c0s (d, + m’)cosn'. I = == 

[VI ds ND NE 

Donc, les formules (4) et (5) pourront s’ecrire: 

då = y, sin 1” [sin n’ — sin (d, + m’) cos n' - 51] 
OM dn = y, sin 1” [cos (d, + m’) cos n' — sin (dy, + m’) cos n'- Nn]. 

De suite, les formules (6) deviennent: 

20-05 
10)... = 

| Q = — 7, sin 1” - sin (d, + m’) cos n'. 

Les quantites m’ et n’ se calculeront d’apres les équations: 

; fte m’ = cot d cos (a — ap) 
(Il s | j RUN. 

tgn’ = sin m' tg (a — dv). 

Enfin, les coordonnées &quatoriales &«, d de l’antiapex s'obtien- 

dront des formules: 

IE csdo=—sin® 

MO ein]® eos d) 605. @ cos: 

| sind = cos Osine, 

© étant la longitude du Soleil et & l’obliquite de l’Ecliptique. — 

Toutes les formules (9), (10), (11) et (12) sont convenables 

au calcul numerique. — 
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Enfin, je vais montrer le rapport qui existe entre les 

formules en coordonnees rectangulaires et celles en ascension 

droite et en declinaison. — Designons par (a, d') et par (a',, 

d',) les positions corrigees, correspondantes aux positions appa- 

rentes (ce, d) et (&,, d,)- Alors, nous aurons d'une maniere ana- 

logue aå celle dont nous avons obtenu l’equation (10) du $ pre- 

cedant: 

(15). . (a — ay) 608 dy = (a — ap) 608 dy + 7, Sinn’ — 

Yo {sin (d, + m’) cos n' — cos (d, + m’) cos n' tg d,) 5 — 

— sin n' tg dy - Nn] = (a — ay) cos dy + Y, Sinn’ — 

sin m’ cos n' 
0 

- -&— sin n' tg d, :Nn|- 
(ÖS Oy 22 

Or nous avons: 

(14). . . (@ — «',) cos d, = (@’ — ay) 608 d, — Y, Sin n’ 

et: 

(15). . (@ — av) cos d', = (a' — ay) C08 dy -— Y, sinn — 

— 7, 608 (d, + m’) cosn’'tgd,-$. 

Des equations (13) et (15) on tirera l’expression suivante pour 

l’aberration differentielle en 4@- cos dy: 

(16) (a — «',) cos d', — (a — ay) 605 dy = I (Aa - cos dy) = 

70 [Sin (d, + m’) cosn’ -5— sin n' tg dy: N]. 

Selon (13) et (15) on aura l’equation: 

(17) (a' — «',) cos dy — (@ — ay) cos dy = I (Aa) - cos dy = 

sinm’cosn . es 
= — „Il — -&—sinn . Yo COS d, = 200 NI> 

qui donnera la correction pour l’aberration differentielle en Aa. 

Ces formules etablies, cherchons l’expression de l’aberration 

differentielle en declinaison. — Nous avons: 

sin 1 z 
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= 0 — dy + Y cos (dy + m’) cos n’ — 

— yo [sin n' tg dy: 5 + sin (d, + m’) cos n'-N|- 

Or on a: 

Yo 605 (d, + m’) cos n' = Ö', — dy 

Done nous aurons pour l’aberration differentielle en 40 l’ex- 

pression: 

(18). 2... . (dd —0) — (0 — 090) = I (AO) = 

= — yo [Sin n' tg dy -$5 + sin (d, + m') cos n'-Nn|- 

Si nous faisons entrer dans (16), (17) et (18) les valeurs 

Ja.cosd,sinl’ et Ö0sinl” au lieu de & et de n, nous ob- 

tiendrons les formules suivantes definitives pour l’aberration 

differentielle en coordonnees £Equatoriales: 

(19) (Au. cos d,)=— Y, sin 1” | sin (d, + m’) cos n’ cos dy: da — 

— sin n' tg dy: 40] 

et: 

(ac = — 7, sin 1” an [sin m' cosn’. da — 
a COS ÖL 

20) . i — sin n' tg dy: 40] 

|2 (409) = — 7, sin 1” [sin n' sin dy: 4a + 

[ + sin (d, + m’) cosn’- 401. 

Pour l’aberration, nous remarquons, comme pour la refraction, 

la difference entre les expressions de O(A«@.cosd,) et de 

0 (Aa) - cos dy. — 

Afın de donner encore une application de la methode de 

M. TURNER, je vais ici montrer, qu’elle peut etre employee 

immediatement a l’etablissement des formules pour la parallaxe 

annuelle, formules qui pourront étre utiles a la determination 

des parallaxes des etoiles fixes. 

En effet, il est clair, que, pour ce but, nous n’aurons qu’a 

remplacer, dans les formules precedantes pour l’aberration, les 

coordonnees de l’antiapex par les coordonnees du Soleil et le 

coefficient y, par la quantite — o7z, zz etant la parallaxe an- 
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nuelle de l’etoille 3 et o le rayon vecteur heliocentrique de la 

Terre, exprime par le demi-grand axe de l’orbite de la Terre 

comme unite. 

Donc, les formules (4) et (5) doient etre remplacees par les 

formules suivantes: 

| dö = — oz sin 1” Sr 
) a > 

ee ie 
I dy = — oz sin 1” re na 
| VI + 5? + Y? 

=, Y designant les coordonnees rectangulaires de la projection 

du Soleil. Nous aurons ici: 

[öd re (EN CA) STR AU 
| Ti sin (d, + M) 

I OY =cot(d, + M) 

Its M = cot Dcos(A — av), 

(22) . 

A, D etant l’ascension droite et la declinaison du Soleil. Done 

nous obtiendrons les formules suivantes analogues aux equa- 

tions (9): 

38 dö = -— oz sin 1” [sin N — sin (6, + MM) cos N- 5] 

c) dn =— gre sin 1” [cos (d,+ MM) cos N — sin (d,+ M) cos N-n]. 

Si nous negligeons les termes du premier ordre par rapport a 5 

et a n, nous aurons: 

ey. Jas = — 0 sin 1” - sin N 

ldy = — oz sin 1”. cos N cos (d, + M), 

ou 

(25) [tg M = cot D cos (A — «,) 
7° ES N = sin Mtg(A— o,). 

On pourra verifier facilement ces formules comme equivalentes 

aux formules ordinaires pour la parallaxe annuelle en ascension 

droite et en declinaison. 
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8 4. 

Precession et nutation. 

Quant a l’etablissement des formules pour la precession et 

la nutation differentielles en coordonnees rectangulaires sur un 

cliche, nous partons des expressions bien connues: 

fde = —[f +gsin(@ + a) tg d] 
A). lid = — geos(@ + o), 

qui donnent les reductions de l’ascension droite et de la de- 

clinaison a l’equinoxe moyen au commencement de l’annde. Les 

quantites f, g et G sont tabulees dans les ephemerides astrono- 

miques. 

Done, pour la precession et la nutation differentielles en ascen- 

sion droite, on aura, en negligeant les termes du second ordre par 

rapport a Aa et a dd: 

0 (Ia) = — g|sin(@ + a) tg d — sin (G + av) tg du] = 

= — 49 sin 1” [008 (G + av tg dy: Aa + sin Ne a) |, 

d’ou l’on tire: 

(2). . d(Je)cosd, = —g sin 1 ” [cos (G + @,) Sin dy >: da + 

sin(@ + 2 go. 
cos d, 

De meme nous obtiendrons: 

(3). - 779X40)— 9. sin 1” - sin (G + a): Aa: 

Alors, si nous remplacons dans (2) et dans (3) 4a et 40 

5 
— ——— et par SEE nous aurons: 
cos d, sin 1” P SK 

par 

[ao cos äv = — g [c05 (G + Ao) tg dy: 5 + ee] 
0 

© sin(@ + 9) a 

cos Ög = 9 (46) = 
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Je supposerai que les reductions totales en coordonnées 

rectangulaires peuvent s'ecrire sous la forme suivante: 

ja —=sinl’[a+b5+ en] 
9) 1 3 = [2 ' 1X ' \dy = sin 1’ [a' + b’5+ e'n]. 

Les quantites asin1” et a' sin 1” etant les reductions pour le 

centre de la plaque, nous aurons, en negligeant les termes des 

ordres superieurs: 

kl + g sin (G + av) tg dy] cos dy 

CR Ad= — ycos(G + av. 

Donc, les reductions pour la precession et la nutation differen- 

tielles pourront se mettre sous la forme: 

(7) FOR a 
ol Uttran) fre aeg 3 (m) Be em 1” [b’ö+cn] ? 

Or, si (&', Ö') et (a’,, d',) sont les positions reduites, corre- 

spondantes aux nn (oe, 0) et (av, dy), ON aura: 

(8) (0 — 20) 00804 = sn nllE+dE) + tg do: (E+ d5)(4+ AN) FT a 

= (0 — @)cosd, + a + (b + a' tg d,)5 + (c + atg d,)n. 

De suite, nous avons: 

(9). . . (@' — @',) cos d, = (a' — ay) cos dy — day: cos dy, 

de, etant la reduction totale en ascension droite pour le 

centre de la plaque, c’est-a-dire egal a AE Donc, on tirera 
i; cos Ög 

des equations (8) et (9): 

(10) (a — «',) cos dy — (@ — ay) cos dy = I (AA): cos dy = 

= (b + a tg da) 5 + (c + atgd,)N- 

Quant a la deelinaison, nous aurons de méme: 

ed, = + An) —Ited ($ + dö? —.. .])= 
sin ar 

=0 —0d, + a + (b' — atg da)S + en: 
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Or, a’ est egal A la reduction en declinaison pour le centre, c’est- 

a-dire egal a d', — dy; donc on obtiendra: 

ee) 90) (Ba 50, STEN. 

En comparant les equations (10) et (11) aux equations (4) 

on trouvera les relations suivantes: 

fö + dt, = — 39 cos (G + 00) te do 
sin(@ + &,) 

ara 09 al 
e | Sy 7 cos Ög 

2). sin (@ + ap) 
In — atgd, = a, 

le‘ — 0): 

Alors, en employant les expressions (6) de a et de a’ on tirera 

sans difficulte des relations precedantes les valeurs suivantes 

des coefficients b, ce, b’ et cd’: 

(0 =0 

(3) je = fsind, — gsin(@ + ay) cos dy 

= — fsind, + g sin (@ + ay) cos dy = — € 

le =0. 

Si nous substituons ces valeurs dans les équations (7), nous 

obtiendrons pour les reductions differentielles des coordonnees 

rectangulaires a l’equinoxe moyen au commencement de l’annee: 

Ben (14) . : | S 

ou: 

(15). . . P=sin 1’[/sind,— g sin (G + ag) cos dy]. 

Quant a la reduction de l’&quinoxe moyen a l'eépoque t, a 

l’equinoxe moyen a l’epoque f,, on a les formules suivantes, bien 

connues: 

(16). da = — At:|m, + n, sin atgö] 

dö = — At:n,cos«, 

At designant la difference t —t,. Les quantites m, et n, pour- 

ront .etre tirees de la table XI dans le tome I du »Lehrbuch 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 7. 3 
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zur Bahnbestimmung der Kometen und Planeten» de von OP- 

POLZER, en prenant pour argument l’epoque I (t, + t). — L’equa- 

tion (16) etant de la me&me forme que l’@quation (1), on ob- 

tiendra immediatement par analogie, selon les equations (14) et 

(15), les expressions suivantes des reductions de l’epoque t a 

l’epoque £,: 

(Pe 
NU Ne 

| I | Vv 
in \ 

(18), 27 — 41. smita sind, — nn, sin oycosone 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 7. 

Stockholm. 

Om aritmetiska och statistiska metoder för 

proportionella val. 

Af G. ENESTRÖM. 

(Meddeladt den 9 September 1596 genom A. LINDSTEDT). 

I sin intressanta uppsats Om Flerfoldsvalg !) har prof. T. 

N. THIELE uppställt en teori för sammansatta val (d. v. s. val, 

där flere platser skola genom en enda omröstning besättas) och 

därvid i första rummet sökt angifva det utmärkande känne- 

tecknet pa en valmetod, hvilken skall kunna karakteriseras sa- 

som riktig och rättvis. Han har kommit till det resultatet, att 

den riktigaste valmetoden är den, som gifver at valkorporationen, 

betraktad sasom en enhet, den största tillfredsställelsen, och att 

tillfredsställelsen för en enskild valman är en viss funktion af 

antalet kandidater, som han lyckats fa valda. Denna teori har 

han äfven tillämpat på läran om proportionella val, och antagit, 

att vid sådana val tillfredsställelsen för en valman, som lyckats 

få n kandidater valda, är proportionell mot uttrycket 

al 1 1 ; es ee 

Beteckna vi detta uttryck med /(n), och förstå vi med en ge v2: 

grupp af valmän sammanfattningen af dem, som hafva alla 

kandidater lika, samt antaga vi, att s olika grupper af valmän 
> I > 

med röstetalen 7), 75, - - - > r,, skola besätta p platser, så 

1) Oversigt over Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 

1895, sid. 415—441. 
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böra tydligen dessa grupper genomdrifva i ordning pj, Pa, - - - , 

ps kandidater, om uttrycket 

OT np) rip) 2 22 le 

är större än nagot annat uttryck af samma form, men med 

andra möjliga värden insatta i stället för pj, Pa - - -» Ps 

För att erhålla det rättvisaste valresultatet har man alltså 

blott att först för hvarje kombination af p kandidater bestämma 

huru många platser de olika grupperna skulle lyckats besätta, 

om kombinationen angåfve valresultatet, och införa dessa tal i 

uttrycket (2) i stället för pi, Pa. - - -, Ps. Manzerballernge 

lika mänga värden af detta uttryck, som antalet kombinationer 

af p kandidater, och den kombination, som svarar mot det 

största värdet af uttrycket, angifver da det verkliga valresultatet. 

JT fö Gt 

p=2,s—3, 7, — 800,2, 200 2 El 

och röstar första gruppen på kandidaterna A, och Ä,, 

andra > > > K, och &, 

tredje > » » K, och Kr 

blefve, om valresuitatet vore X, och &,, py =2, po =1, pa =1, 

» > (EO Kr, p, ep re 

> > AEG och Kup, (ps ar =. 

Men i dessa fall äro värdena af (2) i ordning 

800-3 + 200 +100 =750, 

300 + 200-3 + 100 =1700, 

300 +200 + 100.3 = 650, 

hvaraf följer, att X, och K, äro valda. 
bojus 

Sa skarpsinnig denna THIELES teori än är, torde den dock 

icke vara alldeles oantastlig, och dess upphofsman betraktar 

den icke häller såsom en definitiv lösning af frågan om den 

riktigaste metoden för sammansatta val. Sa t. ex. kan det 

dragas i tvifvelsmål, om ett valresultats riktighet verkligen bör 

bedömmas efter den tillfredsställelse, det gifver åt valkorpora- 

tionen. Tänkte man sig frågan gälla att genom omröstning 

bland besökarne af en konsert (eller annan föreställning med 
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estetiskt syfte) afgöra, hvilka stycken borde utföras, vore be- 

traktelsesättet utan tvifvel passande, men om det gäller att åt 

ett antal personer gifva ett bestämdt uppdrag, borde väl snarare 

personernas lämplighet för uppdraget tagas i betraktande, och 

‚nagot oföränderligt samband mellan personernas lämplighet och 

valkorporationens tillfredsställelse af valet torde vara svårt att 

a priori fastställa. Denna mera formella oegentlighet skulle 

måhända aflägsnas, om man i stället för tillfredsställelsen af 

valet införde sannolikheten, att en valman vore i stand att 

finna n lämpliga kandidater. Men äfven om så sker, kan mot 

THIELES teori, för så vidt den rör frågan om proportionella val, 

invändas, att enligt densamma fall kunna inträffa, då den med 

högsta röstetalet försedda kandidaten icke blir vald, !) en om- 

ständighet, som för det populära askadningssättet torde göra 

teorien mindre tilldragande. Härtill kommer äfven, att denna 

teori icke synes gifva någon ledning för att afgöra, huruvida 

uttrycket (1) verkligen är det, som vid proportionella val bör i 

främsta rummet komma i atanka;?) visserligen adagalägger 

THIELE, att införandet af detta uttryck leder till D'HoNDTS 

metod i de fall, da denna är användbar, men som bekant är 

nämda metod långt ifrån den enda, som leder till proportionella 

val. Hvad slutligen angår den praktiska tillämpningen af me- 

toden, är denna visserligen i de flesta fall ganska enkel. men 

kan dock, såsom THIELE själf framhåller, ?) leda till nästan 

ändlösa räkningar. 

Då enligt min mening ungefär lika viktiga anmärkningar 

skulle kunna göras mot hvarje försök att matematiskt formulera 

det utmärkande kännetecknet på en riktig valmetod och med 

ledning däraf bestämma metoden för proportionella val, har jag 

1) Anledningen härtill är, att THIELE med full afsikt befriat sin metod från 

den inskränkningen, att den kombination af n+1 kandidater, som skall för- 

klaras vald i fall n+1 platser skola besättas, alltid måste innefatta den 

kombination af n kandidater, som skall förklaras vald i fall n platser skola 

besättas; jfr THIELE, anf. arb. sid. 428. 

2) Jfr THIELE, anf. arb. sid. 425. 

3) THIELE, anf. arb. sid. 422, 428—429. 
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inslagit pa en helt annan väg, hvilken visserligen icke teoretiskt 

taget är sa tilldragande som THIELES, men som dock synes mig 

säkrare leda till målet. Jag har nämligen tagit till utgängs- 

punkt en definition på proportionella val, som öfverensstämmer 

med den allmänna uppfattningen af dessa vals beskaffenhet, och 

sedermera genom generalisation af definitionen sökt bestämma 

betydelsen däraf i de fall, för hvilka definitionen icke direkt är 

användbar. 

Den definition på proportionella val, från hvilken jag ut- 

gått, har följande lydelse. 

Om p platser skola genom omröstning besättas af r valmän, 

som äro fördelade i s grupper G,, Ga, . - ., @, med respek- 

tive 7,, 73, - . ., 7s röster, så säges tillsättningen ske medelst 

proportionella val, om de olika grupperna erhålla i ordning 

prı pra Pr; 
7 . . . 9 

RA a sa 7 

platser, för den händelse att alla dessa storheter äro hela tal, 

och ingen grupp af valmän har en enda kandidat gemensam 

med någon af de öfriga grupperna. 

Med grupp af valmän förstår jag alltjämt sammanfatt- 

ningen af dem, som rösta med identiskt lika röstsedlar, och 1 

den följande framställningen antager jag för enkelhetens skull 

öfverallt, att grupperna äro pa förhand ordnade efter röstetalen, 

sa att 

Mot denna definition torde ingen grundad anmärkning kunna 

söras, då den i själfva verket blott är en exaktare formulering 

af den föreställning, man i allmänhet fäster vid uttrycket »pro- 

portionella val». 

Såsom ofvan angifvits, bör den uppställda definitionen tjäna 

såsom utgängspunkt för bestämmande af den proportionella val- 

metodens begrepp i allmänhet, oeh det första steget blir nu att 

afgöra, huru man bör generalisera definitionen, så att den passar 

äfven för den händelse att alla grupper visserligen rösta på helt 
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och hållet olika kandidater, men — icke för alla förekommande 

värden af n är ett helt tal. Tydligen kan en sådan generalisa- 

tion ske på ett obegränsadt antal sätt, och någon fullständig 

uppräkning af dessa lär hvarken vara möjlig eller erbjuda något 

reellt intresse. I denna uppsats skall jag sysselsätta mig blott 

med två af dem, hvilka synas mig förtjäna särskild uppmärk- 

samhet, dels därför att de äro jämförelsevis enkla, dels därför 

att de faktiskt kommit till användning. 

Vid det första sättet för generalisation af den uppställda 

definitionen utgår man från den observationen, att antalet platser, 

som enligt den ursprungliga definitionen tilldelas hvarje grupp, 

erhålles genom att dividera gruppens röstetal med ett visst tal, 

som är så beskaffadt, att alla kvoterna blifva hela tal, och att 

deras summa är lika med p. Äro nu icke alla kvoterna hela 

tal, kan man tänka sig, att, eftersom hvarje grupp gifvetvis 

maste erhålla ett helt antal (eller inga) platser, endast de hela 

talen bibehållas, under det att de vid divisionen uppkommande 

resterna bortkastas. Men i sadart fall kan man icke i all- 

mänhet sasom divisor bibehalla —, ty uttrycket 
P 

(22) a 22) + AS: +22) 
r r r 

är alltid mindre än 

Tp TP sp 
OR ERA ETT 

Pr ip r 

d. v. s. mindre än p, så snart icke den ursprungliga definitionens 

förbehall äger :beständ, hvaraf följer, att i allmänhet icke alla 

platser skulle blifva besatta, om man i hvarje fall använde a 
Pp 

sasom divisor. Däremot kan man komma till asyftadt resultat, 

Tr 5 
om man utbyter = mot ett tal x sa beskaffadt, att 

> 

j+22)+. | FE: NE 
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Man ser lätt, att i allmänhet z är mindre än Z och blir lika 
p 

med — blott i det fall, som den ursprungliga definitionen afser. 

Det slag af metoder för proportionella val, som enligt denna 

tankegång erhålles, skulle jag vilja kalla aritmetiska eller hel- 

talsmetoder, och på grund af det nu sagda uppställer jag följande 

definition. 

Om p platser skola genom omröstning besättas af r val- 

män, som äro fördelade i s grupper G,, Ga, - - ., @, med 

respektive 7,, 75, . . ., 7, röster, så säges tillsättningen ske 

medelst aritmetiskt proportionella val, om de olika grupperna 

#2), #2), . are 2) 
L WH At 

platser, för den händelse att alla dessa grupper hafva helt och 

erhålla i ordning 

hållet olika kandidater, och talet x satisfierar ekvationen (3). 

Anmärkas bör, att värdet af x är obestämdt så till vida, 

som ekv. (3) blott fastställer de gränser, inom hvilka detta värde 

bör ligga. Antaga vi t. ex. 

JE 2 = An = A0U0U nl, 

så är det klart, att eqvationen 

2 ND 4 2): 
L X 

är satisfierad, så snart 

100 2» = 150: 

Då emellertid hvarje värde af x, som ligger mellan dessa grän- 

ser, gifver samma värde åt de två uttrycken 

au) 150\ 
a a | , E| 

Ub AB I 

d. v. s. leder till ett och samma valresultat, och då ett lik- 

artadt förhållande gäller i allmänhet, så är det likgiltigt, hvilket 

xz-värde vi välja. Vi kunna därför öfverenskomma, att med x 
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beteckna det största af de värden, som satisfiera ekv. (3), alltså 

i det anförda exemplet värdet 150. 

Emellertid kan det 1 vissa fall inträffa, att ekv. (3) icke 

satisfieras af något v-värde. Är t. ex. 

Ss Dep 2,2 2007, 1100) 

sa blir i ekvationen 

4 a N 2010) u 
MH L N 

vänstra ledet mindre än 2, sa länge x är större än 100, men 

större än 2, så snart © blir lika med eller mindre än 100. I 

sådant fall öfverenskomma vi att med « förstå det största af 

de värden, för hvilka olikheten 

22) + ee) + 22)>p—1 
«ö & X 

äger bestand. Säledes blir i det sist anförda exemplet «—=100. 

För öfrigt inser man omedelbart, att den uppställda olikheten i 

hvarje fall skulle kunna användas för att definiera värdet af « 

Så är t. ex. det största värde af x, som gör uttrycket 

(222) & 

större än 1, just 150, d. v. s. det största värde af x, som sa- 

tisfierar ekvationen 

2) N (== 2. 

Men af den betydelse, vi sålunda hafva gifvit at talet =, 

framgar, att detta tal är just det s. k. fördelningstalet (nombre 

répartiteur) enligt D'HonptTs metod, och att den metod, at 

hvilken här gifvits namnet aritmetiskt proportionell valmetod, 

alltså är identisk med D'Honpts metod för proportionella val. 

Vi behöfva således icke här inlåta oss på frågan, huru man 

enklast bör lösa ekv. (3), utan kunna omedelbart uppställa 

följande sats, i hvilken man utan svårighet igenkänner D'HoNDTS 

bekanta regel. 
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Ordnar man talen 

a RA 

| (£) | 

rs 
Te une 

efter deras inbördes storlek, sa är först och främst = lika med 

det p-te bland dem. Tager man vidare i betraktande de p 

första talen, samt finner man, att bland dessa tal r, ingar p, 

gånger, r, äter p, gänger, o. s. v., så att r, ingår ps ganger, 

så är 

r B 
Ts Ä 

aln ’ A= BRITEN EE 

Skulle efter ordnandet af de g största talen (4 <p) visa sig, 

att flere än p—qg af de närmast lägre äro lika stora, uttagas 

genom lottning p — g bland dessa senare och de icke utlottade 

talen lämnas utan afseende. 

Vid formuleringen af satsen har jag i första raden af (4) 

utskrifvit talet Å men i de följande raderna utelämnat mot- 

svarande tal. Anledningen härtill är lätt att finna. I själfva 

verket kan talet = i regeln icke komma till användning, efter- 

som enligt antagandet r, aldrig kan vara större än r, och grup- 

pen @, följaktligen icke kan erhålla flere platser än G,, hvilket 

. . . .. D Lo) 

ju innebär, att gruppen @, kan besätta högst 5 platser; på samma 

sätt kan gruppen @, besätta högst Pr platser och i allmänhet 
3 

gruppen G, högst 2 platser. Alla de tal i n-te raden af (4), 
ı 
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som följa efter talet = äro alltså utan användning; dock må 
n 

för fullständighetens skull anmärkas, att äfven om n > p, talet 

T kan genom lottning komma i betraktande. 

I fraga om den aritmetiskt proportionella valmetoden har 

jag angifvit, att antalet platser, som böra tillkomma de olika 

grupperna, bestämmes genom att dividera gruppernas röstetal 

med ett visst tal « och bortkasta resterna. Men naturligtvis 

kan man i stället tänka sig, att röstetalen multipliceras med 

ett visst tal », och sedan samma förfaringssätt som förut an- 

vändes. Den enda skillnaden blir, att man söker det minsta 

värde af y, som satisfierar ekvationen 

JU) SR II Ua) oo är JAM SP eo (DÖ) 

eller, om intet sådant y-värde finnes, det minsta värde af y, 

som gör uttrycket 

Elyrı) + Kun) +... + OD 

större än p— 1. För att bestämma y har man da att bilda 

talen !) 

17,52 p 
Pa Tje 

en 1 

19062 

fa RS 

2 

PA / 

utvälja de p minsta bland dem, och sedan förfara pa samma 

sätt som förut. 

1) Jfr PHRAGMÉN, Proportionella val. En valteknisk studie. Stockholm 1895, 

sid. 33—40. 
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Hittills har jag afsett blott det fall, då alla grupper hafva 

helt och hållet olika kandidater. Det återstår alltså att gå 

ytterligare ett steg och söka aflägsna äfven denna inskränkarde 

bestämmelse, men så, att man alltid äterföres till D'HoNDTS 

metod, för så vidt alla grupper hafva helt och hållet olika 

kandidater. 

Äfven härvid är ett obegränsadt antal utvägar möjligt. En 

sådan utväg finner man, om man utgår från den observationen, 

att sedan gruppen G, besatt första platsen, frågan om den föl- 

jande platsens besättande kan afgöras med ledning af ekvationen 

(5) + A+ ra 

och att i allmänhet, sedan gruppen G, besatt m platser, frågan 

om den följande platsens besättaude kan afgöras, om man i 

å a IP, 3 B BER a ES Be. ekv. (3) inför fä en = i st E| = och. 1 7 sts page: 

grund häraf kan man modifiera den ursprungliga metoden där- 

hän, att man tänker sig platserna successivt besättas, och att 

hvarje valman, som fått m af sina kandidater valda, har rätt 

att inverka på tillsättningen af de följande platserna med blott 

I 

m + 1 
ligen tillämplig äfven på det fall, då två eller flere grupper af 

af sin röst. Efter denna modifikation är metoden tyd- 

valmän hafva någon kandidat gemensam. 

Det allmänna förfaringssättet blir då följande. Först till- 

delar man första platsen at den kandidat, som har de flesta 

rösterna; därefter borttager man hälften af röstetalet för hvarje 

grupp, som haft den valde bland sina kandidater, och tilldelar 

andra platsen at den, som nu har det högsta röstetalet. Sedan 

borttager man hälften af röstetalet för de grupper, som fatt en 

kandidat vald, och 2 af det ursprungliga röstetalet för de grup- 

per, som fått två kandidater valda, samt tilldelar tredje platsen 

at den kandidat, som nu har det högsta röstetalet. Pa detta 

sätt förfar man, till dess alla platser äro besatta. I händelse 

af lika röstetal företages lottning. 
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Det nu angifna förfaringssättet sammanfaller i de flesta fall 

med THIELES metod för proportionella val. !) 

En annan utväg att generalisera metoden för aritmetiskt 

proportionella val finner man, om man väljer till utgångspunkt 

ekv. (5) och observerar: 

1) att den grupp, hvilken första platsen tillkommer, kan 

bestämmas med ledning af ekvationen 

Alma) © Alam) 72 2 2 2 Ma) 

där y, är det minsta tal, som satisfierar ekvationen. Naturligt- 

vis blir (om man bortser från specialfallet », = r,, då lottning 

mäste äga rum), 

Eyr)=1l, yr)=.. .=Hyr)=0, .. 

: a 1 
och ur den första ekvationen följer 7, a 

1 
2) att ekv. (6) i själfva verket kan bildas ur ekv. (5) 

genom att substituera y, 1 st. f. y och list. f. p; 

3) att genom subtraktion af ekv. (6) från ekv. (5) och 

med hänsyn tagen till ekvationssystemet (7) erhålles 

(Yr FRI FA fr Run) pr 

4) att denna ekvation är af samma form som ekv. (35). 

hvadan man genom det nyss använda betraktelsesättet finner, 

att den grupp, hvilken andra platsen tillkommer, kan bestäm- 

mas med ledning af ekvationen 

ls — in) PN PSD es JIE = (9) 

1 
, allteftersom », är större eller „ hvarur % = yı + 3 ller MN, = 

1 bo 

mindre än 7, + Y,r,r.; 

5) att man kan fortgå på samma sätt ända till dess alla 

'p platserna äro besatta, så att för hvarje plats erhålles en be- 

stämmande ekvation af samma form som ekv. (6) och (9), och 

platsen tilldelas åt den grupp, hvars motsvarande term efter 

ekvationens lösning befinnas vara 1; 

!) Jfr THIELE, anf. arb. sid. 425. 
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6) att, da fråga är om besättande af den v:te platsen, en 

grupp G,, som redan erhållit m platser, i den bestämmande 

ekvationen motsvaras af en term af formen 

Eyırn Mar ln 9 

där a, är ordningstalet för den sista af de platser, hvilka grup- 

pen redan besatt, samt att denna grupp erhåller äfven v-te 

platsen, om 

= Y, = 14 ER 
Yv Yan T. 

satisfierar den v-te bestämmande ekvationen. 

På grund af dessa observationer, kan man modifiera den 

ursprungliga metoden så, att man tänker sig platserna succes- 

sivt besättas, och att hvarje valman, som fått m af sina kandi- 

dater valda, sedermera får inverka på tillsättningen af en viss 

plats blott med kvantiteten ; 

Gi Yan 

där a, är ordningstalet för den sista af de platser, hvilka in- 

tagits af hans kandidater, och y är ett tal, som erhålles genom 

lösning af den bestämmande ekvationen för den plats, om hvars 

besättande fråga är. 

Efter denna modifikation är metoden tillämplig äfven på 

det fall, då två eller flere grupper hafva någon kandidat gemen- 

sam; och förfaringssättet blir då följande. Man bestämmer för 

de olika kandidaterna KW, KO .. ., KM) de respektive 

röstetalen sd, FA . . ., rm och tilldelar första platsen åt 

den kandidat, hvars motsvarande uttryck i ekvationen 

Ay) 2 BO) 2 Re 

blir 1 för det minsta möjliga värde af y,; är denne kandidat 

> ; 1 | I 5 
K®, blir alltså y, = &- Härflyter nu röstetalet 70 fran t 7 

ev 1 il 1 . . . 

grupper med röstetalen Zz, Ar, . . ., ”, insätter man i 

stället för dessa röstetal i ordning 
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(OD TR ar (al) 00) 00) (05) NE U Te UN, 

samt summerar ånyo rösterna för hvarje kandidat utom KV, 

och om röstetalen nu befinnas vara för kandidaterna KX, KO, 

., K® 1 ordning 

RO, ed —yR®,...,0om—y,Rm, 

tilldelar man andra platsen at den kandidat, hvars motsvarande 

uttryck i ekvationen 

Eye? — NR) + E( 4300 — y,R®)+...+ Hy — y, R)=1 

blir 1 för det minsta möjliga värde af y,; är denne kandidat 

RO 1 
— +. På samma sätt fortfar man, 02 "00 KO, blir alltså y, = 4, 

till dess alla platser äro besatta. 

Man ser omedelbart, att detta förfaringssätt är identiskt 

med det af PHRAGMÉN framställda, !) hvilket alltså är ett spe- 

ciellt slag af den valmetod, hvilken jag kallat aritmetiskt pro- 

portionell. Att så skulle vara förhållandet, framgår äfven där- 

af, att PHRAGMÉNS metod leder till D’Honpts regel i de fall, 

då denna är tillämplig. ?) 

Mot hela den aritmetiskt proportionella valmetoden kan 

emellertid enligt min mening med skäl anmärkas, att den i vissa 

fall gifver ett med den vanliga föreställningen om proportionell 

representation oförenligt resultat. För att genom ett enkelt 

exempel ådagalägga detta, antager jag, att 250 valmän, för- 

delade i tre grupper @,, @,, @, med respektive 200, 39 och 11 

valmän, skola besätta 5 platser, och att de tre grupperna hafva 

1) Se PHRAGMEN, Sur une methode nouvelle pour realiser, dans les elections, la 

representation proportionnelle des parties. Öfversigt af vetenskaps-akad. 

törhandl. 51, 1894, sid. 133—137; PHRAGMÉN, Proportionella val, sid. 32 — 

56. — Den tankegäng, hvarigenom förfaringssättet erhällits, skiljer sig ej 

oväsentligt från den, som ligger till grund för PHRAGMENS egen framställ- 

ning, men måhända har denna framställning betingats af önskan att gifva 

en så vidt möjligt populär härledning af metoden. Fråga är dock, om icke 

motiveringen af metoden därvid förlorat i matematisk skärpa hvad den till- 

äfventyrs vunnit i lättfattlighet. 

2) Jfr PHRAGMEÉN, Proportionella val, sid. 88—40. 
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helt och hållet olika kandidater. I sådant fall skola ju enligt 

den nu ifrågavarande valmetoden grupperna erhålla i ordning 

a). fa IX I 

a 
el 

platser, där x bestämmes ur ekvationen 

2 + ES + Ei.) =D 
XR AX HX 

Således blir x = 40 samt 

2 

HE Z 
Ib 

=) 

X 

=), AT 

d. v. s. gruppen G, kommer att erhålla alla fem platserna. 

Men nu disponerar denna grupp blott öfver 200 = 30 % af samt- 

liga rösterna, och 80 % af 5 platser är jämt 4 platser. A 

andra sidan disponerar gruppen G, öfver 39 = 156 % af samt- 

liga rösterna, och 15:6 % af 5 platser är 0:78 d. v. s. ganska 

nära en hel plats. Men da intet verkligt skäl lär förefinnas, 

hvarför gruppen G, skall erhålla en hel plats utöfver det skäliga 

antalet 4 platser, och gruppen @, 1 stället gå helt och hållet 

förlustig en plats, så synes däraf följa, att den aritmetiskt pro- 

portionella valmetodens resultat icke alltid är fullt förenligt med 

den vanliga föreställningen om proportionell representation. Det 

är för öfrigt lätt att framkonstruera fall, då den största gruppen 

enligt den aritmetiskt proportionella valmetoden skulle erhålla 2, 

3, 0. s. v. hela platser mera än den enligt vanlig proportions- 

räkning borde bekomma. 

På grund häraf synes det mig vara af intresse att under- 

söka, om icke en metod kunde finnas, enligt hvilken platserna 

i alla händelser fördelades mera proportionellt mellan de olika 

grupperna. Närmast till hands ligger det då tydligen att, ifall 

alla grupper hafva helt och hållet olika kandidater, använda 

samma förfaringssätt som vid statistiska beräkningar, där ett 

antal odelbara enheter skall fördelas på grupper med gifvet an- 

tal enheter. Som bekant går man därvid till väga så, att man, 

om antalet enheter, som skola fördelas, är p, antalet grupper s, 
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och antalet enheter i dessa grupper 7, 7, . . ., r, samt 

ren H+r,... + 7; bildar talen 

[Bi IB pYs 
TNE FR hå . . . Ny VTT 

T IR ff 

och först gifver at de olika grupperna i ordning 

Pl SUPA 

enheter, samt sedan fördelar de ännu öfriga enheterna en och 

en på de grupper, för hvilka uttrycket 

pra) 
IR 

BURN 
Pr 

är störst. Härigenom ernår man tydligen, att den vinst eller 

förlust, som kan uppkomma för de olika grupperna däraf, att 

enheterna äro odelbara, blir så liten som möjligt. I det ofvan 

anförda exemplet, då röstetalen för de tre grupperna voro 200, 

39 och 11, skulle enligt denna grundsats gruppen G, hafva er- 

hållit 4 platser och gruppen @, en plats, och da grundsatsen 

är hämtad från förfaringssättet vid statistiska beräkningar, kan 

en sådan valmetod lämpligen kalias statistiskt proportionell. 

På grund häraf uppställer jag följande definition. 

Om p platser skola genom omröstning besättas af r val- 

män, som äro fördelade i s grupper G,, @u - - -, @s med 

respektive 7,, 7%, . . ., 7, röster, så säges tillsättningen ske 

medelst statistiskt proportionella val, om, för den händelse att 

alla grupper hafva helt och hållet olika kandidater, grupperna 

först och främst erhålla i ordning 

Alte. > ae ge IS a JINGE oh SE a 
r 

platser, samt de återstående platserna sedan fördelas en och en 

på de grupper, för hvilka uttrycket 

lg (En 
Ja 32 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 7. 4 
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är störst. Skulle nämda uttryck vara lika stort för ett antal 

grupper, och därigenom kunna inträffa, att de valda blefve flere 

än platser finnas att besätta, bestämmes genom lottning mellan de 

lika berättigade grupperna, åt hvilka bland dem de sista plat- 

serna skola tilldelas. ; 

Då här själfva definitionen omedelbart augifver, huru man 

i det omnämda specialfallet skall gå tillväga för att erhålla 

valresultatet, behöfver därom ingenting vidare tilläggas, utan 

frågan blir blott, huru förfaras skall, ifall man borttager den 

inskränkande bestämmelsen, att alla grupper skola hafva helt 

och hållet olika kandidater. Ty i detta fall är det icke nog 

att veta, huru många platser hvarje grupp får besätta, utan det 

fordras helt andra bestämmelser. Så t. ex. lämnar den upp- 

ställda definitionen oafgjordt, huru valresultatet skall utfalla, 

om två grupper med en gemensam kandidat skulle få besätta 

hvar sin plats. 

Innan man kan generalisera förfaringssättet, måste man 

således modifiera dess form, och äfven i fråga härom är antalet 

utvägar obegränsadt. Den enklaste torde erhållas, om man ob- 

serverar, att platserna kunna tänkas tillsatta successivt, och att, 

då en plats blifvit tilldelad åt en viss grupp, dennas röstetal, 

för så vidt det får inverka på de följande platserna, minskas 

med — röster; i själfva verket blir ju, om gruppen @, redan 

besatt en plats, det antal platser, gruppen ytterligare får be- 

pr ; MN . 
sätta, beroende af uttrycket 21 — 1, hvilket uttryck är identiskt 

up 

az 
Tr 

lika med 

Om den kandidat, som blifvit vald, erhållit röster af en enda 

. o IP Ne .. 

grupp, minskas alltså dessa med — röster; har han däremot er- 
ID 

hållit röster af flere grupper, ligger det närmast till hands att 

minska antalet röster för hvarje sådan grupp i proportion till 
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dess röstetal, så att hela minskningen för samtliga ifrågavarande 

grupper alltid blir lika med — röster. I enlighet härmed kan 
D ; 

alltså den allmänna metod för statistiskt proportionella val, 

hvilken vi här hafva 1 sikte, formuleras sålunda. 

Man tilldelar första platsen åt den kandidat, som har det 

högsta röstetalet (om flere kandidater hafva samma röstetal, 

verkställes lottning). Är detta röstetal »’ och härflyter det från 

t' grupper med röstetalen 77, "3, . . -, r'r, minskas den första 
LÄ 

x EEE 2 
gruppens röstetal med SHL den andra gruppens röstetal med 

0. S. v. Sedan summeras ånyo rösterna, och andra 

platsen tilldelas åt den kandidat, som nu har det högsta röste- 

talet. Är detta röstetal r” och härflyter det från t' olika grup- 

per med röstetalen »",, 7", . - -., r',., minskas den första 
"” 

S rı F 
gruppens röstetal med —-—}, den andra gruppens röstetal med 

ET 
[22 Buy 

p r 

äro besatta. 

Det förtjänar anmärkas, att man kan undvika de upprepade 

0. 8 v. På detta sätt fortfares, till dess alla platser 
KFN 

subtraktioner, om hvilka nu varit tal, i fall man observerar att 

I IF ö r 

r'—— 

Sedan första platsen blifvit tillsatt, behöfver man alltså blott 

beräkna talet 

hvilket vi kalla första reduktionsfaktorn, och det röstetal, hvar 

och en bland de segrande grupperna får disponera vid andra 

platsens besättande, erhålles genom att multiplicera dess ur- 

sprungliga röstetal med första reduktionsfaktorn. På samma 

sätt blir efter andra platsens besättande andra reduktionsfaktorn 
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och det antal röster, som en af de därvid segrande grupperna 

far disponera vid tillsättandet af tredje platsen, erhälles genom 

att multiplicera dess hittills varande röstetal med andra reduk- 

tionsfaktorn. Tydligen blir på detta sätt röstetalet för hvarje 

grupp reduceradt så stort antal gånger, som antalet platser, 

hvilka gruppen lyckats besätta. Emellertid är det naturligtvis 

onödigt att beräkna någon reduktionsfaktor, sedan alla platserna 

blifvit besatta, så att de grupper, hvilka genomdrifvit den sist 

valde kandidaten, få sitt röstetal reduceradt en gang mindre än 

enligt den allmänna regeln. 

Skulle en eller flere bland reduktionsfaktorerna blifva nega- 

tiva, borde man konsekvent taget införa negativa röstetal för 

vissa grupper. Emellertid synes det mig ur praktisk synpunkt 

vara bättre att undvika sådana röstetal, och därför har jag vid 

metodens tillämpning alltid betraktat de grupper såsom ställda 

utom räkningen, för hvilka röstetalen skulle blifva negativa, 

d. v. s. jag har utbytt alla negativa reduktionsfaktorer mot 

nollor. 

För att visa, huru metoden tager sig ut vid tillämpningen, 

väljer jag det exempel, som PHRAGMÉN behandlat i sin uppsats: 

Sur une methode nouvelle pour réaliser, dans les elections, la 

representation proportionnelle des parties.\) Det af honom där 

angifna valmaterialet kan bringas under följande tabellform: 

Grupp Antal röster, som tillfallit kandidaten 
af = e = d 2 

valmän. PIE ah Je G H Ch 

Gå 1,034 1,034 1,034 = FEAR Vg 

Ga = | — — 519 519 519 

G3 90 90 — SO — — 

G, a7 | — — 47 47 — 

Summa | 1,171 1,124 1,034 656 266 219 

1) Öfversigt af vetenskaps-akad. förhandl. 51, 1894, sid. 134. 
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Här har P det högsta röstetalet, och alltså erhåller han 

första platsen. De tre grupperna G,, @,, @,, hvilkas kandidat 

han varit, böra följaktligen, innan andra platsen tillsättes, fa 

sina röstetal vederbörligen reducerade, och då r = 1,690, p=3, 

= 563:3, blir första reduktionsfaktorn 
pP 

1,171 — 565:3 

ll 

Multipliceras nu röstetalen för grupperna @,, G,, @, med detta 

tal, antager tabellen, sedan den valde P uteslutits, följande 

utseende: 

Grupp Antal röster, som tillfallit kandidaten 
af - 

valman: | pP | I G H Ch 

& | Sa | ee = | — — 

Gå Ei — 519 | 519 | 519 
6, 46:7 | — 467 | — er 
GC, - a 24:4 | 244 | — 

| Samma | 583:3 | 536:6 | 5901 | 5434 | 519 

Här har G det högsta röstetalet, och alltsa erhåller han andra 

platsen, hvilket åter har till följd, att grupperna @,, @,, Gy 

hvilkas kandidat han varit, böra, innan tredje platsen tillsättes, 

få sina röstetal reducerade. Andra reduktionsfaktorn blir 

290:1 — 5633 

90:1 

och reduceras rösterna för de nämda grupperna, antager tabellen, 

— 0:045 , 

sedan den valde G uteslutits, följande utseende: 

Grupp Antal röster, som tillfallit kandidaten 
af 

valmän. P J H Ch 

G, | 586'6 536°6 == — 

G, | — — 236 | 23:6 

Gå I Beil ei. a u 

G, Erz = 11 — 

Summa | 3387 556°6 247 236 
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Här har P' det högsta röstetalet, och alltså erhåller han tredje 

platsen, hvarmed valet också är afslutadt. 

För att erhålla valresultatet har jag användt tre tabeller, 

men klart är, att dessa tre tabeller kunna sammandragas till en 

enda med följande anordning: 

Antal röster, som tillgodoräknas kandidaterna 

Grupp | P p' | br | «e | zz 
af 

valmän. vid tillsättande af platsen med ordningsnummer 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 | 3 | 13.172 

G, 1,034] 1,034 5366 536°6|| 1,034| 5366| 536:6|| —| — | —| — | — | | NR 

Ga — —ı — | — —| — | — 1519) 519 519) 519 | 23:6/519)519 

G; 30,290 Az Baal 0 AS SEEN 

Ga 47] — — | — — — | — || 474 244) 47) 244) 11) Se 

| 1171 1,124) — | — [1,084 — | — |656| — |566| — |— 1519] — = 

Summa — | 15833) — — 5366| — | — 3901] — 5434| — | — 519 — | 

il —| — 5887] — — 5866) = — 1 EN RA EES 

Här är det egentligen öfverflödigt att taga hänsyn till den 

siste kandidaten, ty då första platsen blifvit tilldelad åt P, 

finnas blott två platser att ytterligare besätta, och därvid måste 

tydligen kandidaterna G@ och H hafva företräde framför Ch. 

På samma sätt är det klart, att, sedan andra platsen blifvit till- 

delad åt G, kandidaten J icke har någon utsikt att blifva vald. 

Behandlar man samma valmaterial efter THIELES metod, 

finner man, att också enligt denna P, @ och P' blifva valda, 

och då äfven PHRAGMÉNS metod leder till samma valresultat, 

äger alltså i detta fall full öfverensstämmelse rum mellan de 

tre metoderna. 

För att pröfva, huru långt denna öfverensstämmelse i öfrigt 

sträcker sig, har jag tillämpat min metod dels på ett af THIELE 

uppställdt exempel, !) dels på två af PHRAGMÉN angifna val- 

material, ?) af hvilka det ena sedermera blifvit bearbetadt äfven 

1) "I'HIELE, anf. arb. sid. 428. 

?) PHRAGMEN, Proportionella val, sid. 44, 50, 
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af THreLeE!) Tillämpningen pa THIELES exempel leder till 

följande tabell: 

Antal röster, som tillgodoräknas 
kandidaten 

Grapp I Ti III 
af 

valmän. vid tillsättande af platsen med 
ordningsnummer 

1 1 2 il 2 

G, 10 10 1 

6; ©. | — | — 8 140 

G3 — 2 2 2 2 

Ga 5 5 

G; | = 4 4 — |— 

S 18 16 | — 15 | — 
umma 

le) el 
Af tabellen framgar, att enligt min metod kandidaterna I och 

III skulle blifva valda, under det att enligt THIELES metod 

kandidaterna II och III blifva de lyckliga. Tillämpar man här 

PHRAGMÉNS metod under den form, jag ofvan gifvit åt den- 

samma, erhåller man först ekvationen 

Ky18) + Ey:16) + Ey 15) =1, 

hvarur y, = r , samt därefter ekvationen 

E(ya:16 — yı:10) + Ky-15—y8)=1, 
hvarur, eftersom 

10 1 1:750 8 ill 1:733 

ISA TREE SKON AR 
följer att 

S 1 
Ns 

De tva bestämmande ekvationerna gifva alltså vid handen, att 

kandidaterna I och III skulle blifva valda, på samma sätt som 

enligt min metod. 

Tillämpar man min metod på de andra två ofvan om- 

nämda fallen, erhåller man de två tabeller, hvilka äro införda 

1) THIELE, anf. arb. sid. 436—439. 
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såsom bilagor & sid. 567—570. Jag har därvid utelämnat 

några kandidater, hvilka tydligen icke kunnat komma i fråga 

att blifva valda, samt vid behandlingen af det första fallet ut- 

satt alla numeriska kalkyler, som vid tillämpningen af min 

metod äro behöfliga. I första fallet intagas de fem lediga plat- 

serna af Th, L, vF, N och Fr, alltså samma personer och i 

samma ordning som enligt PHRAGMENS metod, i det andra fallet 

åter blifva H, GE, PE, Be och Ö valda, eller samma resultat, 

som enligt både THIELES och PHRAGMENS metoder. 

I början af denna uppsats antydde jag, att den statistiskt 

proportionella valmetoden faktiskt kommit till användning. Denna 

antydan hänför sig emellertid icke till det förfaringssätt, för 

hvilket jag nu redogjort (ehuru det icke är omöjligt att detta, 

mig ovetande, blifvit förut begagnadt), utan till en modifikation 

af metoden, hvilken i Danmark framställts af ANDRA, och hvars 

grundtanke äfven hos oss upptagits i den för 1896 års riksdag 

framlagda rösträttspropositionen. I själfva verket ligger ju för 

denna modifikation den tanken till grund, att sedan en kandidat 

Oo . IP » . 

erhallit — röster, han anses vald, och att de grupper, hvilkas 

kandidat han varit, icke få vid de öfriga platsernas besättande 

inverka med hela sina ursprungliga röstetal, utan måste tillsam- 

o . r .. 

mans afsta ett antal af — röster. Men under det att ANDRAS 
p 

metod öfverlämnar at slumpen att afgöra, huru minskningen 

i röstetalen skall fördelas på de grupper, hvilka röstat på den 

valde kandidaten, låter min metod denna minskning ske i pro- 

portion till gruppernas röstetal, så att all inverkan af slumpen 

är utesluten. Och under det den förra metoden 1 vissa fall 

tillåter den valtekniskt bildade ledaren af ett starkt parti att 

vinna en eller annan plats genom att på en del af valsedlarna 

ändra ordningsföljden mellan kandidaterna, är sådant icke möjligt 

enligt min metod. ?) Å andra sidan är min metod visserligen 

!) Däremot är det visserligen äfven enligt min metod möjligt, att en majoritet 

kan genom att fördela sig i ett antal smärre grupper vinna en eller annan 

plats. 
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mera omständlig än ANDRAS, men de räkningar, som förekomma, 

äro dock rent mekaniska, och deras riktighet kan lätt kontrolleras 

af hvarje valman, som känner de fyra enkla räknesätten och 

principen för vanlig bolagsräkning. 

Den nu framställda metoden är visserligen afsedd speciellt 

för proportionella val, men det är lätt att se, att man kan ut- 

bilda den till en allmän teori för val medelst röstreduktion. 

Genom uttrycket: »val medelst röstreduktion» betecknar jag då 

ett val, där platserna besättas successivt, och där hvarje grupp, 

som redan inverkat på valet, får sitt röstetal reduceradt i för- 

hållande till denna inverkan. Vid de statistiskt proportionella 

valen sker reduktionen så, att samtliga de grupper, som genom- 

drifvit en kandidat, få sitt sammanlagda röstetal minskadt med 

© Men naturligtvis kan en röstreduktion tänkas ske pä ett 

obegränsadt antal andra sätt, och reduktionsfaktorerna kunna 

alltså väljas godtyckligt. Äro de alla = 0, erhåller man det 

slag af val, som THIELE kallat det svagaste, !) äro de alla =1, 

aterkommer man till de vanliga majoritetsvalen, och äro de större 

än 1, ledes man till de val, som THIELE kallat tyranniska. ?) 

För öfrigt finnes ingenting, som hindrar, att m-te reduktions- 

faktorn för gruppen G, kan vara en funktion både af p, m, r, 

och de öfriga gruppernas röstetal. Man kan alltså på detta 

sätt uppställa en allmännare teori, som har vissa beröringspunkter 

med THIELES, ehuru å andra sidan olikheterna blifva ganska 

väsentliga. Genomförandet af en sådan teori ligger emellertid 

helt och hållet utom uppgiften för denna lilla afhandling. 

Efterskrift. 

Först sedan denna lilla afhandling aflämnats till Vetenskaps- 

akademiens sekreterare, har i tryck blifvit tillgänglig prof. E. 

PHRAGMENS uppsats Sur la theorie des elections multiples i 

!) THIELE, anf. arb. sid. 426, noten. 

2) THIELE, anf. arb. sid. 424. 
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Öfversigt af vetenskapsakademiens förhandlingar 1896, 

sid. 181—191, och jag har därför icke kunıat här taga någon 

hänsyn till densamma. Men äfven om dess innehåll tidigare 

kommit till min kännedom, skulle jag icke hafva haft anledning 

att modifiera mitt uttalande i slutet af sid. 545. Af det fak- 

tum, att i regeln flere valmän mäste förena sig om en repre- 

sentant, för att denna skall kunna blifva vald, föranledes näm- 

ligen herr PHRAGMÉN att betrakta de valmän, hvilka rösta på 

samma kandidat, såsom tillsammans ägande denne, så att hvar 

och en af hans väljare har en viss del i honom, och summan af 

alla delarna är lika med 1. Men enligt min åsikt är detta 

betraktelsesätt icke grundadt i sakens natur, utan artificiellt, !) 

hvadan en allmän teori icke lämpligen kan därpå byggas. 

: Att man i det fall, då 7 valmän skola besätta p platser, med 

fog kan betrakta hvarje valman såsom ägande rätt till P plats m 

P 
eller — representant, är tydligen en helt annan sak, och detta 

MR 

betraktelsesätt leder icke till de resultat, till hvilka herr PHRAG- 

MEN i den citerade uppsatsen kommit. 

!) Det artificiella i betraktelsesättet torde framträda tydligast, om man tager 

hänsyn till det fall, dä alla representanterna väljas enhälligt. I detta fall 

borde enligt herr PHRAGMENS tankegång en enskild valman vara starkare 

representerad, om 100 röster, än om 1000 röster afgifvits, ehuru han i båda 

fallen nått den högsta möjliga grad af representation, d. v. s. fått alla sina 

kandidater valda. 
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(1896): H. 1—2. Lpz. 8:0. 
Hamburg. Deutsche Seewarte. 
Aus dem Archiv der deutschen Seewarte. Jahrg. 18(1895). 4:0. 

— Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. 
Verhandlungen. Bd. 9(1894—95). 8:0. 

Harlem. Koloniaal museum. 
Bulletin. 1896: Juli. 8:0. 

— sSociete hollandaise des sciences. 
Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. 30(1896): 

Livr. 2. 8:0. 

Helsingfors. Institut meteorologique central de la Societe des sciences 
de Finlande. 

Observations meteorologiques. 1881—1890. T. suppl. Fol. 
Observations meteorologiques faites å Helsingfors. Vol. 14(1895): 

Livr. 1. 4:0. 
— sSociete Finno-Ougrienne. 
Memoires. 9. 1896. 8:0. 

— Sällskapet för Finlands geograji. 
Travaux géographiques executes en Finlande. 1895. 8:0. 

— Hinlands geologiska undersökning. 
Bulletin. N:o 1 5. 1895-—96. 8:0. 
Kartbladen N:o 27—31 med beskrifningar. 1895—96. Fol. & 8:0. 

Ithaca. Cornell university. 
Library bulletin. Vol. 3: N:o 11. 1896. 8:0. 

Jekaterinburg. Societe Ouralienne d’amateurs des sciences naturelles. 
Bulletin. T. 15: Livr. 2. 1895. 8:0. 

Jena. Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. N.F. Bd. 23(1896): H. 
28 SO 

Kasan. Observatoire astronomique de V Université Imp. 
Resultate der Beobachtungen in Kasan betreffend die Veränderlichkeit 

der Polhöhe. Beobachtungsreihe 2(1893— 95). 4:0. 

— sSociete physico-mathematique. 
Bulletin. T. 5: N:o 3-4. 1895963 8:0. 

— Kejserl. universitetet. 
Utenyja zapiski. G. 63(1896): Kn. 2-5. 8:0. 

Kassel. Verein für Naturkunde. 
Abhandlungen und Bericht. 41(1895/96). 8:0. 

Kharkow. sSociete des naturalistes ü V Université Imp. 
Travaux. T. 29(1895). 8:0. 

— Université imperiale. 
Annales. 1896: Kn. 2—3. 8:0. 

Kjöbenhavn. Commissionen for Ledelsen af de geologiske og geo- 
graphiske Undersögelser i Grönland. 

Meddelelser om Grönland. H. 16—19. 1895/96. 8:0. 
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 7. AR 
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Kjöbenhavn. Det danske meteorologiske Institut. 
Meteorologisk Aarbog. 1894: D. 151895: 1,3. Fol. 
— Kgl. danske Videnskabernes Selskab. 
Skrifter. (6) Naturvid.-math. Afd. T. 8: N:o 2. 4:0. 

Krakau. Academie des sciences. 
Bulletin international. 1896: 5. 8:0. 

Kristiania. Universitets-biblioteket. 
21..:002118.932 IH 27283:0- 

Königsberg. Physikalisch- "ökonomische Gesellschaft. 
Schriften. 36(1895). 4:0. 

Lausanne. Société Vaudoise des sciences naturelles. 
Bulletin. (4) Vol. 32: N:o 120. 1896. 8:0. 

Lawrence. Kansas university. 

Quarterly. Vol. 4: N:o 3. 1896. 8:0. 
Leiden. JNederl. botanische Vereeniging. 
Nederlandsch kruidkundig archief. (3) D. 1: St. 1 & Naamlijst der Ne- 

derl. Phanerogamen en Vaatkryptogamen. 1896. 8:0. 

Leipzig. Verein für Erdkunde. 

Mitteilungen. Jahr 1895. 8:0. 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen. Bd. 3: H. ı. 1896. 8:0. 

Lima. Sociedad geografica. 
Boletin. T. 5(1895): Trim. 23. 8:0: 

Linz. Museum Francisco-Carolinum. 
Jahres-Bericht. 54(1895). 8:0. 

Lisboa. Academia KR. das sciencias. 
Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes. (2) T. 4: N:o 

14. 1896. 8:0. 
London. British association for the advancement of science. 
Report. Meeting 65(1895). 8:0. 

== Geologists” association. 

Proceedings. Vol. 14(1896): P. 8. 8:0. 

— Royal institution of Great Britain. 
Proceedings. Vol. 14: P. 3. 1895. 8:0. 

— RB. Astronomical society. 
Monthly notices. Vol. 56(1895/ 96): N:o 8—9.. 8:0. 

— Chemical society. 
Journal. Vol. 69—70(1896): 6-8. 8:0. 
Proceedings. Session 1895/96: N:o 167-168. 8:0. 
Jubilee of the chemical society of London. 1891. 8:0. 

— Geological society. 
Quarterly journal. Vol. 52(1896): P. 3. 8:0. 

— Linnean society. 
Transactions. (2) Zool. Vol. 6: P. 4-5. 1896. 4:o. 

» > Bor. Vo01l24: Pr2. 5:52. 599 0beE 1:08 
Journal. Zool. Vol. 25: N:o 162. 1895 & Index to the first 20 volumes. 

1896. 8:0. 
> Bot. Vol. 317N:0 215217. 189536.8:0. 

Proceedings. 1394/95. 8:0. 
List. 1895/96. 8:0. 



London. A. Microscopical society. 
Journal. 1896: P. 3—4. 8:0. 
— Royal society. 
Proceedings. Vol. 59(1896): N:o 356-357. 8:0. 

— Zoological society. 
Proceedings. 1896: P. 1 2. 8:0. 
— Royal gardens, Kew. 
Bulletin of miscellaneous information. 1896: N:o 111—112. 8:0. 

London, Ontario. Fntomological society of Ontario. 
The Canadian Entomologist. Vol. 28(1896): N:o 6—8. 8:0. 

Luxembourg. Institut Grand-ducal. 
Publications. Sect. des sc. nat. et mathem. T. 24. 1895. 8:0. 

Madison. Wisconsin academy of sciences, arts and letters. 
Transactions. Vol. 10(1894/95). 8:0. 

— Washburn observatory. 
Publications. Vol. 9. 1895. 4:0. 
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Manila. Observatorio meteorologico bajo la direccion de los padres 
de la compania de Jesus. 

Boletin mensual. 1895: 1— 5. 4:0. 

Melbourne. Royal society of Victoria. 
Transactions. Vol. 4. 1895. 4:0. 

Mexico. Instituto geologico de Mewico. 
Boletin. N. 3. 1896. 4:0. 
— ÖObservatorio meteorologico central. 
Boletin mensual. 1896: 1—5. 4:0. 

— Sociedad cientifica »Antonio Alzate». 
Memorias y revista. T. 9(1895/96): N:o 7—8. 8:0. 

Milano. A. /stituto Lombardo di scienze e lettere. 

Memorie. Cl. di scienze mat. e nat. Vol. 17: Fasc. 5-6; 18: 1. 1895 — 

96. 4:0. 

> €]. di scienze stor. e morali. Vol. 20: Fase. 2—3. 1896. 4:o. 

Rendiconti. (2) Vol. 28(1895). 8:0. 

— „ocieta Italiana di seienze naturali. 
Atti. Vol. 36(1896): Fasc. 2. 8:0. 

Montevideo. Museo nacional. 
Anales. 4. 1896. 4:0. 

Montreal. Natural History society. 
Canadian record of science. Vol. 6(1894/95): N:o 3-7. 8:0. 

München. K. Bayerische Akademie der Wissenschaften. 
Abhandlungen. Histor. Cl. Bd. 21: Abth. 2. 1896. 4:0. 

» Math.-physikal. Cl. Bd. 19: Abth. 1. 1896. 4:o. 

Sitzungsberichte. Math.-physikal. Cl. 1896: H. 1. 8:0. 

BECHMANN, A. V., Der churbayerische Kanzler Alois Freiherr 

Kreittmayr. 1896. 4:0. 
Napoli. Accademia di archeologia, lettere e belle arti. 
Atti. Vol. 17(1893—96). 4:o. 
Rendiconto. N.S. An. 9(1895): 4-12; 10(1896): 1-6. 8:0. 

— Accademia delle scienze fisiche e matematiche. 
Rendiconto. (3) Vol. 2(1896): Fasc. 5-7. 8:0. 

von 



576 

New Haven. Yale university observatory. 
Report. Year 1895/96. 8:0. 
Transactions. Vol. 1: P. 5. 1896. 4:0. 

New York. American museum of natural history. 
Annual report. Year 1895. 8:0. 

— Microscopical society. 
Journal. Vol. 12(1896): N:o 3. 8:0. 

Odessa. sSociete des naturalistes de la Nouvelle-Russie. 
Memoires. T. 20: P. 1. 1895. 8:o. 

» de la section mathematique. T. 17. 1895. 8:0. 
Ottawa. Field-naturalists’ Club. 
The Ottawa naturalist. Vol. 10(1896): N:o 3—4. 8:0. 

— Geological survey of Canada. 
Contributions to Canadian Paleontology. Vol. 2: P. 1. 1895. 8:0. 

Oxford. HRadeliffe observatory. 
Results of astronomical and meteorological observations. Vol. 46 

(1888/89). 8:0. 
» of meteorological observations. Vol. 46(1888/89). 8:0. 

Palermo. (ircolo matematico. 
Rendiconti. T. 10(1896): Fasc. 4. 8:0. 

Paris. sSociete d’etudes scientifiques. 
Feuille des jeunes naturalistes. (3) Annee 26(1896): N:o 310-311. 8:0. 

— Societe de geographie. 
Bulletin. (7) T. 16(1895): Trim. 4; 17(1896): 1. 8:0. 
Comptes rendus des seances. 1896: N:o 10-14. 8:0. 
— sSociete geologique de France. 
Bulletin. (3) T. 24(1896): N:o 3—5. 8:0. 

— Societe zoologique de France. 
Bulletin. T. 18(1893): N:o 6; 20(1895): 6-9; 21(1896): 3. 8:o. 

Memoires. T. 6: Fasc. 2-3. 1896. 8:0. 
Philadelphia. Academy of natural sciences. 
Journal. (2) Vol. 10: P. 3. 1896. 4:0. 

Proceedings. 1896: P. 1. 8:o. 

— Geographical club. 
Bulletin. Vol. 2: N:o 1. 1896. 8:0. 

— Wagner free institute of science. 
Transactions. Vol. 6. 1896. 8:o. 

— American philosophical society. 
Transactions. N. S. Vol. 18: P. 3. 1896. 4:o. 

Pisa. AR. Scuola normale superiore. 
Annali. Vol. 7(1884); 14(1891); 15(1892); 16(1894). 8:0. 

— sSocieta Toscana di scienze naturali. 
Atti. Processi verbali. Vol. 10(1895—97): p. 1-120. 8:0. 

Plymouth. Marine biological association. 
Journal. N. S. Vol. 4: N:o 3. 1896. 8:0. 

Potsdam. Centralbureau der Internationalen Erdmessung. 
Verhandlungen der 1895 in Berlin abgehaltenen 11. Allgemeinen 

Conferenz der Internationalen Erdmessung u. deren Permanenten 

Commission. Th. 2. 1896. 4:0. 



Rio de Janeiro. Observatorio. 
Annuario. 1896. 12:0. 

Roma. BR. Accademia dei Lincei. 
Atti. Cl. di scienze morali . . . (5) P. 2 (Not. degli Scavi): Vol. 4 

(1896): 3-6. 4:0. 
> Cl. di scienze fisiche . . . (5) Rendiconti. Vol. 5(1896): Sem. 1: 

Fasc. 11—12; 2: 1-3. 4:0. 
> Rendiconto dell’ adunanza solenne del '/, 1896. 4:0. 

Rendiconti. Cl. di scienze morali . . . (5) Vol. 5(1896): Fasc. 4—7. 

8:0. 
-— B. Istituto botanico. 
Annuario. Anno 6(1896): Fasc. 2. 4:0. 

— Ministerio della pubblica istruzione. 
Indici e cataloghi. 11: Vol. 2: Fase. 2. 1896. 8:0. 

St. Louis. Missouri botanical garden. 
Annual report. 7(1896). 8:0. 

St. Petersbourg. Academie imperiale des sciences. 
Mémoires. (8) T. 1: N:o 9; 2: 1-4 & Atlas, 5-9; 3: 1-6; 4: 1. 1895 — 

96. 4:0. 
— Comite geologique. 
Mémoires. Vol. 13: N:o 2. 1894. 4:0. 
Bulletins. 14(1895): N:o 6-9; 15(1896): 1-2. 8:o. 

— Institut Imp. de medecine ewperimentale. 
Archives des sciences biologiques. T. 4: N:o 4. 1896. 4:0. 

— Musee zoologique. 
Annuaire. 1896: N:o 1—2. 8:0. 

— Societas entomologica Rossica. 
Hor&. T. 30(1895/96): N:o 1-2. 8:0. 

— Societe Imp. Russe de geographie. 
Bulletin. T. 31(1895): 6; 32(1896): 1-2. 8:0. 
Ötschet. 1895. 8:0. 
BEKTEROV, A., Geografija Rastenii. 1896. 8:0. 

— Kejserl. universitetet. 
Biograficeskii slovar 1869—94. T.1. 1896. 8:0. 

Katalog kabineta ugolovnago prava. 1896. 8:0. 

San Jose. Instituto fisico-geograjico nacional de Costa Rica. 
Informe. 1894—95; 1895 — 96. 8:0. 

Stettin. Zntomologischer Verein. 
Stettiner entomologische Zeitung. Jahrg. 56(1895): N:o 7-12. 8:0. 

Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg. 
Jahreshefte. Jahrg. 52(1896). 8:0. 

Sydney. Observatory. 
Results of rain, river, and evaporation observations made in New 

South Wales during 1894. 8:0. 
— Linnean Society of New South Wales. 
Proceedings. (2) Vol. 11(1896): P. 1 & Suppl. 8:0. 

— Geological survey. 
Records. Vol. 5: P. 1. 1896. 4:o. 
Annual report. Year 1895. Fol. 
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Tiflis. Physikalisches Observatorium. 
Beobachtungen. Jahr 1894. Fol. 
Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens. Jahr. 1890. 8:0. 

Torino. RB. Accademia delle scienze. 
Atti. Vol. 31(1895/96): Disp. 12-15. 8:0. 

Toronto. Canadian institute. 
Transactions. Vol. 4: P. 2. 1895. 8:0. 
Archxological report 1894—95. 8:0. 

Utrecht. X. Nederlandsch meteorologisch institut. 
Meteorologisch jaarboek voor 1894. Tv. fol. 

RIJCKEVORSEL, VAN, A magnetic survey of the Netherlands for the 

epoch January 1,1891. 1895. 4:0. 

Venezia. AR. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. 

Memorie. Vol. 25: N:o 4—7. 189596. 4:0. 
Atti. T. 53(1894/95): Disp. 4-10 & App-; 54(1895/96): 14. 8:0. 

Washington. National academy of sciences. 
Memoirs. Vol. 7. 1895. 4:0. 
— Weather bureau. 
Monthly weather review. Year 1895: 7-12 & Summary, 1896: 1-4. #:0. 
Climate and health. Vol. 1(1895): N:o 4-6; 2(1896): 1-3. 4:0. 

Report of the chief. 1894. 4:0. 

— Bureau of ethnology. 
Annual report. 13(1891-—92). 8:0. 

— U. S. Department of agriculture, Div. of ornithology and mam- 
malogy. 

North American fauna. N:o 11. 1896. 3:0. 

— U. S. Coast and geodetice survey. 
Bulletin. N:o 35. 1896. 8:0. 

— U. 8. Geological survey. 
Annual report. 15(1893/94); 16(1894/95): P. 2-4. 8:0. 

Bulletin. N:o 123—134. 1895 —96. 8:0. 

Wien. K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 
Verhandlungen. Bd. 46(1896): H. 5-7. 8:0. 

— K. K. Natwrhistorisches Hofmuseum. 
Annalen. Bd. 10(1395): N:r 3-4. 8:0. 

— K. K. geologische Reichsanstalt. 
Verhandlungen. 1896: N:o 6—-9. 8:0. 

— v. Kuffner'sche Sternwarte. 
Publicationen. Bd. 4. 1896. 4:0. 

— Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 
Schriften. Bd. 36(1896). 8:0. 

Af utgifvarne: 
Annaes de sciencias naturaes, publ. por A. NOBRE. Anno 3(1896): 
N:o 3. Porto. 8:0. é 

Svenska jägareförbundets nya tidskrift utg. af A. WAHLGREN. Arg. 

34(1896): H. 2. 8:0. 
Af Generalstabens litografiska anstalt: 
SWEDENBORG, E., Summaria sensus interni librorum propheticorum 

et psalmorum Davidis. 1896. 4:o. 



Af författarne: 
AGARDH, J. G., Analecta algologica. Cont. 3. Lunde 1896. 4:0. 

ARNELL, H. W., Moss-studier. Lund 1896. 8:0. 

AURIVILLIUS, CHR., Diagnosen neuer Tagfalter aus Africa. Berlin 

1895. 8:0. 
CEDERSTRÖM, C., Vermlands läns fiskevatten. D. 2. Karlstad 1896. 8:0. 
HILDEBRANDSSON, H., RIGGENBACH, A., TEISSERENC DE BORT, L., 

Atlas international des nuages. Paris 1896. 4:0. 

NILSON, L. F., Huru skall thomasslaggens värde tillförlitligt be- 

stämmas? Sthlm 1895. 8:0. 
— Om thomasslaggens sammansättning och bestämning af dess bruks- 

värde. Sthlm 1896. 8:0. 
— Kulturförsök med sockerbetor på gotländsk myrjord. Visby 1896. 

8:0. 

OLSSON, P., Väderleken i Östersund 1895. 8:0. 

TRYBOM, F., Fisket i Halland år 1895. Halmstad 1896. 8:0. 

WESTERLUND, ©. A., Neue centralasiatische Mollusken. St.-Peters- 

bourg 1896. 8:0. 
WITTROCK, V. B., Viola-studier II: Bidrag till de odlade penseernas 
historia med särskild hänsyn till deras härkomst. Sthlm 1896. 8:o. 

GALLE, Einige Zusätze, Nachträge u. Berichtigungen zu den im 

Jahre 1857 herausgegebenen »Grundzüge der Schlesischen Klima- 

tologie». Breslau 1895. 8:0. 
HARTLEY, W. N., Flame Spectra at High Temperatures. P. 1—-3. 

1894—95. London. 4:0. 
KUHN, M., Unmittelbare u. sinngemässe Aufstellung der »Energie» 

als mechanischen Hauptbegriffes. Wien 1896. 8:0. 
KOELLIKER, A., Handbuch der Gewebelehre des Menschen. Leipzig 

1896. 8:0. 
LEVASSEUR, E., La geographie dans les &coles et å Yuniversite. 

London 1895. 3:0. 
—— Les ressources de la Tunisie. Paris 1896. 8:0. 

RIEM, J., Über eine frühere Erscheinung des Kometen 1881 II 

Tebbut. Göttingen 1896. 8:0. 
TANNERT, A. C., Der Sonnenstoft als Zukunftslicht und Kraftquelle. 

Neisse 1896. 8:0. 

WOLFER, A., Zur Bestimmung der Rotationszeit der Sonne. Zürich 

1896. 8:0. 

Stockholm 1896. Kungl. Boktryckeriet. 
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ee År Åtensna IN änn SA a a a 

ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 

FÖRHANDLINGAR. 

Årg. 53. 1896. Je 8. 

Onsdagen den 14 Oktober. 

INNEHÅLL: 
Öfversigt af sammankomstens förhandlingar . . . . = = ss so oc. sid. 581. 

Bropen, Ueber das Weierstrass-Cantor’sche Condensationsverfahren . . » 583. 

LÖNNBERG, Notes on some rare Cephalopods - . . . 2. sc so vv » 608. 
TryBoM, Einige neue oder unvollständig beschriebene Blasenfüsse (Phy- 

STE) A EEE EEE ESTER: » 612. 

Skänker till Akademiens bibliotek . . . ss ss ss nn. sidd. 582, 627. 

Tillkännagafs, att Akademiens inländske ledamot f. d. Stats- 

ministern Friherre LovIs DE GEER, samt utländske ledamöterne, 

Professorerne och ledamöterne af Franska Institutet HENRI AMÉ 

REsSAL och HIPPOLITHE LovIs FIZEAU med döden afgått. 

Reseberättelse hade blifvit aflemnad af Ingeniören C. O. 

LILJEGREN, hvilken i egenskap af Letterstedtsk stipendiat hade 

utfört resor i England, Tyskland, Frankrike och Nordamerikas 

förenta stater för att i dessa länder studera skeppsbyggeri och 

-sjöängmaskinsteknik. 

Ett genom timadt dödsfall ledigt vordet Rosenadlerskt pen- 

sionsrum tilldelades Fröken MARIA MUNTHE. 

Herr RETzIuUS öfverlemnade såsom gäfva ett af honom, med 

anledning af att ett hundra år förflutit efter hans faders, Pro- 

fessorn ANDERS RErTzZII födelse, utgifvet arbete med titel: »Das 

Menschenhirn, Studien in der makroskopischen Morphologie». 

Hr WITTROCK förevisade mogna drufvor skördade på fritt 

land a i Bergianska trädgården växande vinrankor, samt lemnade 

en redogörelse för den odlade vinrankans härkomst och utbred- 

ning i forntid och nutid. 
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Hr TIGERSTEDT redogjorde för innehållet af nedannämnda 

af Professor A. GULLSTRAND författade afhandling och de under- 

sökningar, som legat till grund för densamma. 

Hr NATHoRST lemnade meddelande om ett af godsegaren 

H. NORDENSKIÖLD pa Färebo med framgång utfördt odlingsförsök 

af Trapa natans i Smäland samt omnämnde, att Docenten G. 

ANDERSSON funnit fossila frukter af samma växt i en torfmosse 

vid Katrineholm i Södermanland. 

Till införande i Akademiens Handlingar antogos följande 

afhandlingar: 1:0) »Photographisch-ophthalmometrische und kli- 

nische Untersuchungen über die Hornhautrefraction», af Pro- 

fessor A. GULLSTRAND; 2:0) »Hufvuddragen af Gotlands växt- 

topografi och växtgeografi, grundade på en kritisk behandling 

af dess kärlväxtflora», af Läroverksadjunkten K. JOHANSSON. 

För Bihanget till Handlingarne antogos följande afhand- 

lingar: 1:0) »Om en grupp oxitriazoler», af Professor O. WID- 

MAN; 2:0) »Om hydroxiteofyllin», af densamme; 3:0) »Om fågel- 

lifvet i sjön Täkern», af Läroverkskollega W. A. ENGHOLM. 

I Öfversigten skulle intagas följande inlemnade uppsatser: 

1:0) »Ueber das Weierstrass-Cantorsche Condensationsverfahrsn», 

af Docenten T. BRODÉN; 2:0) »Notes on some rare Cephalopods», 

af Docenten E. LÖNNBERG; 3:0) »Einige neue oder unvollständig 

beschriebene Blasenfüsse (Physopoden), af Fiskeri-Assistenten 

F. TRYBOM. 

Följande skänker anmäldes: 

Till K. Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

Stockholm. Svenska Akademien. 
Handlingar ifrån år 1886. D. 10 (1895). 8:0. 

— Karolinska mediko-kirurgiska institutet. 
Inbjudning till bevistande af den fest med hvilken minnet af Anders 
Retzii födelse för 100 år sedan kommer att firas. 1896. 4:0... = 

— K. Statistiska Centralbyrån. 
Bidrag till Sveriges officiela statistik. 2 häften. 4:0. 

— Sehe sällskapet för antropologi och geografi. 
Ymer. 1896: H. 3. 8:0. 

— Svenska trädgårdsföreningen. 
Tidskrift. Ny följd. 1896: N:r 9. 8:0. 

(Forts. a sid. 627.) . 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 8. 

Stockholm. 

Ueber das Weierstrass-Cantor’sche Condensations- 

verfahren. 

Von T. BRODÉN. 

[Mitgetheilt den 14. October 1896 durch G. MITTAG-LEFFLER.| 

1. Es sei g(x) eine Function der reelen Veränderlichen x, 

welche für —1 <rE+1 stetig ist, mit « durchgehends wächst 

und für == verschwindet, und die Ableitung (x) habe in 

demselben Intervalle überall einen bestimmten endlichen Werth 

> 0, mit der Ausnahme, dass (0) = lim p'(£) = © ist. 
z=0 

Es sei anderseits innerhalb des Intervalless 0. . .1 

DE 0,00, 

eine abzählbare, aber überalldichte Werthmenge. Diese heisse 

primär, alle übrige Werthe im fraglichen Intervalle secundär. 

Endlich sei 

(A) ee 09 1 ög ks Ra drill 

eine convergente Reihe positiver Grössen. 

Man betrachte, für 0 < « <1, die Function 

oo 

EUREN NEN: Ma) = Lenp(e — tr). !) 
n=1 

1) Es ist dies ein besonders interessanter Fall der von CAnTor, nach einer 

Mittheilung von WEIERSTRAss, Math. Ann. XIX p. 588—94 dargestellten 

Methode für Condensation von Singularitäten. Die einzigen näheren Betrach- 

tungen über diese Methode, welche meinetwissens vorliegen, kommen bei 

LÜROTH und ScHEPP vor, Grundlagen für eine Theorie der Functionen einer 
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2. Diese Function ist im ganzen Intervalle stetig, da 

|e— w.|<1 ist, also | g(x — w„)| eine gewisse endliche Grenze 

nicht übersteigt, und folglich die Reihe (3) gleichmässig conver- 

girt. Die Function nimmt mit x durchgehends zu, da dies bei 

Jedem Gliede der Fall ist. Für die Derivirte f’(z) können so- 

mit negative Werthe nicht in Frage kommen. In der That ist 

doch auch die Möglichkeit f(x) = 0 auszuschliessen. Für alle 

« ist nämlich schon die Derivirte c,p(z — w,) des ersten Gliedes 

> 0, und da für die Derivirte des restirenden Theiles eben so 

wenig wie für diejenige der ganzen Reihe negative Werthe denk- 

bar sind, muss also f'(«) > 0 sein. Es ist somit f(x) entweder 

bestimmt (endl. od. unendl.) und > 0, oder möglicherweise inner- 

halb des positiven Werthgebietes unbestimmt. Ferner ist mit 

Sicherheit 

a) SE 

en ee) 
1 

wenn die Reihe 

divergirt. Man theile nämlich die Reihe (3) in zwei Theile 

k [50] 

(Or Denple — (vx) + Derple — tn) = fr(®) + Rı(&) 
1 k+1 

und dementsprechend die Reihe (4) in die Theile 

(8) Yep —- (vx) + Ben p (2 — (vn) = fu(2), + na): 
k+1 

Es ist 

a) = fe) + Re); 

aber für alle endliche k f,(&) = f(x), also 

(Aral, Hin ee RE 
veränderlichen reelen Grösse (Bearbeitung von Dını’s »Fondamenti» etc.) p. 

188—200. Es wird doch hier für den Fall lim p'(z) = co als »primäres» 
z=0 

System die Gesammtheit der ıationalen Zahlen angenommen, und das Ver- 

halten von f’(x) an irrationalen Stellen nicht berührt, von einer kurzen An- — 
1 

deutung mit Bezug auf den Fall g(x) = x? abgesehen. 
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Zufolge der Divergenz von (4) wird für hinreichend grosse k- 

Werthe fi.(2) > g, wenn g eine beliebige positive Grösse be- 

deutet. Da anderseits für R’;(x) eben so wenig als für f'(x) 

negative Werthe in Frage kommen können, wird also f'(x)> 19, 

d. h., da g beliebig war, f'(x)= >. Speciel wird folglich f'(£) = oo 

für alle primäre «, weil für «= w; p(« — w;) = © ist, und 

also f(x) = >. 

3. Theorem. Es giebt eine nicht-abzählbare, überalldichte 

Menge von secundären «-Werthen, für welche 

f(x) = CI 

ist. 

Dem Vorigen zufolge ist es hinreichend, dasselbe für /,(«) 

nachzuweisen. 

Die Zahlen? 0), @,, Ws... 2550, . .2. vertheile man in 

Emmen a N 

(Az... ,) 

| OO, = (0, +1 we ku, W;,), 

) Dali 
een all) 

auf solche Weise, dass bei der Bildung von 4, wenigstens ein 

Werth zwischen je zwei der Grösse nach consecutiven, im Sy- 

steme (2,2, . . . 2„-ı1) eingehenden Werthen interpolirt wird. 

Zufolge der angenommenen Überalldichtheit der primären Stellen, 

ist dies immer möglich; aber selbstverständlich hängt die Art 

der Vertheilung wesentlich davon ab, auf welche Weise die pri- 

märe Menge von vorn herein in der Form einer einfachen Reihe 

dargestellt ist; wir miachen aber hierüber keine besondere An- 

nahme. Innerhalb jeder Gruppe 2, ordne man ferner die ein- 

gehenden Werthe nach der Grösse, z. B. so dass jede nachfol- 

gende > jede vorhergehende ist, und bezeichne sie nachher mit 

An» Ano » . . nach folgendem Schema: 
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(2, =(0,,039 > > On), ky =; 

) ir 
2, =(0m0n2 RO Anky )s a (Cr SFr +2), 

Nachher denke man sich wieder das primäre System in einer 

einfachen Reihe geordnet, so dass die Gruppen £2 wie in (9) auf 

einander folgen, und innerhalb jeder Gruppe die Reihenfolge der 

Elemente beibehalten wird; man setze m. a. W. 

= ; RN 
(10). Sl DO Ono = Pi, re > Pl tt... ty 1+07 

Dementsprechend verändere man die Ordnungsfolge der Glieder 

in (3), was zufolge der unbedingten Convergenz den Werth der 

Reihe nicht beeinflusst. Man schreibe also 

da OG So) 

wo die Constanten di . . . dns... . dieselben sind wie 

eG >. 2 2 2 2, obgleich in anderer Reihenfolge. 

In jedem Systeme (9,2, . . . 2.) giebt es, wenigstens 

für hinreichend grosse n, zwei der Grösse nach consecutive Werthe 

dy und 07 = «;;, zwischen denen ein gegebenes secundäres z(=5) 

liegt, wo @=n oder <n ist, und ebenso !. Wenn i: =n ist, 

ordne man der Zahl n die Zahl k zu, aber für 7 << n die Null. 

Denjenigen n(=1, 2 . . . A), für welche etwa an noch >$ 

ist, ordne man ebenso die Null zu. Der so erhaltenen, in infi- 

nitum fortgesetzten, völlig bestimmten Reihe von positiven ganzen 

Zahlen und Nullen 

(0 1 a See ee 

entspricht eine primäre Partialmenge mit zunehmenden Werthen 

und & als Grenzwerth. Und jede Reihe der Form (12) giebt 

umgekehrt ein bestimmtes x, unter Voraussetzung das &, immer 

Ck, ist, und anderseits Ane, > Cie), wenn n > 1,6, Or 

Soll die Annäherung vollständig von der beschriebenen Art sein, 

ed u Zu A Zu ee ee ee ee ie ee ee er we A 

ce ee 
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ist doch auch erforderlich, dass für n >t, Ons, < Xie, ist. Es 

eilt doch hierbei, dass das entsprechende x primär wird, wenn 

von einem gewissen » an alle &,=0 sind, und also «;. constant, 

oder alle &, eben so gross, dass &', constant ist. Diejenigen n, 

für welche &, > 0 ist, bezeichne man der Reihe nach mit 

EN nm on; 

und die entsprechenden primären Werthe 

ren Fee 9. SS engen, : 

(der erste, zweite. . .ote. . . Annäherungswerth) kürzer mit 

(LE) ee Bee ee 

Um das obige Theorem zu beweisen, werden wir nun nach- 

weisen, dass es eine nicht abzählbare, überalldichte Menge von 

&-Werthen giebt mit der Eigenschaft, dass schon die Derivirte 

der aus (11) ausgebrochenen Partialreihe 

5) ua) =&dı, _130,9@— 50) = Ahle — 5) 
oe=1 1 

für x =& unendlich gross wird. Dies ist hinreichend, da 

Ze) — Ka) nicht < 0 sein kann (vergl. oben). Und ander- 

seits folet die Unendlichkeit von W(x) aus der Unendlichkeit von 

(IG) nr. el. plle rer). 
1 

‚Und um zu einer secundären 5 mit w,(5) = © zu gelangen, kann 

man die &,-Reihe folgendermassen bestimmen. 

'“ Die Reihe (16) divergirt mit Sicherheit, wenn für hinreichend 

grosse o-Werthe 

ho+1p (8 — So +1) 
OT RE ee ns IE EN ya 

ist. Wenn also 

BSR ER ana FE BES EO „A 



588 BRODÉN, UEBER DAS CONDENSATIONSVERFAHREN. 

eine beliebige Reihe positiver Grössen mit lim A, > 1 ist, so 

divergirt (16), wenn 

Pla — 841) ho year val es Sn gå 

ist. Anderseits ist, zufolge unserer ersten Annahmen, fär jeden 

gegebenen x-Werth und numerisch hinreichend kleinen y-Werth 

p(y):gY(«) beliebig gross, und ebenso wenn statt x» die Differenz 

© --y gegeben ist. Mit Anwendung hiervon kann man auf fol- 

gende Weise zu einer &-Reihe der erwünschten Art gelangen. 

Man nehme z. B. & =1, also n, =1; n, wähle man beliebig 

und &,, so, dass &, =; und Ane, = 1 (AR TN Kd 

Grösse nach consecutiv werden. Die Grössen A, und Ah, sind 

hy 
hiermit bestimmt, also auch A, —! h. , wenn man eine bestimmte Reihe 

(18) gewählt hat. Zufolge des Saab gesagten ist es möglich, 

n, und &,, so zu bestimmen, dass, wenn S,diem(Q2,.. .2,,) 

der Grösse nach zu &o consecutive Abscisse ist, 

(20) nr BE ) > ; wird, sobald , < vv <5'3, 

(und im Allgemeinen für 5, <x <5';); denn z — 5, — (£ — 55) = 

&,— 5 ist ja bestimmt, und &,— &, also auch «= 5> kann 

für hinreichend grosse n, beliebig klein werden. Man nehme 

aber nicht den kleinsten möglichen n,-Werth, sondern den der 

Grösse nach zweiten, so dass also jedenfalls n, > n, + 1 ist; 

und nachher wähle man den kleinsten Werth von &,, (> 0), 

welcher mit (20) verträglich ist; hierdurch wird mit Sicherheit 

die Forderung erfüllt, dass 5, zwischen &, und ä', liegen soll. 

Die Bestimmung von n, und &,, geschehe nachher auf völlig 

analoge Weise: man nehme für n, den zweiten Werth (also 

>n, + 1), für welchen es überhaupt möglich ist, dass 

2 De 2 

und nachher das kleinste mögliche &,,.. Wenn man auf diese 

= ist, sobald <e<$ 

Weise in infinitum fortsetzt, gelangt man zu einer völlig be- 
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stimmten, den obigen Bedingungen vollständig erfüllenden e-Reihe, 

und also zu einer bestimmten Grenzstelle « = 5, für welche ja 

(19) gilt, und also /'(&) = & ist. Und 5 ist mit Sicherheit eine 

secundäre Stelle; denn das Verfahren ist ja so eingerichtet, dass 

No+1 No immer >1 ist, m. a. W. dass & und e&+1 niemals 

beide > 0 sind; die e-Reihe besteht somit aus Nullen und iso- 

lirten Gliedern > 0 (welche anderseits niemals völlig aufhören); 

hieraus folgt, dass 5 secundär ist; denn dies ist immer der Fall, 

sobald es nur gilt, dass sowohl Nullen als positive Glieder niemals 

aufhören (also weder «';, noch «;. constant wird). 

Hiermit ist also dargethan, dass secundäre « mit f’(z) = oo 

überhaupt existiren. Es ergiebt sich nun auch leicht, dass sie eine 

nicht-abzählbare Menge bilden. Man modificire nämlich das oben 

beschriebene Verfahren dadurch, dass man bei jedem Schritte das 

dritte anstatt das zweite mögliche n, nimmt, so dass Mal No 

sogar > 2 ist. Man gelangt hierdurch offenbar zu einer anderen 

secundären « mit f'(£) = ©. Ferner kann man auch abwechselnd 

das zweite und das dritte mögliche N, wählen. Die Gesammtheit 

aller so entstehenden e-Reihen ist eine nicht-abzählbare Menge; 

denn sie entspricht eindeutig der Gesammtheit aller unendlichen 

Reihen, deren Glieder abwechselnd = 2 und = 3 sind, mit völlig 

beliebiger Vertheilung, oder im allgemeinen abwechselnd = a und 

= 5b, also auch der Gesammtheit aller Zahlen, welche in der Form 

0 050% On 
al 92. Hain: : aa Be 

darstellbar sind, wo die &; abwechselnd = 0 und =1 sind, d.h. 

aller reelen Zahlen zwischen OÖ und 1.!) Anderseits werden ja die 

«-Werthe, welche verschiedenen &-Reihen entsprechen, immer 

verschieden (wenn die Reihen den obigen Bedingungen genügen); 

also sind auch die fraglichen &-Werthe nicht-abzählbar: f'(«) 

wird = &, für eine nicht-abzählbare secundäre z-Menge. 

Dass dieselbe Menge auch überalldicht ist, ergiebt sich leicht. 

Man kann nämlich das beschriebene Verfahren so verändern, 

!) Vgl. übrigens Cantor, Jahresbericht, der deutschen Mathematiker-Verein, I. 
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dass man zuerst eine gewisse Anzahl von &,-Werthen von e&, an 

so wählt, dass 5, irgend eine gegebene primäre Stelle wird; nach- 

her kann man &,+1 und &,+2 so wählen, dass 5',+2— 5, < ein 

beliebig kleines d wird, und dann auf die obige Weise fortsetzen; 

man erhält dann ein & mit &—5,<6; da es also beliebig nahe 

an einer beliebigen primären Stelle secundäre « mit f(x) = 00 

giebt, und die primären Stellen überalldicht sind, so folgt, dass 

auch die fraglichen secundären Stellen eine überalldichte Menge 

bilden. (Selbstverständlich muss man übrigens niemals das oben 

beschriebene Verfahren genau folgen, sondern kann es auf man- 

nigfache Weise modifieiren.) 

Wir haben also das oben ausgesprochene Theorem vollständig 

bewiesen. Dasselbe involvirt die Unmöglichkeit, bei der jetztigen 

Anwendung des fraglichen Condensationsprineips eine Function 

zu bekommen, welche nur an der primären Stellen die zu con- 

densirende Singularität besitzt [| f(«) = 00]. Selbstverständlich 

ist doch mit dem Vorigen nicht nachgewiesen, dass f’(z), sei es 

an ihren primären oder an ihren secundären Stellen, auf ganz 

dieselbe Art unendlich wird, wie q&'(x) für «= 0.) 

Die Stellen, wo f(x) nicht unendlich gross ist, müssen jeden- 

falls auch eine nicht-abzählbare Menge bilden. ?) Es gilt wenig- 

stens unter gewissen Voraussetzungen, dass /’(z) an diesen Stellen 

überall einen völlig bestimmten positiven Werth hat, wie im 

Folgenden nachgewiesen wird. 

4. Da f'(x) mit f(x) unendlich gross wird, muss es eine 

nicht abzählbare x-Menge geben, für welche /,(«) nicht divergirt 

und also, weil alle Glieder positiv sind, einen bestimmten end- 

lichen Werth hat. Es sei & eine solche Stelle, und /,(&) = k. 

Es ist mit Sicherheit auch f’($) = k, wenn die Reihe 

| Ye Hy) 
(0) bå 

oder, was in unserem Falle dasselbe ist, die Reihe 

1) Vgl. LürorH und ScHEPr, p. 195—197. 
2) S. LürorH und ScHEPP, p. 97—98. 

| 
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oo 

(23). . a 
n=1l 

für numerisch hinreichend kleine d-Werthe gleichmässig conver- 

eirt.! Und diese gleichmässige Convergenz findet in der That 

für alle ö statt (bei denen 0 <& + I < 1 ist), wenn die Kurve 

y=ola) [für—1l<e< +1] die Eigenschaft hat, dass der 

Richtungscoöfficient der Verbindungslinie zweier beliebiger reeler 

Kurvenpunkte (z,y,) und (xy5) in endlichbleibendem Verhältniss 

zum Richtungscoöfficienten der Tangente in (x,y,) oder (2,%,) 

steht, m. a. W. wenn der (immer positive) Quotient 

Den, Bisteichen „ca, RN; gle) < eine endliche Grösse A 
rl 

bleibt. Diese Eigenschaft giebt nämlich, auf die Glieder von (25) 

übergeführt, dass für alle in Frage kommenden d 

= 42 N zu. 
(25)... a une: Lay 

ist, und hieraus folgt, da 

Denn DAsole 0.) 
1 

convergent ist, dass die Reihe (23) [bei constantem & und ver- 

änderlichem Ö] gleichmässig convergirt. 

Die Bedingung (24) ist in der That immer erfüllt, wenn die 

Singularität von y = (x) in Origo algebraischer Natur ist, d.h. 

wenn die Coordinaten in der Nähe von 2=y=0 sich in der 

Form 

(27) 
SA pP, q ganze unger. 

"77 2 Aja + A, a9t1+ A,art?+ ,..[ Zahlen >0, p<g 

darstellen lassen (also speciell wenn g(x) eine algebraische Func- 

tion ist). Dies ergiebt sich folgendermassen. Zufolge unserer 

Annahmen ist (x) zwischen —1 und + 1, sowie auch in den 

Grenzen, > 0 und mit Ausnahme für x = 0 auch endlich. Hier- 

1) S. Dını oder LüroTH und ScHEPP $ 100. 
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Ya —Yı aus folgt ohne Weiteres, dass 
Xx, — & 2 ) 

nur dann unendlich gross 

wird, wenn (z,y,) und (#,%,) beide unendlich nahe an Origo liegen, 

und anderseits dass nur unter derselben Bedingung der Quotient 

(24) unendlich werden könnte. Das Endlichbleiben von (24) ist 

also gesichert, wenn man nur nachweisen kann, dass der Quotient 

für unendlich kleine numerische Werthe von x, und x, eine end- 

liche Grenze nicht übersteigt. Und dass dies in der That der 

Fall ist, ergiebt sich folgendermassen. Es seien (x,y,) und (2,%,) 

zwei Werthpaare innerhalb des Gültigkeitsbereiches von (27), mit 

den entsprechenden «-Werthen &, und a@,. Die erste Polarkurve 

‘von (x,y,) mit Bezug auf y—=g(x) [diese Kurve sei algebraisch 

oder nicht] ist 

28). ......9-y=@—a)y(R), 
und sie schneidet somit die Grundkurve innerhalb des Gebietes 

(27) in Punkten, deren «-Werthe der Gleichung 

(29)... (ef e)|gAe "++ DAd+.. .|= 

= pa” " [Ale — af) + Ae — al*})+ Er | 

genügen. Nach Absonderung des Faktors «a?! [einen (p — 1)- 

fachen Schnittpunkt in Origo bezeichnend] lässt sich diese Glei- 

chung in der Form 

(30) Allg + it) — (gr dep] = 0 
i=0 

schreiben. Das erste Glied dieser Reihe, d. h. der q-gradige 

Theil derselben giebt, mit a? dividirt und =0 gesetzt, die Gleichung 

EHI. "a@—nle)—ale) En. 

Diese Gleichung hat nach bekannten Sätzen wenigstens g — 3 

imaginäre Wurzeln. Und in der That ist ihre Anzahl genau 

q— 3, d. h. die Anzahl der reelen Wurzeln = 3. Denn der 

Punkt (z,y,) ist, als auf der Grundkurve liegend, bekanntlich 

als doppelter Schnittpunkt mit der Polarkurve zu zählen, und 

FSE EE 
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da dies unabhängig von den Coäfficienten A, gilt, so ist zu er- 

warten, dass jedes Glied von (30) den Faktor (« — «,)? enthalten 

soll, was durch eine leichte Rechnung bestätigt werden kann. 1) 

Die Gleichung (31) hat somit die doppelte Wurzel + 1 und 

überdies offenbar eine negative Wurzel. Die Wurzeln von (31) 

haben ja aber folgende Bedeutung: vom Punkte (x,y,) aus gehen 

gewisse Tangenten der Kurve y = y(x), deren Contactspunkte 

mit (z,9,) unendlich nahe an Origo rücken; es sei 8 der Para- 

& 
meterwerth eines solchen Punktes; die | )-Wurzein von (31) 

2 

sind die Grenzwerthe der verschiedenen Quotienten #:«,. Da wir 

a, als reel annehmen, ist also, vom Tangente im Punkte (x,y,) 

selbst abgesehen, eine aber nur eine der erwähnten Berührungs- 

punkte reel, nämlich derjenige, welcher der negativen Wurzel 

von (31) entspricht. Es bedeute $ der Parameterwerth dieses 

Punktes, und seine Coordinaten seien $, n. Da die reele ein- 

fache Wurzel von (31), d. h. lim(#:«,) von Null verschieden 

ist, so kann für unendlich kleine numerische Werthe von x,(«,) 

eine von Null verschiedene untere Grenze für |%: «, | angegeben 

werden. Hieraus folgt, dass (5) in endlichbleivendem Verhält- 

niss zu @(x,) steht; es ist nämlich nach (27) 

(32) q'(5) = a kKh +(q + 1)4,0, sl esde ] 

em are]: 

und also 

ae) Ben: = Beh en Baer. lim Ren lim ; = endl. Grösse. 

Dies gesetzt, hat man nur zu bemerken, dass wenn («,/,) und 

(x5y5) hinreichend nahe an Origo liegen, 

1 Das allgemeine Glied von (30) erhält nach Division mit (« — «,)? und Weg- 

lassen von A; die Form 

(a+i—p) [atti 72420, 02H 7° + Beat ° FINE ipren? fö PE SER 

+p[(g Hip DAT Tr Hp lat tis PR 4 vo! 

q+i- -3 gti—?2 + 201 a+el JE 
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En ea 
Lg — Bq 

ist. Der in Frage kommende Theil der Kurve y = la) liegt 

in der ersten und dritten Quadrante, und hinreichend nahe an 

Origo kommen keine andere Inflexionen als diejenige in Origo 

vor. Hieraus folgt ohne Weiteres, dass wenn der Richtungs- 

coöfficient einer durch (+,y,) gehenden Geraden numerisch grösser 

als g'(&) ist, so kann es kein anderer reeler und unendlich nahe 

an Origo fallender Schnittpunkt zwischen der Geraden und der 

Kurve geben. Hiermit ist (34) bewiesen, da ja (x,y,) reel sein 

soll. Und (34) im Verein mit (35) giebt den zu beweisenden 

Satz (24) — zunächst für eine hinreichend kleine Umgebung 

von Origo, aber damit, wie wir sahen, für das ganze Intervall 

—1<a<+l. | 

In dem einfachen Falle g(x) = a (n ungerade), d. h. für 

y=0, &—= a” bestimmt sich der Quotient B:0, (und nicht nur 

der Grenzwerth desselben) aus der Gleichung | 

(35) (n1y En 22) 
n— 3 2 A 

+... +3(2) PILLE a 
1 Aj 

Die einzige reele Wurzel A dieser Gleichung liegt für na > 3 

I SEEN 1 ; 
zwischen — 1 und Ep! für n = 3 ist sie = 6) Der Quotient 

ß:e, ist im ganzen Intervalle —1... + 1 (und übrigens für die 

ganze reele Kurve y=g(x)) konstant und =A. Nach (32) ist also 

' 5) a1 
Be lat =(3) | ” a) NA 
und diese Grösse ist obere Grenze für den Quotient (24). Für 

= 3 ist, (II A, 

5. Wir haben bisher ein endliches «-Intervall vorausgesetzt. 

Es sei nun g(x) eine im ganzen reelen w-Gebiete stetige, mit & 

wachsende Function, welche für 2 = 0 verschwindet und für 

2 = + © endlich bleibt; und (x) habe für alle endliche « 

einen bestimmten endlichen (positiven) Werth, mit der Ausnahme, 

dass (0) = lim 9/(#) = © ist, während für = + oo lim p/(«) =0 
0 
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wird. Es sei ferner wj, . . . Op, . . . eine abzählbare und im 

sanzen «-Gebiete überalldichte Werthmenge, und ej +%+ . 

eine convergente Reihe positiver Grössen. | 

Die Reihe (3) wird dann im ganzen «-Gebiete gleichmässig 

convergent, da der numerische Werth von g(x — w„) eine end- 

liche obere Grenze hat. Die Function /(x) ist somit durchaus 

stetig. Sie bleibt auch zwischen endlichen Grenzen: wenn die 

grössere der beiden Grössen |p(+ >) | und | 9(— &)| mit @ be- 

zeichnet wird, so ist @ obere Grenze für |qlx — w„)|, und 

|,X&)] ist daher immer < GEc,. Wie oben ist auch f(x) durch- 

aus mit x zunehmend. Wörtlich wie oben zeigt man ferner, 

dass f'(«x) nicht nur an den primären Stellen, sondern auch für 

eine nicht-abzählbare, überalldichte secundäre «-Menge unendlich 

gross wird. An den übrigen secundären Stellen hat auch nun 

f'(&) einen bestimmten Werth = f(x), wenn die Bedingung (24) 

für alle (2z,y,) und (x,y5) erfüllt ist. Aber der obige Beweis, 

dass dies der Fall ist, sobald die Singularität in Origo algebrai- 

scher Natur ist, reicht nicht länger hin: da (+ ©) und p(— ©) 

gleich Null sind, ist es ja a priori denkbar, dass der Quotient 

(24) mit x, unendlich gross werden kann. Dass dies in der That 

eintrifft, wenn x, endlich bleibt, ist ziemlich leicht zu finden. 

Aber wir erinnern uns, dass es für die Gleichheit von f’($) und 

AE) hinreichend ist, wenn die Reihe (23) in einer beliebig kleineu 

Umgebung des d-Werthes Null gleichmässig convergirt; und dies 

findet statt, wenn die Bedingung (24) erfüllt ist, sobald | x, — z, | 

eine gewisse endliche Grenze nicht übersteigt. Und dies trifft 

in unserem jetztigen Falle ein, sobald der Quotient (24) endlich 

bleibt, wenn x, und x, derart beide unendlich gross werden, dass 

| 2: — 2, | unterhalb einer endlichen Grenze bleibt. Es seien 

2. B. x, und x, beide positiv, und ©, >... Zufolge der obigen 

Annahmen über (=) und (x) hat man bekanntlich 

= Te ; BI) IAuiuloaniee plc Ola, ag) 

wo # einen positiven echten Bruch bedeutet. Es soll also 
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: "(2 
; — lim en 
pa) p(z) 

endlich sein. Dass dies wenigstens bei algebraischer Natur des 

a EN 

unendlichen Zweiges immer stattfindet, ist leicht zu finden. Der 

in Frage kommende »Halbzweig» lässt sich dann in der Form 

(39) =... y=k— «| A+aPl(e)| (A>0, P(a)—=Dignitätsreihe) 

darstellen, wo «& positive Werthe annimmt. Dies giebt (für 

hinreichend grosse Werthe von x, und z) 

Zn A) = lim ee 
we 

. Pa) 7 

wenn die Abscissen 2, und z den «-Werthen & und £ ent- 

sprechen. Da ferner x, — x, und also auch @, — 2, d. h. 

3 endlich bleibt, so sind offenbar £ und «, unendlich klein 
a 1 

von derselben Ordnung, und folglich der Grenzwerth (40) endlich. 

— Analog für x, > x, und auf der negativen Seite. 

Ein einfaches Beispiel einer Function (x) der jetzt frag- 

lichen Art ist das folgende. Die Gleichung 

Ay TEEN et 

hat für alle reelen x eine und nur eine reele y-Wurzel y, zwi- 

schen — 1 und + 1. Die Funktion (x) = y, erfüllt die obigen 

Bedingungen. 

Ein anderes Beispiel: die Hyperbelgleichung 

Ara (ker desseie Table) 

hat für positive x eine und nur eine Wurzel y, zwischen 0 und 

1; man setze für positive x (x) = y,, und definire für negative 

x die Function Y(z) durch die Gleichung g(— 2) = — g(x). 

Die hierbei in Origo entstehende Singularität ist, als aus Be- 

standtheilen zweier Kurven zusammengesetzt, nicht im obigen 

Sinne als »algebraisch» zu bezeichnen; dies beeinschränkt doch 

nicht die Gültigkeit der Gleichung f’(z) = f(x), wie man mit 

Leichtigkeit finden kann. 

ee re 

FIS ES VS D ee 

Män 
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6. Wir haben bisher angenommen, dass die Function g(x) 

zwischen endlichen Grenzen bleibt. Wenn man, unter Beibehal- 

tung der übrigen Annahmen, g(+@)=+» und — »)=— 2 

sein lässt, so gilt es nicht länger, dass die Reihe (3) immer mit 

(2) eonvergirt. Doch kann man immer die Grössen c, so wählen, 

dass (3) innerhalb jedes (beliebig grossen) endlichen Intervalles 

gleichmässig convergirt. Selbstverständlich nehmen wir hierbei 

auch an, dass die Menge (1) sich über das ganze reele Gebiet 

erstreckt, da das Verhalten von (x) für = + © sonst ohne 

Bedeutung wird. | 

Es bedeute a, die (algebraisch) grösste, und b, die kleinste 

der n Zahlen w . . . ta (so dass lim a, = + ©, lim by =— 00 

ist). Man setze die Differenz a, —b, = Di. Die numerisch 

grösste der beiden Grössen g(D,„) und p(— D,„) habe den abso- 

luten Werth M,. Wenn ein endliches (prim. od. secund.) z 

gegeben ist, so muss für ein gewisses n und alle grösseren 

an > & > by sein, also [a — w,.|< D,, und folglich, da (x) 

mit = durchaus wächst, |p(= — w,)| < Mi. Für den fraglichen 

x-Werth ist also die Reihe (5) unbedingt convergent, wenn die 

Reihe 
oo 

Br... RNA 
1 

convergirt, also wenn die ce, so bestimmt werden, dass für alle n 

(44). 2.2.22. Ca Sn (An eine endlichbleibende Grösse) 

ist, wo. die #„ beliebige positive Grössen sind, welche eine 

convergente Reihe bilden. Und da x beliebig war, so folst 

die Convergenz von (3) für alle endlichen x. Man betrachte 

ferner ein beliebiges endliches x-Intervall I. Für ein gewisses 

n=n, und alle grösseren fällt / ganz innerhalb des Gebietes 

ba -» » . Any, und es wird somit für ein beliebiges zu I gehö- 

rendes x | plx — w,)| < M„, woraus folgt 

(CE A Ionen) |< Der. 
n=nı n=nı 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 8. 2 
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Im ‚ganzen Intervalle / convergirt also (3) gleichmässig, sobald 

(43) convergirt, und f(x) ist daher stetig. Da I ehr war, 

findet die Stetigkeit für alle endlichen x statt. 

Mit Bezug auf die Ableitung f’(=) wiederhohlen sich die 

oben angegebenen Verhältnisse. 

Wir werden folgende Beispiele näher betrachten. 

1:0) Die primäre Menge sei erstens die Gesammtheit aller 

Zahlen der Form 

(46) . k ungerade, > oder < 0; p ganze Zahl = 0 
k 
ap? 

nach folgender Regel geordnet: man vertheile zunächst die Menge 

in Gruppen, so dass die z:te Gruppe 2; aus folgenden Gliedern 

besteht: 

[= a | FI — di? nm 3 oo di , 

Pn 3 2 
+ |1+ all + (1+ 5) + (1+ dick ) 

1 5) 23-2 —1 

ne -ı 2 [2 + a; #(1+ Br? ) 

und nachher ordne man innerhalb jeder Gruppe die Elemente 

nach steigender algebraischer Grösse. Die ganze Anzahl der in 

2; eingehenden Elemente ist «(1 + 2-1); das k:te bezeichne man 

mit a;,; es ist dann 

v—1 

(48): . = w,,won=k+ Noll + 22-1) 
oe=1 

, . ae 1 4 2 s { 

=k+1l+ + d — 2)2i1 

Und jedem n entspricht ein bestimmtes © und ein bestimmtes k. 

Br ER 4 8 
Es ist immer by = — [5]; dagegen ist an er oder 

a 

2 une ee 
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= (v,, jenachdem & oder > «(1 + 2°7=1) — 2. Im Allgemeinen 

wird also D,=2i — 2; aber för k=i(l + 2-1) —1 (und i >1) 

ist D, = 2i—, und für k=i(1+2'—1) hat man D,=2i—1. 

Wenn wir der Einfachheit wegen annehmen, dass fär alle posi- 

tiven z g(a) >| Yp(-- «)]| ist, lässt sich also die Reihe “ in 

der Form 

(49) pi — 2) + di, (1221) 192 2— pg 

a 
+ 0%, i(1+2—1) (20 — ai 

= ES 

k=1 

schreiben. Man wähle eine convergente Reihe positiver Glieder 

S6,„ und vertheile die Glieder in Gruppen auf ganz ähnliche 

Weise wie die Menge mw, . . - Ox, .%. . , und setze 4, = ßir- 

Die Reihe (49) convergirt mit Sicherheit, wenn 

wer: se 
ea 
ist, jenachdem 

k<il+22=)—1 oder — 1 +21) 1 oder = i(1 + 2-1). 

Ein besonders einfacher Convergenzfall ist der folgende: (49) 

eonvergirt immer, wenn & nur von i rd Op = Oj, und 

wenn ausserdem die Reihe 

(Olja SBR dd + Do —1) 
i=1 

convergirt, also fär 

: é 6; (ee zz 1, a endlich bleibend). 

Es. sei. z.-:B. Hel n ungerade > ],. und man setze 

0; = (a) " ‚ wo u>0 ist. Die Bedingung (52) reducirt 

sich dann auf 
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1 SFR PST a) 7° 
1 ı 

(2? — 1)!+#(27 — 1)m(l + 21) 

und ist also a fortiori erfüllt für u < 1 und 

e> las dl a Re re FEN SS ur 

(weshalb (49) immer unter der Bedingung (54) convergirt, da 

die Convergenz der #-Reihe nur u > erfordert). | 

2:0) Die primäre Menge sei die Gesammtheit aller rationalen 

Zahlen, auf die von CANTOR angegebene Weise geordnet.! Die 

Gruppe 2; mit der »Höhe» © erstreckt sich von — (@-—1) bis 

+ ((—1). Für ein w, innerhalb dieser Gruppe ist also D, <2i—2. 

Wenn für positive z, wie oben, g(x) >|g(— x)| ist, und wenn 

wir nur den Fall berücksichtigen, dass oc, von & unabhängig ist, 

Or = @;, So können wir sagen, dass (43) convergirt, wenn 

Br, Don go > 
i=1 

convergent ist, wo N; die Anzahl der Glieder in £2; bedeutet. 

Wie man sehr leicht findet, ist immer N, < 2: — 2; die Conver- 

 genz von (43) findet also statt, sobald 

(56) FRI E ren 0) 

1 
convergirt. Für (x) = xm wird dies, wie man wie oben leicht 

findet, der Fall, wenn 

Deren ch SIN SÄNK eg 
73 

ist, d. h. wenn die Reihe (3) die Form 

= 1 
IR 1 PnYm ik ri ee 2 ST - ar rind 

hat, wo Pr die unverkürzbare Form, mit positivem Nenner, von 
n 

w,„ bedeutet. 

1) S. z B. LüroTH und ScHEPP, p. 19. 
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Selbstverständlich lässt sich auch die im vorigen Beispiele 

betrachtete Menge nach dem jetzt angewandten Principe ordnen. 

Anderseits bietet es keine Schwierigkeiten, auf die obige 

Weise auch den Fall zu untersuchen, da die primäre Menge 

aus der Gesammtheit aller algebraischen Zahlen besteht. Die 

Anzahl der Glieder in der Gruppe 2;, welche der »Höhe» 7? ent- 

spricht, !) ist offenbar < (2 — 1) (22 — 2)'=1, und jedes Glied 

ist numerisch <?— 1. Demzufolge findet man wie oben, dass 
1 

für (rt) = x” Convergenz mit Sicherheit eintritt, wenn man 

1 
(59) ON RER a; < 2,(@— 1)*3 

setzt. Doch lässt sich die Schnelligkeit der Convergenz beträcht- 

lich vermindern. 

7. Wir fügen noch folgende Bemerkung hinzu. 

Bei dem im $ 3 dargestellten Beweise ist es wesentlich, dass 

die betrachtete Reihe /,(#) = Zc,q' (2 — w,) = Zu,(x) folgende 

Eigenschaften hat: ein beliebiges Glied w,„(z) wird hinreichend 

nahe an einem gewissen «-Werth w, beliebig gross, und es giebt 

unendlich viele Glieder «,(z), welche in einer hinreichend kleinen 

Umgebung von w, endlich bleiben (so dass der Grenzwerth für 

2 = @, von |[u,(2):Pr(&)] = © wird, s. Gl. (20)). Dagegen ist 

es in der That unwesentlich, dass die Glieder die Form c,p'(£— ,) 

haben, dass jedes Glied nur eine ©-Stelle hat und an übrigen 

Stellen stetig verläuft, und ausserdem noch dass zwei Glieder 

niemals gleichzeitig unendlich gross werden. Durch eine ziemlich 

unbedeutende Modification der Beweisführung gelangt man daher 

zur folgenden Verallgemeinerung des im $ 3 bewiesenen Satzes: 

Es sei 

1 

eine Reihe, deren (Glieder innerhalb eines endlichen oder unend- 

‘ lichen »-Intervalles derart von x abhängen, dass jedes Glied im 

allgemeinen endlich und positiv ist, aber hinreichend nahe an 

1) Acta Math. II, p. 307. 
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gewissen x-Werthen, welche keine Häufungsstellen haben, beliebig 

gross wird und bei Substitution eben dieser -‚Werthe keinen end- 

lichen Werth annimmt; und die Elgon QQ -dieser Mengen 

(welche gemeinsame Werthe haben können, oder nicht) sei im 

ganzen Intervalle condensirt (überalldicht); 

dann wird die Reihe unendlich gross, nicht nur für de 

(ofenbar abzählbare) x-Menge 2, sondern auch für eine andere, 

welche sowohl überalldicht als auch nicht-abzählbar ist. 

Selbstverständlich kann es hierbei eintreffen, dass wenigstens 

für gewisse »-Strecken die Reihe überall unendlich wird und also 

keine Function definirt. Unter welchen Bedingungen dies nicht 

eintrifft, ist hier nicht die Stelle, näher zu untersuchen. | 

Ein Beispiel einer Reihe der nun fraglichen Art ist die von 

HANKEL, Math. Ann. XX, p. 107—108 betrachtete: 

ee 
(60) .. (0 < w< 1). 

an 

Die Menge Q ist hier die Gesammtheit der rationalen Zahlen. 

Mittels Anwendung von Kettenbruchentwickelung zeigt HANKEL, 

dass die Reihe für eine überalldichte irrationale x-Menge con- 

vergirt, und für eine andere derartige Menge divergirt — führt 

aber aus Mangel an Raum den Beweis nicht vollständig aus. 

Die Existenz einer überalldichten und nicht-abzählbaren Menge 

von Unendlichkeitsstellen ergiebt sich unmittelbar aus der obigen 

einfacheren, obgleich mehr genenerelien Betrachtungen. Und 

mittels derartigen Betrachtungen lässt sich in der That auch 

zeigen, dass die Reihe (60) und andere ähnliche für eine überall- 

dichte, nicht-abzählbare Menge von z-Werthen convergirt (im 

$ 3 war ja ein directer Beweis hierfür überflüssig). 

N N 

u ann nn 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 8. , 

Stockholm. 

Notes on some rare Cephalopods. 

By Eınar LÖNNBERG. 

[Communicated 1896, Oct. 14, by Hs. THEEL.|] 

During a period of several years the zoological Museum of 

Upsala has had the opportunity to receive from the late Captain 

C. ECKMAN fine collections of animals, among which from time 

to time were several rare Cephalopods. In this paper I will 

only refer to a few of those brought back from his last voyages 

across the Atlantic. They are all pelagic forms and CEgopsids, 

one of them being a new species of the genus Mastigoteuthis. 

Tracheloteuthis riisei STEENSTRUP. 

lat. 52° N., long. 44° W. 

> 36 N., » 512 W. 

> 88 N, » 28° W. 

I 32 N all W. 

This species seems to be a rather common pelagic Cephalo- 

pod in the North Atlantic. It occurs too in the Mediterranean.!) 

In young specimens the fins are comparatively shorter than in 

the old ones, and hardly more than 2 of the length of the mantle, 

1) The specimen from Messina described by E. Weıss in Quart. Journ. Micr. 

Se. Vol. 29 London 1889 p. 85 under the name Tracheloteuthis behnii 

STEENSTRUP seems to belong to this species as the fins extend along one 

nd or a little more of the length of the pallium, and the ventral arms 

are + of the lateral arms. 
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but in-old specimens quite 2 of the same measurement. In young 

specimens the viscera are situated as STEENSTRUP describes it: 

»i en nesten samlet Masse langt tilbage imod Kappehulens Bund»t) 

but in mature specimens they are much larger so that the anus 

with its appendages extends into tbe base of the funnel. Even 

in this old’ specimen the funnel organ is well developed especially 

the »lateral pads» (WEISS 1. c.) and a small valve is conspicuous 

anteriorly. Having made sections of this organ for examination 

of histological details, I have found the pads to consist af a 

large columnar goblet epithelium. The nuclei are mostly placed 

in the middlepart of the cellules. At the base of the cellules 

we find a layer of very darkly stained protoplasma. The main 

part of the cellules however contains a mucus-like substance of 

which a great deal has already been excreted, and covers the 

infundibular surface of the organ. By studying the sections 

with a moderate, magnifying power, we see three darkly stained 

stripes on each section, the first at the base of the cellules 

produced by the above mentioned darkly stained protoplasma, 

the second at the middle of the cellules produced by the nuclei 

and the third at the top surface of the cellules. It was at first 

difficult to see what caused the last of these stained stripes but 

by the aid of a high magnifying power and by isolating the cellular 

elements I found that it was effected by the stained remnants 

of already emptied cellules. These remnants are cup- or bell- 

shaped with a widely open mouth. The rims of these cups are 

not so darkly stained, but the basal part is, and sometimes one 

can see remnants of the nucleus, but even in other cases when 

the nucleus is not conspicuous any longer, I suppose that the 

stained substance in these parts is derived from the degenerated 

nuclei. The middle and basal part of these cellules remains as 

a thread carrying the bellshaped rest. ?) As I have not sufficient 

1) Vid. Medd. Naturhist. For. Kjöbenhavn 1881 p. 29. 

2) To a certain degree this structure resembles that of the nidamental glands 

of Loligo and other Cephalopods as it is described by Brock, Zeitschr. f. Wiss. 

Zool., Bd 32, Leipzig 1879. 

a Be re ae a ee MT er "= 
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material for a thorough investigation of this organ I will only 

point out its glandular structure and state that its function, 

according to my opinion, is not to substitute a valve, because 

it is strongly developed even in tbose forms which are provided 

with a very large valve, (e. g. Ommatostrephini), but to anoint 

the funnel and lessen the frietion of the expelled water at the 

same time as it protects the interior epithelium of the funnel 

against the influences of the ink and other excretions. I have 

found the funnel-organ !) in representatives of all families and 

genera of Cephalopods, except in Nautilus. 

. Mastigoteuthis levimana n. sp. 

‚From lat. 43” N., long. 24° W. Captain C. ECKMAN brought 

home a mutilated Cephalopod and fragments of another, both of 

which had been bitten by a delphinus. The tentacles are absent, 

but from the very elongated ventral arms and the characteristic 

connective apparatus with its »ovate earshaped elevated cartilage, 

on each side, fitting into corresponding deep, circumscribed pits 

on the base of the siphon» ?) etc. one can easily recognize the 

Mastigoteuthis type. The length of the pallium seems to have 

been about 60 mm. the aboral tip is, however, a little mutilated. 

The body is cylindrical, posteriorly tapering to a point. The 

caudal fin is broad, rounded at the sides and transversally elliptic 

in shape. The length, and the breadth from tke median line to 

the lateral margin of each fin, is about equal, measuring 23 mm. 

The fin is thus different in shape from the rhomboidal fin of 

Mastigoteuthis agussizii, the length of which is nearly two thirds 

of that of the mantle, according to VERRILL'S figure. Our spe- 

cimen also seems rather stouter than VERRILL’s. The order of 

arms is 4, 3=2, 1. The ventral arms are equal in length to the 

pallium, the lateral pairs of arms measure 33 mm. and the dorsal 

| 1) This organ was first seen by HEINR. MULLER 1852 (Zeitschr. f. Wiss. Zool, 

Bd 4) but this was forgotten when VERRILL rediscovered it in » Desmoteuthis» 

(Trans. Conn. Acad. Vol. V.) Hoyız in Taonius and Gonatus and WEISS in 

Tracheloteuthis, Histioteuthis and Veranya. 

?) VERRILL, N. Am. Cephalopods, Trans. Conn. Acad. Vol. V, port 2 New Haven 

1882 p. 296. k 
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25. The three upper pairs of arms seem to be more muscular 

than the ventral and carry two dense rows of suckers each. The 

ventral arms are more slender than the others, lighter in colour, 

and almost whiplike in shape, but delicately webbed. On their 

proximal part alone, they carry (6) 8 minute suckers arranged 

in one row and at a comparatively large distance, 2—4 mm., 

from each other, - with the exception of these they are quite 

unarmed. It is evident that with such a structure the ventral 

arms cannot have a predatory function, but are feelers. Mastigo- 

teuthis agassizi VERRILL has two rows of suckers »on all the 

arms».! Our specimen is thus very much aberrant in this respect 

although its ventral arms have the same shape as those of M. 

agassizü. The suckers of the first three pairs of arms resemble 

those of. Mastigoteuthis agassız? except that the horny rings 

have not an »entire margin» nor such pointed teeth as the Chal- 

lenger specimen ?) but are provided with broad truncate nearly 

square-cut teeth all around the aperture.”? This may also be a 

character of specific value. The minute suckers of the ventral 

arms have the same structure as the others. 

The eyes are large with thick glassy-looking eye-lids. 

The colour is reddish, due to very numerous and large, oval 

chromatophores distributed all over the animal, except on the 

ventral arms where they are scarce and small. - 

- The mantle seems to have a semi-gelatinous subcutaneous 

layer. 

The »pen» -or »gladius» is anteriorly and in its middle part 

very slender with two yellow submedian cost and a thin 

hyaline margin. Its posterior third is rather abruptly dilated and 

the margins form a hollow conical portion with the free ventral 

edges in contact with each other and strengthened by hyaline 

thickenings, triangular in section. The anterior part of the gla- 

dius is not quite 1 mm. broad, while at its narrowest (middle) 

1) VERRILL 1. ce. p. 297. 

2) Challenger, Rep. Cephal. pl. XXIX fs! 8—10..... 
Ss Thus they partly resemble the same organs of Spirula reticulata. 

FEAT EA 
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part it is hardly a third of 1 mm. im: breadth. Each side of the 

conical portion - is about 3} mm. The aboral tip is mutilated, 

so that I cannot tell what shape it may have had. The general 

structure ‘of the pen thus resembles the same in Mastigoteuthis 

agassizii VERRILL but VERRILL describes the costa as »sublateral» 

and the margins are said to »unite together ventrally» to form 

the hollow conical portion which they seem not to have done in 

our specimen, and if they. had done so they wouid not have needed 

to be thickened at the edge. The differences in structure of the 

pen and the suckers, and the absence of suckers (except 6—8 

minute ones) on the ventral arms prevent me from referring our 

specimen to Mastigoteuthis agassizit VERRILL, even. if the shape 

and size of the fins compared with that of the body might pos- 

sibly be explained as juvenile characters which would change 

with. age. I therefore propose to name the new species Mastigo- 

teuthis levimana from the peculiar feature of the ventral arms 

having hardly any suckers. 

When we open the funnel of Mastigoteuthis levimana we 

find a well developed funnel organ consisting of two »lateral pads» 

and & central portion made up of a large cushion with .a pro- 

minent little median wart on its anterior border. "This was the 

appearance of the. organ in the fragmentary specimen; in the 

other it was so strongly swollen and gelatinous, that it nearly 

filled up the whole cavity of the. funnel, and the particular feat- 

ures could not. be discerned. The anterior dorsal lip of the funnel 

is well developed and bent over the anterior opening. In the 

pallial cavity we find the rectum with its two appendages near 

the base of the funnel. The ink-bag is rather large. Laterally, 

from its aboral end, there are two very large renal papille.. This 

is very interesting as this characteristic was for a long time re- 

garded as belonging only to the Myopsids but has since been dis- 

covered in Thysanoteuthis (VIGELIUS), Histioteuthis and Chiro- 

teuthis (WEISS). 

| At the base of the eyes between the same and the funnel 

on each side there is an olfactory organ situated. It forms a 
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tentacle-like projection about 21 mm. in length. The sensory 

epithelium forms an opaque cap at the tip of a transparent stem 

in the centre of which the strong nerve can be seen. The shape 

of the organ thus resembles those of Chiroteuthis !) Dorat- 

opsis !) and Mastigotheuthis agassizii?) and in this shape the 

olfactory organ seems easier to homologize with the Gasteropod 

tentacle as is done by LANKESTER. ?) 

The shape of the olfactory organ and the presence of renal 

papille seems to unite Mastigoteuthis with Chiroteuthide, but it 

is separated from the same by the presence of a pair of dorsal 

bridles, the six-angled buccal membrane, the shape of the con- 

nective apparatus etc. 

Chaunoteuthis mollis APPELLÖF. 

A very beautiful specimen of this species, which has recently 

been described by APPELLÖF, was caught by Capt. EcKMAN in 

the Atlantic between lat. 52°—31° N., long. 26°—28° W. It 

was exceediugly interesting to find this peculiar (Egopsid again 

and to obtain such a fine specimen. It is a female, as is also 

APPELLÖF’S specimen from the Mediterranean, and it agrees in 

every respect with his excellent description. ?) It has the sperma- 

tophores fixed in.a row along a split in the skin on the ventral 

face of the pallium. Although our specimen only has one such 

row (to the left) and APPELLÖF’s has two it is evident that this 

mode of attaching the spermatophores is characteristic for the 

genus Chaunoteuthis, and it is thus a very remarkable and im- 

portant biological feature which separates Chaunoteuthis from 

Onychii and Ommatostrephini in which the spermatophores are 

fixed in the pallial cavity. It was also interesting to ascertain 

the existence of this form in the Atlantic, where it probably 

has a wide distribution, although hitherto seldom found. 

1), Conf. Weiss 1. e. Pl. VIII, fig. 4, Pl. IX, fig. 9. 

2) Conf. VERRILL 1. c. Pl. XLIX, fig. 3 a. 

3) Conf. Weıss 1. c. p. 78. 
2) From this can be deduced that Chaunoteuthis really represents a well defined 

genus among the Denla Opal: and not is established merely on a mutilated 

specimen. 

a u a un 
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Cranchia reinhardtii STEENSTRUP. 

A very beautiful and unusually large Cranchia was taken 

by Captain ©. ECKMAN the 17th. Oct. 1895 in the Atlantic lat. 

40° N., long. 82° W. It is a representative of the type Cranchia 

reinhardti STEENSTRUP, although in some respects aberrant from 

the ‘deseriptions; but these differences are without doubt due to 

its size and age, the specimens described hitherto being small 

and immature, but this one large and mature. Its length from 

the aboral margin of the fin to the dorsal point of attachment 

of the pallium is 46 mm. but the width of the pallial cavity is 

Fig. 1. 

Cranchia Reinhardti STEENSTRUP adult at nat. size. 

hardly more than one third of this measurement. It is thus 

unusually slender for a Cranchia and resembles a Leachia in 

shape, (Fig. 1) the more so, as the fins are very large and form 

together a transverse oval 16 mm. in width and 12 mm. in 

length. They also extend for half their length behind the aboral 

tip of the mantle, but the gladius seems to be elongated to their 

aboral margin. The dorsal row of »pointed papille» (»Pigge» 

STEENSTRUP; »spitze Höcker» PFEFFER) counts 54 in number, !) 

but the hindmost part of the dorsal keel is smooth. The A shaped 

1) The same number which PFEFFER has counted. 
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rows on the ventral face contain in the median rows 14—16 

»papille» in the lateral rows 15—17.. The third pair of arms is 

the longest, the second and fourth next, the first -smallest. The 

three dorsal pairs are connected by an »umbrella» which extends 

about three fifths up the dorsal arms and halfway up the second 

pair, and is of about the same breadth between them and the 

third pair, but is absent between this and the fourth, and between 

the fourth pair of arms themselves. "The third pair is provided 

with a web (#Schwimmhaut», BRocK) which reaches to the tip. 

The ventral arms attraet by far the most interest as one ofthem 

is hectocotylised. It is the left one that is transformed for that 

purpose. Its suckers are much smaller than those of the other 

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. 

One arm of the dorsal pair Left ventral arm hectoco- Tip of the same; strongly 
to show the well developed tylised; 4 times enlarged. enlarged. 
suckers; 4 times enlarged. 

arms (as can be seen from the figs.) and decrease very much in size 

towards the tip. In about sixteen pairs the lumen is compara- 

tively large and very conspicuous, and the shape of a sucker can 

still be discerned in 8—10 more pairs although modified, but 

after that the suckers are completely transformed into about 16 

transverse papille (fig. 3 and 4) which become confluent at the 

tip of the arm. These papille are not conical in shape as in 

Loliginei and Ommatostrephini, but their truncate tips are as 

broad as their basal parts (fig. 4). The right ventral arm is not. 

much modified. The suckers are smaller than those on the other 

arms but have the shape of suckers nearly all along to the tip 

of the arm where only a few of'the last are rudimentary without 

u a a a a AR 
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being developed into such papille as those of the left arm. Both 

ventral arms have a delicate web. The hectocotylisation had 

not previously been observed in any representative of the family 

Cranchiade. It is therefore of great interest to find that this 

family does not form any exception to the rule, which STEENSTRUP 

in so masterly a manner established. As the anatomy of Cran- 

chiad® is insufficiently known its affinities cannot yet be dis- 

eussed, but it is certainly of great importance for the ultimate 

solution of that question to know that one of the ventral arms 

(the left) is heetocotylised. 

The description of the shape of our specimen indicates how 

a Oranchia is developed from a »rotund and barrelshaped» young, 

»bluntly rounded behind» and so thick that the diameter is greater 

than half the length (HOoYLE)!) to such an elongate Leachia- 

like form as our specimen. In the fullgrown specimen also the 

fins are much larger and the arms longer. Although the diffe- 

rences between the young and the fullgrown animal is great in 

some respects, there cannot arise any doubt as to their identity, 

nor'as to BRock’s ?) and PFEFFER’S 3) specimens being intermediate 

forms. The development goes in the same direction as in Om- 

matostrephini ‘and Onychi, the young of which are, at least in 

the first stages, comparatively short and thick with terminal fins. 

Thus, I cannot agree with HoyYLE in regarding Brock’s and 

PFEFFER’S specimens as belonging to a different species from 

Cranchia reinhardti STEENSTRUP. They are only a little older 

than his, and halfgrown. 

The colour of our specimen is white semi-transparent with a 

few, very small, (in the present state of contraction) round chro- 

matophores seattered over the body. At the distal end of the fins 

we find the chromatophores collected into a group. On the pallium 

they are rather numerous on the anterior dorsal part. On the dorsal 

face of the head there are some very large chromatophores and some 

1) Report on the Cephalopeda, Challenger, XVI p. 184. 

2) Zeitschr. f. w. Zool. Bd XXXVI -p. 605. 
3) Abh. Naturwiss. Ver. Hamburg Bd VIII, Cephalop. d. Hamburger. Nat. Mu- 

seums p. 29. 
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round the eye. The arms are also provided with some chroma- 

tophores, and on the tentacles they are arranged in two rows, but 

more numerous and irregularly disposed on the club. When the 

chromatophores are expanded they look reddish, when strongly 

contracted almost black. They are not numerous enough to be 

able to give the body any colour. 

Leachia ellipsoptera (ADAMS & REEVE) STEENSTRUP. 

One fine specimen from lat. 40° N., long. 32° W. and another 

from the Atlantic, locality unknown. Both are females with 4 

large nidamental glands of peculiar shape, and externally provided 

with inky pigment causing them to be conspicuous through the 

transparent body-walls.. The structure of these four glands is 

exactly similar in every respect; the anterior pair only being a 

trile smaller. They project freely into the mantle-cavity the 

anterior pair on the level of the ink-bag, the posterior pair on 

the level of the gills or a little behind them. The shape of the 

nidamental glands can be explained by saying that the original 

elongate and straight glands have become doubled up at the 

middle in a ventral direction and the middle parts have grown 

together so that it forms an oval body, but both ends are free from 

each other, divergent and partly curved outwards. It looks thus 

as if an oval body had been split open halfway and afterwards the 

split parts had curved a little from each other. In the »split- 

opening» the glands are white and show the characteristic foliated 

structure; externally they are covered by an inky pigment. The 

leaves of the glands are not arranged in two parallel rows, but 

extend straight across each lappet of the gland. 

In the funnel, we find in the middle of the dorsal wall the 

central portion of the funnel organ in the shape of two pairs of 

tongue-like lappets, the anterior ones smaller than the posterior, 

which are about 21 mm. in length and not quite 1 mm. in breadth 

at the base. These lappets are situated at the aboral end of a 

central cushion. The lateral parts are also present in the shape 

of one elongate about 8 mm. long pad on each side, anteriorly 

narrow, posteriorly broader, on the ventral interior wall of the sipho. 

En Zu 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 8. 
Stockholm. 

Einige neue oder unvollständig beschriebene 

Blasenfösse (Physapoden). 

Von FiuniP TRYBOM. 

(Mitgetheilt den 14. October 1896 durch CHR. ÅURIVILLIUS.) 

In einem bald erschienenden Aufsatze mit dem Titel: 

»Einige Bemerkungen über die Flügel der Physapoden» !) habe 

ich zwei neue Thrips-Arten (secticornis und sibirica) nebst 

einigen vorher ungenügend beschriebenen Physapodenformen er- 

wähnt. Es sind die Beschreibungen dieser Arten und Formen, 

die ich hier mittheile. | 

Aptinothrips rufa FAL. 

— — var. connaticornis ÜZEL. ?) 

- &. Harıpay hat das Männchen dieser Art vexcessively 

rare at the season of the hay-harvest» angetroffen. Ich habe 

nur ein Männchen, in Östergötland (Schweden) am 6. Juni inner- 

halb der oberen Blattscheide von Anthoxanthum odoratum, ge- 

funden. Dieses Individuum war an der Rückenseite des neunten 

Abdominalsegmentes, unweit des Hinterrandes desselben, mit vier 

»Dornen» (HALIDAY sagt zwei) versehen. Diese sog. Dornen sind 

kurze Stacheln, die, wie die entsprechenden beiden Organe z.B. 

bei den Limothrips-Arten, gegen einen niedrigen Basalkegel 

1) In: »Zoologiska studier.» Festskrift till firande af Prof. W. LILLJEBORGS 

80 ärs jubileum, utgifven af svenska zoologer. Upsala 1896. 
2) Vergleiche Pag. 219in meinem genannten Aufsatze. In demselben habe ich 

schon die Titel der hier erwähnten Werke über die Blasenfüsse ausführlich 

eitiert. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 8. 3 
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gegliedert sind. Die beiden kürzeren Seitenstacheln sind nach 

hinten gerichtet. Die gesammte Länge der beiden letzten 

Abdominalsegmente betrug 0,115, die der aufschlagbaren Rücken- 

seite des zehnten Segmentes 0,043, die des Penisapparates 0,078 

Mm. Die Notalplatten müssen sehr wenig chitinisiert sein; 

ich konnte ihre Form nicht erkennen. 

Körperfarbe noch heller (graugelb) als bei dem Weibchen. 

Körperlänge 0,85 Mm. 

Die Larven und die beiden Nymphenstadien sind von HALI- 

DAY abgebildet (WALKERS »List» etc. Tab. V. Fig. 5—8). Zu 

diesen Abbildungen will ich hier nur bemerken, dass ich nie einen 

siebengliedrigen Larvenfühler von Aptinothrips (vergl. Fig. 5 a) 

gesehen habe. Es ist das fünfte und sechste Glied, die den 

Stylus bilden. Das vierte ist das längste; das dritte ist aus- 

geprägt gestielt. 

Limothrips cerealium HAL. 

of. Das vorher sehr unvollständig erwähnte Männchen die- 

ser Art ist mit dem Männchen von Lim. denticornis analog; es 

unterscheidet sich von demselben hauptsächlich nur durch die 

Bildung der Fühler. Die sog. Dornen am neunten Abdominal- 

segmente sind denen von Lim. denticornis (= L. bidens REUTER) 

ähnlich. Der Stachel an den Hinterecken dieses Segmentes 

ist kürzer, kräftiger und mehr nach hinten gerichtet als beim 

Männchen von Lim. denticornis. 

Dr. UzEL fragt (Pag. 86), ob die Maxillartaster bei Lim. 

cerealium dreigliedrig seien. Ich kann bestätigen, dass sie bei dieser 

Art, wie bei Lim. denticornis, nur aus zwei Gliedern bestehen. 

Ich möchte bemerken, dass Lim. cerealium (2 und &) in 

Schweden eine südliche Ausbreitung hat. In Schonen und bis 

Munkedal in Bohuslän hinauf, bis Brömsebro in Blekinge, habe 

ich diese Art unter denselben Verhältnissen wie Lim. denticornis 

lebend gefunden. 

Thrips Eric HAL. 

Da Dr. UzeL bezweifelt (Pag. 216), dass das von HALIDAY 

erwähnte Männchen dieser Art angehöre, möchte ich die beiden 

FE SEP 
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Geschlechter etwas genauer beschreiben. Ich thue dieses um 

so mehr, als Th. Price bis jetzt nur mit einigen Worten von 

HaALIDAY charakterisiert worden ist und sich bei diesen Art — 

wie bei den ZLimothrips- und COhirothrips-Arten — ein sehr 

grosser Unterschied zwischen den Geschlechtern findet. 

©. Kopf, von oben gesehen, bedeutend breiter als lang. 

Augen gross und hervorgequollen; ihre Länge dieselbe wie 

die Hälfte der Totallänge des Kopfes. Der kürzeste Abstand 

zwischen den Augen kaum grösser als ihr Querdurchmesser 

(von oben gesehen). Die Ocellen sind gut entwickelt und sitzen 

in einem beinahe gleichseitigen Dreiecke. Maxillartaster drei-, 

Labialtaster zweigliedrig. Fühlerglieder kurz und dick, beson- 

ders wenn sie von der Seite gesehen werden. Das fünfte Glied 

ausgeprägt kürzer als das vierte. Der Stylus zweigliedrig. Pro- 

thorax länger als der Kopf, nach hinten bedeutend erweitert. 

Die beiden längsten Borsten an jeder Hinterecke haben un- 

gefähr ein Drittel der Länge des Prothorax. Die Borsten an 

seinen Vorderecken klein. Die Mesothoracalabtheilung des Pte- 

rothorax kräftig wie im Allgemein bei geflügelten Thripiden. 

Flügel normal entwickelt. An der inneren Hälfte der vorderen 

Längsader der Vorderflügel befinden sich 8 bis 10 Borsten mit 

einer Lücke in der Mitte. Indessen giebt es noclı eine Borste 

in einiger Entfernung von der äussersten der genannten. In der 

Nähe der Spitze findet man an derselben Ader gewöhnlich zwei 

Borsten. Die hintere oder zweite Längsader entspringt aus der 

vorderen als ein gabelförmig ausgehender Zweig. Auf dieser 

zweiten Ader stehen 8 bis 11 Borsten in einer ununterbrochenen 

Reihe. Am Aussenrande des Lappens der Hinterflügel findet 

man zwei lange Haare und innerhalb derselben zwei sehr kleine 

Härchen. Die drei Härchen an dem Vorderrande der Flügel- 

spreite, dem Lappen gegenüber, sind gewöhnlich nicht gekrümmt 

(bilden keine Haken). 

Die Beine sind nicht auffallend gedrungen. Die Vorder- 

tibien ohne Zahnbildung. Der Hinterleib von normaler Länge 

und Breite; dessen leztes Segment nicht auffallend verengt. 
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&. Ocellen und Flügel fehlen. Die Notalplatten müssen 

sehr unvollständig chitinisiert sein. Es war mir nämlich ganz 

unmöglich, dieselben an dem nicht zerstückelten Thiere zu unter- 

scheiden, obschon dieses sehr hellfarbig war. Pterothorax nur 

ein wenig (etwa ein zehntel) länger als der Prothorax. Das 

neunte Abdominalsegment an der Rückenseite ohne Stacheln 

oder Dornen, nur mit den gewöhnlichen Haaren versehen. Der 

Penisapparat verhältnissmässig schwach; dessen seitliche Schei- 

den sind nicht ganz doppelt so lang wie der aufschlagbare, 

klappenähnliche Theil (die Rückenseite) des zehnten Abdominal- 

segmentes. 

Körperlänge: 2 0,8—1,2, > 0,9 Mm. 

Körperfarbe: 2: Chocoladen- oder kastanienbraun, selten so 

dunkel wie pechbraun. Schenkel am Grunde ein wenig gelb- 

braun. Der äussere Theil der Tibien gewöhnlich — wie die 

Tarsen — etwas heller als die Hauptfarbe des Thieres. Die Vor- 

dertibien sind manchmal zum grössten Theile, die Taster meisten- 

theils hell gelbbraun. Die Vorderflügel schwach rauchbraun. 

co. Gelbgrau, mit etwas bräunlichem Anstrich. Nur die Augen 

sind dunkelbraun. Die Fühlerglieder — mit Ausnahme der zwei 

ersten — bräunlich. 

Weder Dr. UzZEL, noch Prof. REUTER hat diese Art gefunden.- 

In Schweden kommt sie in Blüthen von Vaccinium Myrtillus, 

uliginosum und Vitis idea, Arctostaphylus Uva ursi, Erica 

Tetralix und Calluna vulgaris sehr häufig vor und zwar wenigstens 

so weit nördlich wie in Dalarne und Helsingland.. Von dem 

Männchen habe ich nur ein Individuum, in der Nähe des Fegen- 

sees (Elfsborgs län) in einer Blüthe der Preisselbeere am 18. 

Juni, angetroffen. Mit den Weibchen dieser Art zusammenlebende 

und derselben sehr wahrscheinlich angehörende Larven habe ich 

sehr oft — besonders im Aug. und Sept. — gefunden. 

9. Die folgenden Messungen sind an einem Weibchen 

(mittlerer Grösse) ausgeführt: 

Kopf: Totallänge 0,1, Länge bis an den Vorderrand der 

Augen 0,083, grösste Breite hinter den Augen 0,12 Mm. Die 

u An 
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Zwischen ‚den Augen auf dem vorderen Theile des Kopfes sit- 

zenden, längeren Haare sind beinahe von derselben Länge (0,035 

bis 0,045 Mm.) wie die beiden langen Borsten an jeder Hinterecke 

des Prothorax. Die äussere dieser Borsten ist gerade, die in- 

nere, wie die an jeder Hälfte des Hinterrandes sitzenden fünf 

kleineren stark gekrümmt. 

Die Dimensionen der Fühlerglieder waren folgende: 

Chede u 2... 1 2 3 4 5 6 7 8 

Länge . . . . - . 0,0145 0,029 0,032 +0,036 +0,029 0,02 0,0094 0,013 

Grösster Querdurch- i 
messer (von oben +>0,029 0,025 0,022 0,022 0,017 0,018 0,007 0,005 
gesehen) Mm. 

Das dritte Glied an der oberen, das vierte an der unteren 

Seite mit »sichelförmigem Trichome» (vergl. JORDAN. Fig. 14a) 

versehen. Die innerhalb dieses Trichomes befindlichen Haare 

sind, wie die des zweiten Gliedes, erwähnenswerth grob, was be- 

sonders von dem Haare an der Aussenseite des dritten Gliedes 

gilt. Das fünfte Glied gegen die Spitze wenig verengert, das 

sechste gegen die Basis etwas gestielt. 

Das dritte Glied der Maxillartaster misst etwa 0,012 Mm.; 

das mittlere ist das kürzeste; das innere entspringt aus einer 

rundlichen Anschwellung. Das Basalglied der Labialtaster hat 

nur ein Viertel der Länge des zweiten Gliedes. 

Die Länge des Prothorax 0,11, seine grösste Breite 0,165, 

seine Breite am Vorderrande 0,13 Mm. Die Länge des ganzen 

Pterothorax 0,18 Min., wovon auf die Mesothoracalabtheilung die 

Hälfte kommt. Die Seiten des Mesonotum sind winkelig aus- 

gezogen, seine Hinterecken seicht eingeschnitten. Das Metano- 

tum ist bedeutend länger, als das Mesonotum, dennoch habe ich 

keine Theilung in zwei Metanotalplatten finden können. 

Die Vorderflügel 0,65, ihre Schuppe etwa 0,1 Mm. lang. 

Die Vorderschenkel etwa 0,125 Mm. lang und mit einem grössten 

Durchmesser von 0,047 Mm. 

Der Legebohrer ist an seinem convexen Hinterrande bis 

an die Spitze mit kleinen Zähnchen von gleicher Länge versehen. 
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An der concaven, vorderen Seite befinden sich gegen die Spitze hin 

7 oder 8 breitere, wie gewöhnliche Sägezähne geformte Zähnchen. 

Die innerhalb derselben, an dem Rande des Legebohrers sitzen- 

den, noch kleineren Zähnchen sind etwa 12. An jeder Seite 

des Legebohrers kommen neben der letztgenannten Zahnreihe 7 

bis 9 gut entwickelte »schiefe Zähne» vor (vergl. UZEL: die Er- 

klärung der Fig. 171.c, Taf. X.) 

of. Die Taster sind mehr gedrungen als bei dem Weibchen. 

Die Länge des Prothorax 0,11, seine grösste Breite 0,12. Die 

Länge der Mesothoracalabtheilung des Pterothorax 0,06, ihre 

grösste Breite 0,14. Die Länge der Metathoracalabtheilung 0,058, 

ihre grösste Breite 0,13 Mm. 

Larven: Sie ähneln den Larven von Thrips obscura (siehe 

unten). Der Kopf und der Prothorax sind aber verhältnissmässig 

schmäler. Bei einer Larve, deren Mesothorax z. B. eine grösste 

Breite von 0,22 Mm. hatte, war die grösste Breite des Prothorax 

nur 0,14, die des Kopfes hinter den Augen 0,072 Mm. Die 

Maxillartaster können dreigliedrig genannt werden. Sie haben 

immer eine Verengerung oder einen Absatz an der Grenze zwi- 

schen dem zweiten und dritten Gliede; die Scheidewand dieser 

Glieder ist aber meistentheils etwas undeutlich. Bei jüngeren 

Larven sind die Fühlerglieder verhältnissmässig kurz und dick, 

und die Scheidewände zwischen dem 4., 5. und 6. Gliede sind 

undeutlich. Die Borsten an den Körperseiten und am Hinter- 

rande des neunten Abdominalsegmentes sind zugespitzt. 

Die Körperfarbe ist gewöhnlich gelb, nur mit einem schwachen 

gräulichen Anstrich. 

Thrips obscura HAL. 

(Anaphothrips virgo ÜZEL.) ; 

Larve. Die vorher nur mit einigen Worten von HALIDAY 

erwähnte, von mir an der Blattspreite des Mannagrases gefun- 

dene Larve dieser Art ist graugelb, doch etwas gebräunt. 

Die Augen sind braun, die Fühler, besonders deren äussere 

Glieder, etwas bräunlich, ebenso die Beine einiger älteren 

Larven. 
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Die Fühlerglieder sind sechs; das dritte ist gestielt. Die 

Haut dieses Gliedes und die des vierten scheint geringelt zu 

sein. Die Grösse und Gestalt der verschiedenen Glieder einer 

erwachsenen Larve verhielten sich wie folgt: 

(Elie LEE NSL LIGE ia, Wlasdıle 12 3 4 5 6 

Tänge ds ke. 002201 0,029-13,0,0435 110,058. 10,01 150,022 

Grösster Durchmesser. Mm. . . 0,082 0,025 0,025 0,022 0,011 0,007 

Die Maxillartaster zweigliedrig. Bei einigen erwachsenen 

Larven habe ich eine Andeutung einer Scheidewand da gesehen, 

wo sich bei den Imagines die Grenze zwischen dem zweiten und 

dritten Gliede befindet. 

Der Pterothorax und die Segmente des Hinterleibes haben 

ein querfaltiges Aussehen. Die Seitenborsten sind verhältniss- 

mässig kurz, gebogen und an der Spitze etwas abgestutzt. An 

dem Hinterrande der Rückenseite des neunten Segmentes befinden 

sich längere Borsten, deren Spitzen etwas angeschwollen sind. 

Nymphe: Unter zahlreichen Weibchen von Th. obscura habe 

ich im Herbste einige Nymphen im letzten Entwickelungsstadium 

gefunden, die sehr wahrscheinlich dieser Art angehörten. Die 

Flügelscheiden dieser Nymphen (bleibender kurzflügeliger Weib- 

chen) ragten nur ein wenig über den Hinterrand des Ptero- 

thorax empor; die Fühler waren nach rückswärts über den Kopf 

umgeknickt. Wie bei den Aptinothrips-Nymphen, waren vier 

starke Dornen an der Rückenseite des neunten Abdominalseg- 

mentes zu sehen. 

Ueber die Lebensweise von Thrips obscura möchte ich noch 

hinzufügen (vergl.: »Einige Bem. über die Flügel der Phys.» Pag. 

222), dass ich zahlreiche, langflügelige Weibchen dieser Art an 

der oberen Blattspreite des Hafers (bis 10 Individuen an einer 

Spreite) am ersten Juni in der Nähe von Portland, Oreg., U. S. 

America, gefunden habe. Larven waren damals nicht zu finden; 

in den unteren Theil der Spreiten fand ich aber die Eier ein- 

gelegt, in einer Spreite bis 20 Eier. Am selben Orte fand ich 

einige Weibchen und Eier in dem oberen Theile der oberen 

Blattscheide von Hordeum nodosum (?). 
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Thrips secticornis n. sp. 

2: Kopf, von oben gesehen, kaum breiter als lang. Augen 

einigermassen hervorgequollen; ihre Länge an dem Kopfrande 

dieselbe wie der Abstand zwischen ihrem Hinterrande und dem 

Hinterrande des Kopfes. Der kürzeste Abstand zwischen den 

Augen bedeutend länger als ihr Durchmesser. Ocellen habe ich 

nicht finden können. Maxillartaster drei-, Labialtaster zwei- 

gliedrig; das basale Glied der letzteren sehr niedrig. Das zweite 

— fünfte Glied der Fühler gleich lang, ihr sechstes Glied vor dem 

Ende mit einer Scheidewand versehen. Der Stylus zweigliedrig. 

Prothorax kürzer als der Kopf, seine grösste Breite bedeutend 

länger als die Totallänge des Kopfes, nach hinten kaum er- 

weitert. Die Borsten an den Hinterecken des Prothorax haben 

nur etwa ein Sechstel oder ein Siebentel seiner Länge. Die 

Mesothoracalabtheilung des Pterothorax etwa halb, die Me- 

tathoracalabtheilung kaum zwei Drittel so lang wie der Pro- 

thorax. Flügel fehlen. Beine verhältnissmässig kräftig und 

gedrungen. Vordertibien ohne Zahnbewaftnung. Der Hinterleib 

von normaler Länge und Breite; sein Ende nicht auffallend 

verengt. Die Breite an der Basis und die Länge des zehnten 

Segmentes gleich lang. 

co: Das hellfarbige, flügellose Männchen ist, wie das Männ- 

chen von Limothrips, an der Rückenseite des neunten Abdomi- 

nalsegmentes mit zwei sog. Dornen versehen. Das Basalglied 

dieser »Dornen» ist viel kürzer als bei Zimothrips; das stachel- 

förmige zweite Glied dagegen verhältnissmässig länger. 

Körperlänge: 2 0,9-—1,3, J' etwa 1 Mm. 

Körperfarbe: 2 (ältere Individuen) pechbraun, Kopf und 

Prothorax indessen etwas heller. Schenkel am Grunde gelblich. 

Der grössere Theil der Tarsen und auch nicht selten der äussere 

Theil der Tibien hell gelbbraun. Bei den meisten Exemplaren 

ist das dritte Fühlerglied, bei einigen auch der grösste Theil 

des zweiten, heller (gelblich grau) als die übrigen. 

cf: Licht gelbbraun, nur der Kopf (der Mundkegel ausge- 

nommen), das erste und sechste Fühlerglied nebst dem Stylus 

| 
| 
j 
| 
; 

| 
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sind, wie bei dem Weibchen, braun. Das fünfte Glied rauchig 

gebräunt. 

Am 5. Mai. (1886) fand ich zahlreiche Weibchen dieser Art 

in den Blüthen einer Sisymbrium-Art bei Portland, Oreg., U. S. 

America. Etwa eine Woche später traf ich einige Weibchen und 

ein Männchen in den Blüthen der Kamaspflanze (Camassa es- 

culenta) bei Albany, Oregon, an. Einige Weibchen habe ich 

auf verschiedenen Gräsern (bei Abketschern) auf der Halbinsel 

Ribatschi (Murmanische Küste) am 31. Juli 1877 eingesammelt. 

Die Totallänge des Kopfes eines Weibchens mittlerer Grösse 

betrug 0,155, seine grösste Breite hinter den Augen 0,16, die Län- 

we bis an den Vorderrand derselben 0,13, bis an ihren Hinter- 

rand 0,065 Mm. An der oberen Seite des Kopfes befanden sich 

keine längeren Borsten hinter oder zwischen den Augen. Das 

Basalglied der Maxillartaster mass 0,018, das zweite Glied 

und das Endglied je 0,011 Mm. Das Basalglied der Labial- 

taster war nur 0,0055, ihr Endglied 0,014 Mm. lang. 

Die Dimensionen und die Form der Fühlerglieder desselben 

Weibchens werden vielleicht am besten durch die folgenden 

Messungen erläutert: 

Gliedit Phi) yi 2 3 4 b) 6 7 8 
— { . 

Länge . . . 0,018 0,036 0,086 0,036 0,0586 0,058+0,011 0,009 0,0155 

Grösster 
Durch- 0,027 0,022 0,022 0,022 0,022 0,023 0,011 0,006 

messer. Mm. 

Das erste Fühlerglied ist beinahe halbkugelförmig, gegen 

das Ende verengert. Das dritte hat einen ziemlich ausgezogenen 

Stiel, das vierte und fünfte sind in ihrem äusseren Drittel ver- 

engert, der basale Theil des sechsten ist sehr deutlich gestielt. Bei 

einem Weibchen von der Kolahalbinsel war die Suture dieses 

Grliedes nicht zu finden. Die Fühler ermangeln des sichelförmigen 

Trichomes an dem dritten und vierten Gliede. Nur eines der 

Haare jedes dieser Glieder ist heller und etwas dicker als die 

übrigen. 

Die Länge des Prothorax des erwähnten Weibchens betrug 

0,14, seine grösste Breite 0,195 Mm. Die längsten Borsten 
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an den Hinterecken des Prothorax hatten eine Länge von nur 

0,01 bis 0,02 Mm. und waren, wie die kleinen Borsten an den 

Vorderecken, gebogen. Die Mesothoracalabtheilung des Ptero- 

thorax war nur 0,065, die Metathoracalabtheilung 0,08 Mm. 

lang. Das Mesonotum nimmt fast die ganze Breite des Meso- 

thorax ein; seine Seiten sind abgerundet, nicht winkelig wie 

bei geflügelten Arten. Das Metanotum besteht nur aus einem 

Stück. 

Die Borsten an den letzten Abdominalsegmenten sind 

kräftig und abgestutzt. Der Legebohrer ist verhältnissmässig 

zart gebaut, nur mit niedrigen Zähnen versehen, etwa 0,2 

Mm. lang und scheint nicht — wie z. B. bei den ZLimo- 

thrips-Arten — für das Einbohren der Eier durch eine festere 

Pflanzenoberhaut gebildet zu sein. An der convexen Hinter- 

seite der beiden hinteren Gräten befinden sich nur sehr schwache 

Zähnchen. An dem äusseren Drittel der vorderen Gräten be- 

finden sich etwa sechs niedrige, aber breite Zähne, von denen 

einige mit sehr kleinen, secundären Zähnchen versehen sind. Die 

schiefen Seitenzähne kommen in einer Anzahl von 4 oder 5 an 

jeder der letztgenannten Gräten vor. 

og’: Der Penisapparat ist verhältnissmässig lang (0,09 Mm.); 

seine seitlichen Scheiden zeigen, von der Seite gesehen, einen 

starken Absatz an der Mitte. 

Von der flügellosen Art Thrips (Platythrips ÜZEL) tunicata 

Han. ist Th. seeticornis unter anderem durch die Fühlerbildung 

unterschieden; von Th. (Paeythrips UZEL) subaptera HAL. unter- 

scheidet sie sich durch das nicht auffallend verengte Ende des 

Hinterleibes u. s. w. Durch die Fühlerbildung nähert sie sich Th. 

obscura; das fünfte Fühlerglied ist aber bei secticorn?s an dem Ende 

viel mehr verengert, das sechste mehr gestielt, als bei TH. obscura. 

Thrips sibirieca n. sp. 

2: Kopf, von oben gesehen, ganz so lang, wie breit. Augen, 

Ocellen und Labialtaster wie bei Th. secticornis. Maxillartaster 

zweigliedrig. Das dritte — fünfte Glied der Fühler gleich lang, 

das zweite wenig kürzer, das sechste ohne jede Andeutung einer 
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Suture. Der Stylus eingliedrig (= die Fühler siebengliedrig). Das 

dritte Glied mit einem zarten, ziemlich ausgezogenen Stiele ver- 

sehen, das fünfte gegen das Ende hin beinahe abgestutzt, das sechste 

mit einer breiten Basis. Prothorax kaum so lang, seine grösste 

Breite bedeutend länger als die Totallänge des Kopfes. Die 

beiden Borsten an jeder Hinterecke des nach hinten erweiterten 

Prothorax messen ein volles Viertel seiner Länge. Die Meso- 

thoracalabtheilung des Pterothorax nur wenig kürzer als die 

Metathoracalabtheilung. Die Vorderflügel nur etwa ein Drittel 

länger als deren Stützschuppe. Beine wie bei der vorhergehen- 

den Art. Der Hinterleib von einer bei den T'hrips-Arten nor- 

malen Form. 

Körperlänge 1 bis 1,4 Mm. 

Körperfarbe chocoladenbraun; bei jüngeren Individuen etwas 

heller. Schenkel am Grunde gelblich. Der grössere Theil der 

Tarsen, bei den meisten Exemplaren auch der äussere Theil der 

Tibien, heller gefärbt, ebenso manchmal auch die Basis des vierten 

Fühlergliedes und in der Regel das ganze dritte Fühlerglied. 

Vorderflügel bräunlich. 

Ich fand diese Art sehr zahlreich unter abgefallenem Laube 

von Alnaster fruticosus und im Rasen im Jahre 1876 am un- 

teren Jenisei in Sibirien (Dudinskoje, 69° 23 n. Br., am 29. 

Juli; Tolstoinos, 70° 10' n. Br., am 6. Sept.). Einzelne Indi- 

viduen hielten sich in Blüthen von Tripleurospermum inodorum 

und in den von Phytoptus an Weiden hervorgerufenen Gallen- 

bildungen auf. 

9. Ein Individuum von etwas mehr als mittlerer Grösse: 

Die Totallänge des Kopfes (von oben gesehen) 0,165, Länge bis 

an den Vorderrand der Augen 0,14, die grösste Breite hinter den- 

selben 0,16 Mm. Zwischen dem Hinterrande.des Kopfes und 

dem der Augen 0,08 Mm. An der oberen Seite des Kopfes sind, 

weder hinter, noch zwischen den Augen längere Haare zu finden. 

Das Basalglied der Maxillartaster 0,014, ihr äusseres Glied 0,021 

Mm. Das Basalglied der Labialtaster 0,003, ihr äusseres Glied 

0,011 Mm. 
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Die Fühler haben keine sichelförmigen Triehome. Ihre 

Dimensionen waren bei dem genannten Weibchen folgende: 

GUTE Veran EIVIND ER AER SIT HERON 2 3 4 z 6 (be 

Länge. 2.2. 2.020.%0,018 0,086 0,04 0,04 0,04% 0,05 | 0,022 

Grösster Durchmesser. Mm. . 0,036 0,032 0,022 0,025 0,027 0,029 0,011 

Länge des Prothorax 0,155, seine Breite an dem Vorder- 

rande 0,17, in der Nähe des Hinterrandes 0,21; die längsten 

Borsten an seinen Hinterecken 0,047 Mm. Unweit jeder Seite 

sitzt an dem Rücken des Prothorax eine gebogene, ziemlich kräf- 

tige Borste. Die Borsten an den Vorderecken, obschon viel 

kürzer als die längsten an den Hinterecken, sind adennoch grösser 

als die entsprechenden Borsten bei Th. secticornis. Das Meso- 

notum hat in der Hauptsache dieselbe Form wie bei den lang- 

gellügelten Thrips-Arten. Das Metanotum besteht nur aus einem 

Stück. Vorderflügel gewöhnlich 0,1, ihre Stützschuppe 0,07 

Mm. lang. Die Borsten an der Flügelspreite wechseln etwas an 

Zahl; oft sind sie 3 oder 4 an dem Vorder- oder Aussenrande, 

2 bis 4 an der Mitte. Die Stützschuppe besitzt nur eine Borste. 

Diese Flügel sind dick und mit kleinen Härchen besetzt. Hinter- 

flügel habe ich nicht finden können; vielleicht kommen sie je- 

doch als sehr kleine, helle Schuppen vor. 

Der Legebohrer ist zart gebaut und hat, wie bei Th. 

secticornis, eine schwache Zahnbewaffnung. Gegen die Spitze der 

vorderen Gräten hin befinden sich etwa fünf niedrige, breite, lappen- 

ähnliche Zähne, theilweise mit äusserst kleinen, secundären Zähn- 

chen versehen. Innerhalb dieser breiten Zähne kommen etwa 

12 (10 bis 13) niedrige, knotige Zähne vor. Die schiefen 

Seitenzähne fehlen oder bestehen nur aus undeutlichen Erhö- 

hungen. 

Von der vorhergehenden Art und von Th. subaptera durch 

den eingliedrigen Stylus und andere Merkmale, von Th. tunicata 

durch eine abweichende Färbung, durch die Anwesenheit der 

verkürzten Flügel und durch schmäleren Körper u. s. w. verschieden. 
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Aeolothrips fusciata (LIN.). 

Larve: (Ich habe in der Litteratur keine richtige Beschrei- 

bung!) und keine Abbildung der Aeolothrips-Larven finden können). 

Mit den Imagines von Aeol. fasciata zusammen lebende 

Larven, die der Familie Aeolothripide und sehr wahrscheinlich 

auch dieser Art zugehörten, habe ich in verschiedenen Blüthen 

in Schweden, manchmal in ganz zahlreicher Menge gefunden. 

Der Kopf dieser Larven war sehr kurz; seine Länge, von 

oben gesehen, beträgt gewöhnlich nicht die volle Hälfte der Länge 

des Prothorax. Der Meso- und Metathorax — jeder für sich — 

sind beinahe so lang wie der Prothorax. Die Fühler sind sieben- 

gliedrig, ?) die Glieder verhältnissmässig lang und ausgezogen. 

Ihre Grösse wird am besten durch die folgenden Masse erläutert 

(an einer 1,5 Mm. langen Larve genommen): 

Cesar... 1 2 3 4 5 6 fd 

ie 220.022 0,05 0,076 —0,072 0.068 —0,011 = 0,022 

Grösster Durchmesser\ 0.025 
9 

292 TS Mm. [ 0,022 0,018 0,018 0,21 0,014 0,011 

Das dritte Glied ist an der Mitte etwas gebogen, mit der 

Concavität vor- oder abwärts gerichtet. Das fünfte ist gegen das 

Ende hin erweitert. An der unteren Seite bildet der Rand 

dieses Gliedes mit dem des sechsten und siebenten eine ge- 

rade Linie. An der entgegengesetzten Seite findet man aber 

immer, an dem Uebergange von dem fünften zum sechsten 

Gliede, einen queren Absatz, was charakteristisch zu sein scheint. 

An jedem der 5—5 Glieder befinden sich etwa 10 faltenähnliche 

rings um die Glieder gehende Absätze mit Härchen an ihrem 

Aussenrande. 

Die Maxillartaster sind dreigliedrig, gewöhnlich jedoch mit 

einer schwachen Andeutung einer Scheidewand an dem mittleren 

1) Die von Burmeister (Handb. d. Ent. II B. Pag. 417) unter Aeol. fasciata 

genannten Larven scheinen nicht Aeolothrips-Larven gewesen zu sein. 

2) Wie schon Harıpay hervorgehoben hat (WALKERS »List» etc. Pag. 1116), 

sind auch die Fühler der Larven von Melanothrips obesa HAL. nur sieben- 

gliedrig. 
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Gliede. Dieses Glied ist das längste (0,019)!); das Basalglied 

und das äussere Glied sind gleich lang (0,014 Mm.). Die Labial- 

taster können dreigliedrig genannt werden. Ihr Basalglied ist aber 

sehr niedrig, das mittlere Glied 0,011, das äussere 0,007 Mm. 

lang. 

Die Haare oder Borsten an dem Hinterleibe sind alle zu- 

gespitzt. Auf der Rückenseite des neunten Segmentes befinden 

sich — wie bei den Larven von Melanothrips und Aptinothrips — 

vier sehr kräftige, nach hinten und unten zu gebogene, etwa 0,03 

Mm. lange Dornen 

Die Hauptfarbe ist etwas graulich gelb. An den Fühlern, 

indessen auch an den Beinen, findet man einen schwachen, bräun- 

lichen Anstrich. 

1) Diese Messungen sind an dem vorher erwähnten Weibchen ausgeführt. - 
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Tillkännagafs, att bland Akademiens inländska ledamöter 

hennes Astronom Professor JOHAN AuGUST HuGo GYLDÉN och 

f. d. Professorn vid Lunds universitet DIDRIK MAGNUS ÅXEL 

MÖLLER, samt bland de utländska ledamöterna Direktorn för 

Observatorium i Paris FRANS FELIX TISSERAND och Gouverne- 

ments-Botanisten i Melbourne Friherre FERDINAND VON MUELLER 

med döden afgätt. 

Herr RosÉN refererade innehållet af en af Filos. Doktor 

N. V. E. NORDENMARK inlemnad afhandling: »Den totala sol- 

förmörkelsen Aug. 8, 1896, observerad vid Stora Sjöfallet». 

Herr NATHORST förevisade och beskref en Riksmuseum till- 

hörig fossil palmstam troligen från Antigua i Vestindien, samt 

meddelade en af Doktor STENZEL i Breslau författad beskrifning 

af densamma med titel: »Palmoxylon iriarteum n. sp., Ein 

fossiles Palmholz aus Antigua». Herr NATHORST meddelade 

vidare, att Riksmuseum fran Inspektören N. A. ANDERSEN i 

Köpenhamn fått såsom gäfva mottaga en värderik samling växt- 

fossil från Disko och Nugsuak. 
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Herr MITTAG-LEFFLER meddelade en afhandling af Docenten 

H. von KocH med titel: »Sur la convergence des determinants 

d’ordre infini». 

Herr PETTERSSON meddelade dels en afhandling af Filos. 

Kandidaten T. ERICSON: »Om zinks lösningshastighet i sura lös- 

ningar», dels en uppsats af Filos. Kandidaten ©. KULLGREN: 

»Om sambandet mellan inre friktion och den kemiska konstitu- 

tionen», och dels en uppsats af studeranden H. Witt: »Elektro- 

lys af en blandning af svafvelsyra och zinksulfat». 

Friherre NORDENSKIÖLD meddelade ur ett till honom ställdt 

bref från Docenten A. LANGLET att denne vid undersökning af 

ett prof uranhaltig kolm deri icke funnit helium. 

Till införande i Bihanget till Akademiens Handlingar an- 

togos dels ofvannämnda afhandlingar af Dr STENZEL, Docenten 

H. von KocH, Doktor NORDENMARK och Kandidat T. ERICSON, 

samt dels följande af handlingar: 

»Die Oxalideen der ersten Regnellschen Expedition» af Doktor 

A. TH. FREDRIKSON; 

»Aranex pauc® Asi® australis. af Professor T. THORELL; 

»Entwicklung der Störungsfunction für Planetenbahnen gros- 

ser Excentrieität» af Doktor K. G. OLSSON. | 

Till införande i Öfversigten af Akademiens Förhandlingar 

antogos, förutom ofvannämnda uppsatser af Kandidat KULLGREN 

och Studeranden WITT äfvensom Docenten LANGLET's bref till 

Frih. NORDENSKIÖLD, en uppsats af Apotekaren T. EKECRANTZ 

med titel: »Öfver Nitrosofenylhydroxylaminmetylester». 

Den Wallmarkska belöningen tillerkändes Lektorn vid Tek- 

niska Högskolan A. E. TÖRNEBOHM för hans i Akademiens Hand- 

lingar införda afhandling: »Grunddragen af det centrala Skandi- 

naviens bergbyggnad». 

Utaf Regnells zoologiska gafvomedel beslöt Akademien an- 

visa följande understöd: 

at Med. Doktor A. Goüs 800 kr. för att studera och ordna 

Riksmuseets foraminiferer; 
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åt Doktor O. CARLGREN 500 kr. för att i Englands museer 

studera Actinier; 

åt Doktor Y. SJöstEpt 500 kr. för att vid Riksmuseets 

Entomologiska afdelning bearbeta vissa af honom från Kamerun 

i Afrika hemförda insektgrupper; 

och åt Amanuensen S. BENGTSSON 300 kronor för utföran- 

_ det-af taflorna till ett af honom författadt arbete öfver utveck- 

lingen af Phalacrocera replicata L. 

Genom anställda val kallades, till inländsk ledamot f. d. 

Justitierädet Dr SAMUEL RUDOLF DETLOF KNUT OLIVECRONA, 

samt till utländska ledamöter Engelske Lorden och Teknikern 

WILLIAM GEORGE ARMSTRONG och Generaldirektören för Stor- 

britanniens geologiska undersökning Sir ARCHIBALD GEIKIE. 

Följande skänker anmäldes: 
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 Öfversigt af Kongi. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 9, 

Stockholm. 

Öfver Nitrosofenylhydroxylaminmetylester. 

Af THOR EKECRANTZ. 

[Meddeladt den 10 November 1896 genom P. T. CLEVE.] 

Under min vistelse sistlidne sommar vid polyteknikums i 

Zürich kemiska laboratorium erhöll jag af Prof. Dr Eue. BAM- 

BERGER såsom uppgift att, genom användning af diazometan, 

försöka framställa metylestern af nitrosofenylhydroxylamin. Me- 

tylering af den nämnda substansen hade förut blifvit försökt 

med användning af vanliga alkyleringsmetoder, men ej ledt till 

något resultat. Medelst diazometan lyckades dock reaktionen 

utan svårighet, och, då med metylesterns framställande mitt ar- 

bete med nitrosofenylhydroxylamin får anses afslutadt, meddelar 

jag här det resultat till hvilket jag kommit. 

Konstitutionen å de isomera estrar, hvilkas bildning härvid 

kunde ifrågakomma, kan återges genom nedanstående fyra struk- 

turformler: 

WO, He Nan OCH a 
i 
NO 

2) ©, H,— N—N—OCH, 
NA 
(0) 

3) C, H,—N—NO,; Metylfenylnitramin, Diazobenzolsyre-«a- 
| CH, metylester. 

4) C,H,—N=NOOCH, ; Diazobenzolsyre-d-metylester. 
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Dessa båda sistnämnda äro förut framställda af BAMBERGER !) 

och det gällde nu att visa om den nya, från nitrosofenylhydro- 

xylamin deriverande, estern var identisk med någon af de från 

diazobenzolsyran kända estrarne eller motsvarade någon af de 

former som återges genom 1) och 2). 

Innan jag öfvergår till redogörelsen för själfva metyleringen 

och dess resultat skall jag i korthet lämna några notiser öfver 

framställningen af fenylhydroxylamin, nitroseringen af densamma, 

samt öfver tillvägagåendet vid framställningen af diazometan. 

Ce B;| 

8-Fenylhydroxylamin H,N 

nol 
För framställandet af denna förening äro flera metoder upp- 

gifna.?) Det af mig använda förfaringssättet är nyligen å po- 

lyteknikums kemiska laboratorium utarbetadt af Herr HIMMER- 

MANN och ansluter sig närmast till den af BAMBERGER förut 

angifna metoden. 

En blandning af 25 gram nitrobenzol, 500 kbem. vatten 

och 12 gram klorammonium försättes under loppet af en half 

timme under flitig omskakning, med zinkstoft i små portioner, 

med iakttagande af att temperaturen hålles vid 14—16° Celsius. 

Sedan 32 gram zinkstoft på så sätt blifvit tillsatta fortsättes 

skakningen ytterligare i 15 minuter tills afskildt zinkoxidhydrat 

gör massan grötformig. Denna afsuges genast och uttvättas 

noga med eter. Efter utsaltning extraheras filtratet äfvenledes 

med eter. Eterutdragen filtreras samt torkas skarpt med nyss 

utglödgadt natriumsulfat, hvarefter etern afdestilleras. £-fenyl- 

hydroxylamin återstår då såsom en gulbrun olja, som vid ut- 

hällning i annat kärl genast stelnar. Kristallkakan utrifves med 

lätt flyktig ligroin, då den öfvergår till en gröt af färglösa nå- 

1) Ber. 27, p. 359. 
2) BAMBERGER, Ber. 27, p. 1548, Wour, Ber. 27, p. 1455, GoLpscHMiDTt, Ber. 

29, p. 2307. 
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lar, som genast afsugas på filter, aftvättas med ligroin och 

hastigt torkas på en porös lerplatta. Smältpunkt 80,5—81° ©. 

Önskar man preparatet i en vackrare form sker detta bäst ge- 

nom lösning i en ringa mängd benzol eller kloroform, samt fäll- 

ning med petroleter. Det erhålles då i långa hopfiltade, siden- 

glänsande nålar. Af 25 gram nitrobenzol erhålles 16,5—18 

gram fenylhydroxylamin och under gynnsamma temperaturför- 

hållanden till och med mera. Lämpligt är om beredningen kan 

ske vid en temperatur af 14—16°, utan användning af is, som 

försvårar den, för erhållande af ett godt utbyte, så viktiga om- 

skakningen. Vid en temperatur understigande 14” erhålles min- 

dre utbyte och vid låg temperatur ingen reaktion. Vid 18— 

20” erhåller man dessutom anilin, azoxybenzol, azobenzol och 

oförändrad nitrobenzol. 

Nitrosofenylhydroxylamin C, H,.—N—OH. !) 

NO 

5 gram ß-fenylhydroxylamin löstes i den ekvivalenta mäng- 

den (45,9 kbem.) iskall normal klorvätesyra och försattes täm- 

ligen raskt med en afkyld vattenlösning af 3,15 gram natrium- 

nitrit. Nitrosoföreningen afskiljer sig genast sasom en gröt af 

snöhvita, sidenglänsande nålar, hvilka, aftvättade med isvatten 

och torkade på en porös lerplatta, äro af tillfredsställande ren- 

het för att användas till metyiering. Kristalliserar synnerligen 

vackert ur kallnande, lättflyktig ligroin. Den erhålles då i 4— 

5 centim. långa, platta starkt glänsande nålar med smältpunkten 

58,5—59°. Den pa sa sätt erhållna nitrosofenylhydroxylaminen 

undergår dock snart sönderdelning, gulnar, blir därefter brun- 

svart och luktar intensivt af ortonitrofenol. Skall därföre någon 

mängd af föreningen bevaras sker detta bäst genom öfverförande 

i kalium- eller natriumsaltet, hvilka båda utmärka sig för stor 

beständighet.!) Ur dessa salter frigöres nitrosofenylhydroxylamin 

med lätthet genom varsam tillsats af ättiksyra eller klorvätesyra 

under afkylning. 

!) BAMBERGER, Ber. 27, p. 1553. 
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N I) 
Diazometan CH < N 

Såsom utgångsmaterial för beredningen användes den af KLOBBIE ?) 

In" 
framställda nitrosometyluretan COS “CH, , hvarvid noga följ- 

be H, 

des det af v. PECHMANN ?) angifna förfaringssättet: 

Uti en med uppät riktad kylare försedd kolf uppvärmes 1 

volym nitrosometyluretan (1—5 kbem.), löst i 30—50 kbem. 

ren och torr eter, med 1,2 volymer 25 % metylalkoholisk kali- 

lösning. Vätskan färgar sig snart gul, hvarvid kolf och kylare 

fylla sig med gula ångor under det att den snart därefter öfver- 

gående etern färgas gul. Man afbryter operationen när saväl 

destillationsåterstoden som den tillbakaflytande etern ej mer äro 

gulfärgade. Destillatet innehåller i regeln 50 % af den teoretiskt 

möjliga mängden diazometan. Då reaktionen är så godt som 

momentan är det lämpligast att låta nitrosometyluretan tillflyta 

genom en skiljetratt. Enligt V. PECHMANNS uppgift är det ej 

rådligt att på en gång förarbeta mer än 5 kbem. nitrosometyl- 

uretan; jag har dock användt 10 kbem., utan att reaktionen 

blifvit för häftig eller utbytet ringare än det af v. PECHMANN 

angifna. För att bestämma detta kan med fördel användas tit- 

rering med jod i eterlösning, 

KN CH.S I + 2J = CH, Jo + N, INN 3.2 

dä enligt ofvanstäende formel metylenjodid och kväfgas erhälles. 

Dä det vid ett stort antal försök visat sig, att vid omsorgsfullt 

arbete utbytet af diazometan väl uppgär till det af v. PECH- 

mann angifna (0,18—0,2 gram af 1 kbem. nitrosometyluretan), 

har vid nedan beskrifna försök, för att i regel undvika den 

hälsovidriga titreringen, utbytet af diazometan beräknats till 

0,18 gram af 1 kbem. nitrosometyluretan. 

1) v. PECHMANN, Ber. 27, p. 1888. 

2) Ber. 28, p. 857. 

u 
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Jag öfvergår härefter till redogörelsen för själfva metyle- 

ringen: 

Nitrosofenylhydroxylaminmetylester C° H;--N—NOCH,. 
NA 
0) 

Till en eterlösning af 3 gram (1 mol.) nitrosofenylhydroxylamin 

sattes den på ofvan angifna sätt erhållna eterlösning af diazo- 

metan ur 5 kbem. nitrosometyluretan (0,90 gram, något öfver 1 

mol.). Reaktionen ägde rum under en häftig kväfgasutveckling 

och erhölls såsom reaktionsprodukt en svagt gulröd lösning, som 

utan dröjsmål aftvättades med vatten, försatt med något soda- 

lösning. Denna senare atgärd afsag att bortskaffa möjligen be- 

fintligt öfverskott af nitrosofenylhydroxylamin, då ett sadant 

öfverskott vid ett par tillfällen förorsakat att hela reaktions- 

produkten omvandlats till en grönbrun, tjärliknande substans. 

Sedan eterlösningen blifvit franskild och torkad med nyss ut- 

glödgadt natriumsulfat indunstas densamma raskt i vacuunıex- 

siccator. Sasom produkt erhölls en rödgul, oljaktig vätska, som 

underkastades destillation med vattenanga, hvaruti den var full- 

koniligt, ehuru något trögt, flyktig. Destillatet utgjordes af en 

svagt gulfärgad lösning med däruti simmande oljaktiga droppar, 

hvilka vid afkylning stelnade till små aggregat af nalformiga 

kristaller, som vid närmare undersökning visade sig vara azo- 

benzol. Denna identifierades genom upprepad omkristallisation 

ur en blandning af vatten och alkohol, då den erhölls i vackra 

orangeröda nålar, med den för azobenzol bekanta smältpunkten 

68°. Till yttermera visso öfverfördes föreningen i benzidin ge- 

nom uppkokning med vatten och ammoniak, under tillsats af 

zinkstoft tills vätskan blifvit färglös. Filtratet försattes med 

utspädd svafvelsyra, då benzidinsulfat i riklig mängd afskildes. 

Det med vatten aftvättade sulfatet löstes i ammoniak, hvarur vid 

afsvalning den fria basen erhölls. Denna igenkändes lätt genom 

sin smältpunkt 122” och sin karaktäristiska violetta kromförening. 

Filtratet från azobenzolen gaf, efter utsaltning med klor- 

natrium och extraktion med eter, en i vackra färglösa prismer 
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kristalliserande återstod med smältpunkt 57— 38°, som var lätt 

löslig 1 vanliga solventier med undantag af ligroin. I de flesta 

fall erhålles föreningen på detta sätt fullkomligt ren, men tarfvas 

ytterligare rening sker detta bäst ur eter + ligroin. Skulle ej 

redan under lösningens afdunstning kristaller afsätta sig, utan 

återstoden någon tid hålla sig flytande, behöfves blott ett spar 

af den fasta substansen för att hela lösningen skall stelna till 

en kristallgröt. 

Analys: 

1) 0,4718 gram substans gaf 0,9519 CO? och 0,2252 H?O; 

2) 0,1838 >» ö » 0,3747 CO, » 0,0859 H?O; 
3) 0,1464 » > » 0,2958 gram CO, och 0,0714 gram 

H?0; 

4) 0,0854 gram substans gaf 14,8 kbem. kväfgas vid 20° och 

717 mm. barometertryck. 

Funnet: Beräknadt för 

I II ITI IV C,H, 0,N, 152 

C 55,02, DAGIA 455,4 = 55,26 

H Dal A GA 5,26 
N BE ER SS 18,42 

Med iakttagande af ofvan angifna förfaringssätt ger den ny- 

beredda reaktionsprodukten ingen färgning med a-naftylamin + 

isättika, samt ej häller den LIEBERMANN'ska reaktionen. 

Under vissa förhållanden hafva dock dessa båda reaktioner 

erhållits, såsom vid följande förfaringssätt: 

Till 3 gram nitrosofenylhydroxylamin sattes under god af- 

kylning eterlösningen af 0,9 gram diazometan, hvarefter filtre- 

rades och indunstades i vacuum, utan föregående tvättning med 

sodalösning. Härvid erhölls omedelbart efter eterns fördunstande 

LIEBERMANN'ska reaktionen ganska stark, men redan efter 2 

timmar kunde den ej mera erhållas. 

Orsakerna till detta afvikande förhållande torde ej ligga så 

längt borta. Genom tvättningen med sodalösning bortskaffas den 

nitrosofenylhydroxylamin som möjligen kan finnas i öfverskott 

eller ännu ej deltagit uti reaktionen. I motsatt fall är det ej 
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osannolikt att atminstone under ett par timmar opåverkad ni- 

trosofenylhydroxylamin finnes närvarande och genom sin nitroso- 

grupp ger anledning till reaktionen. Svårare är nog att för- 

klara den färgning med o-naftylamin och ättiksyra som under 

samma förhållanden erhålles. Omedelbart efter eterns afdunst- 

ning erhölls nämligen en mörkt violettröd färgning, som ännu 

efter halfannan timme kunde erhållas med lika färgintensitet. 

Efter 3 timmar erhölls. om en half minut ännu djupt röd färg- 

ning, som under de närmast följande timmarne äfven kunde 

framkallas, fast med mindre intensitet. Efter 20 timmar kunde 

ingen färgreaktion erhållas. 

Härvid torde möjligen kunna antagas, att under vissa för- 

hållanden vid reaktionen med diazometan intermediärt bildas en 

ester af nedan angifna struktur, 

0,H,—N = NOOCH, (diazobenzolsyre-ß-metylester) 

hvilken såsom mera labil!) småningom öfvergär i den mera 

stabila formen 

C, H,— N—NOCH, 
NYA 
0) 

BAMBERGER har i sin redogörelse för diazobenzolsyrans metyl- 

estrar !) påvisat att estern af den förstnämnda formen eller 8- 

estern just karaktäriseras genom sin obeständighet och sin be- 

nägenhet att koppla med «-naftylamin, hvilket han antager 

bero på närvaron af diazogruppen CO, H,—N =N. 

Svårt är äfven att förklara bildningen af azobenzol vid in- 

verkan af diazometan på nitrosofenylhydroxylamin. Omöjligt är 

dock ej att reaktionen kan gå i den riktning som nedanstående 

formel antyder, nämligen att genom inverkan af 2 mol. diazo- 

metan på 2 mol. nitrosofenylhydroxylamin bildas 1 mol. azo- 

benzol, 2 mol. nitroetan och 2 mol. kväfve. 

GH; CB; 
TNODN = NO 

1) Ber. 27, p. 362. 
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Fastställande af konstitutionen. 

a) Heduktion till fenylhydrazin. 

1 mol. nitrosofenylhydroxylaminmetylester fordrar för re- 

duktion till fenylhydrazin 3H, enligt formeln, 

C,H, —N—N—-OCH, +3H, = C,H,—NH— NH, +H,0+HOCH, 

Ö 
men användes i stället 4H,, med 4 % natriumamalgamı såsom 

reduktionsmedel. 1 mol. ester fordrar 4Na, eller 1,2 gram Na 

till 1 gram substans, hvilket motsvarar 30 gram 4 % natrium- 

amalgam. Vid reduktionen förfors salunda: Estern löstes i en 

ringa mängd alkohol och försattes med vatten till nära grum- 

ling, samt därefter, inom loppet af 3/, timme, med natrium- 

amalgam under iakttagande af sorgfällig afkylning. Efter slutad 

reaktion utspäddes med vatten och utskakades upprepade gänger 

med eter. Eterlösningen behandlades därefter med utspädd 

svafvelsyra, som upptog baserna. Det i eter lösliga som ej upp- 

togs af svafvelsyran förvarades till pröfning på neutrala och 

sura kroppar (1). Den sura lösningen försattes med alkali och 

utskakades med eter som upptog baserna. Vid eterlösningens 

afdunstning erhölls sasom återstod en gul, oljaktig vätska vä- 

gande 0,18 gram, hvilken med klorkalklösning ej gaf någon re- 

aktion för anilin. Substansen reducerade FEHLINGS lösning re- 

dan vid vanlig temperatur (skillnad från metylfenylhydrazin), 

samt gaf filtratet från Cu,O vid uppvärmning ej någon ny 

mängd kopparoxidul. Återstoden utgjordes synbarligen af fenyl- 

hydrazin, men för ytterligare identifiering öfverfördes densamma 

i benzaldehydfenylhydrazon. Lika viktsmängd (1 mol.) benzal- 

dehyd sattes till den med ättiksyra + vatten försatta fenylhy- 

drazinen, då vid uppvärmning hydrazonen afsatte sig i riklig 

mängd. Genom upprepad omkristallisation ur alkohol erhölls 

hydrazonen i färglösa kristaller, som visade den för föreningen 
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karaktäristiska smältpunkten !) 154—155°. Vid hastig upp- 

värmning erhölls den något lägre eller 152,5”. Lösningen (1) 

gaf vid afdunstning en återstod, som, omkristalliserad ur eter + 

ligroin, genom smältpunkten 57-- 38° visade sig vara ren, oför- 

ändrad metylester. 

b) Jämförande reduktion af diazobenzolsyre-a-metylester. 

Denna ester, som enligt BAMBERGER !) har konstitutionen 

C,H,—N--NO, eller metylfenylnitramin, bör såsom i denna 
| 
CH, 

afhandling !) blifvit visadt vid reduktion gifva as-metylfenylhy- 

drazin och monometylanilin. Vid denna reduktion har BAM- 

BERGER förut begagnat ättiksyra och zinkstoft, men har jag i 

öfverensstämmelse med föregående försök användt 4 » natrium- 

amalgam. Vid reduktionen förfors pa fullkomligt analogt sätt 

som vid reduktion af nitrosofenylhydroxylaminmetylester. Den 

återstod som innehöll baserna (0,19 gram af 0,50 gram ester) 

gaf med FEHLINGS lösning 1 köld ingen, men vid uppvärmning 

synnerligen stark reaktion (as-metylfenylhydrazin). Med klor- 

kalklösning erhölls ingen reaktion för anilin, men stark gulbrun 

färgning (as-metylfenylhydrazin). 

För att påvisa närvaron af monometylanilin användes HINs- 

BERGS ?) metod att skilja primära, sekundära och tertiära baser. 

Genom skakning med benzolsulfoklorid bilda sig, efter tillsats 

af kalilut i så stor mängd att vätskan alltid är alkalisk, ben- 

zolsulfometylanilid och benzolsulfofenylhydrazid. Den förstnämnda 

är olöslig i alkalier och ger, efter uttvättning och upprepad om- 

kristallisation ur alkohol, små atlasglänsande nålar, smältande 

vid 78--79°.°) Filtratet från benzolsulfometylaniliden gaf vid 

surgöring en hvit fällning, som ej reducerade FEHLINGS lösning 

i köld, men ögonblickligen 1 värme (as-metylfenylhydrazin). 

Härigenom är redan den nya estern fullkomligt skild från 

a-estern af diazobenzolsyran; den öfverensstämmelse och olikhet, 

1) Ber. 27, p. 365, 371. 
2) Ber. 23, p. 2963. 

3) Ber. 27, p. 372. 
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som finnes emellan den nya estern och diazobenzolsyrans båda 

estrar, framgår bäst af nedanstående skema: 

Nitrosofenylhydroxylamin- 

metylester. 

a) Färglösa nålar (luktlösa). 

b) Smältpunkt 37—38". 

c) Med a-naftylamin, isättika 

Diazobenzolsyre-«-meiyl- 

ester. 
a) Gula kristaller (luktlösa). 

b) Smältpunkt 38,5 — 39,5". 

c) Med «-naftylamin, isätti- 

Diazobenzolsyre-5-metyl- 
ester. 

a) Flytande. 

b) Heliotropartad lukt. 

c) Med «-naftylamin och is- 

ättika genast rödviolett 

färgning. 

d) Stormig utveckling af 

kväfgas och kväfoxid vid 

uppvärmning med mine- 

och ett spår zinkstoft, mo- 

mentant praktfull violett 

färgning. 

ka och ett spår zinkstoft 

mörkröd färgning ej gå- 

ende i violett. 

d) Vid kokning med utspädd! d) Blir vid kokning med ut- 

svafvelsyra, ingen reak-| spädd svafvelsyra mörk- 

tion. gul, grumlig och utveck- ralsyror. 

e) Ger ej LIEBERMANN'ska lar kväfgas. e) Ger den LIEBERMANN’ska 

reaktionen. e) Ger ej LIEBERMANN'ska| reaktionen. 

f) Ger vid reduktion med na- reaktionen. 

trium amalgam, fenylhy-| f) Ger vid reduktion as-me- 

drazin. tylfenylhydrazin och mo- 

nometylanilin. 

c) Ofverförande i Diazoester C, H,—N = N--OCH,. 

Denna förening, förut framställd af BAMBERGER, !) borde ju, 

atminstone såsom intermediär reaktionsprodukt, erhållas vid var- 

sam reduktion af metylestern och så var utan tvifvel också för- 

hållandet, fast diazoesterns obeständighet vid temperatur öfver- 

stigande 0° ej medgaf reaktionens framträdande så tydligt som 

önskvärdt varit. En liten kvantitet af estern löstes i metyl- 

alkohol och försattes under god afkylning med en koncentrerad 

lösning af ammoniumacetat och ett spår zinkstoft. Härvid er- 

hölls en tydlig om också svag lukt af diazoester. 1) Efter till- 

sats af ättiksyra gaf filtratet efter alkalisering röda färgämnen 

med såväl &«- som ß-naftol. 

För att isolera det sistnämnda färgämnet löstes 0,35 gram 

metylester i ättiksyra och försattes med zinkstoft så länge ett 

uttaget prof, sammanfördt. med «-naftol, ej ökade färgintensi-- 

teten. Härtill åtgick 1 gram. Filtratet utskakades med eter, 

hvarefter vattenlösningen sattes till en öfverskjutande alkali hål- 

lande #-naftollösning, då det förut beskrifna röda färgämnet 

C.H,.—N = N—C,, H, OH erhölls. Detta identifierades lätt, då 

I) Ber. 28, p. 229. 

u. 

ae ee 

rn amn 2 
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det, efter upprepad omkristallisation ur alkohol, erhölls i de 

bekanta vackert orangeröda nalarne med smältpunkt 132—133”. 

d) Spaltning med alkoholiskt kali. 

Denna gaf ej något. positivt resultat, nte al den på grund 

af den stora svårighet hvarmed estern förtvalas. 

Försök 1. 1 gram metylester kokades i kolf med upprätt 

staende kylare under 3 timmar med 25 % metylalkoholisk kali- 

lösning, hvarefter reaktionsprodukten extraherades upprepade 

gånger med eter. Efter torkning med nyss utglödgadt natrium- 

sulfat afdestillerades etern, som lämnade en kristalliserande ater- 

stod af 0,63 grams vikt. Genom smältpunktsbestämning kon- 

staterades, att återstoden var ren, oförändrad metylester. Den 

från etern skilda alkaliska lösningen surgjordes under god af- 

kylning med saltsyra och extraherades upprepade gånger med 

eter. Såsom återstod erhölls en ringa mängd alkalilöslig sub- 

stans, som fälldes vid tillsats af utspädd saltsyra och vid kok- 

ning därmed utvecklade lukt af nitrosobenzol. Då den erhållna 

substansmängden var för ringa för att medgifva en smältpunkts- 

bestämning, torde ej med säkerhet kunna slutas, endast på grund 

af nitrosobenzollukten att spaltningsprodukten var nitrosofenyl- 

hydroxylamin, ehuru detta är ganska sannolikt. 

Försök 2. För ätt om möjligt erhålla mer af spaltnings- 

produkten upphettades ytterligare 1 gram substans under 10 

timmar med 33 % metylalkoholisk kalilösning (5 kbem. såsom i 

föregående u Efter De SL MG utskakning med 

och lämnade ne efter surgöring med utspädd klorväte- 

syra, en obetydlig äterstod, som ej gaf nagra positiva reaktioner 

för nitrosofenylhydroxylamin. 

Härmed afslutades undersökningen af mig, da gifvetvis en 

spaltning med syra borde gifva ännu sämre resultat, när med 

all sannolikhet nitrosofenylhydroxylamin är en, om också inter- 

mediär, spaltningsprodukt. Oafsedt detta torde dock det till- 

gängliga bevisningsmaterialet vara tillräckligt belysande. Resul- 

tatet kan sammanfattas sålunda: 
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a) Strukturformeln under 1) är utesluten, emedan den nya 

estern då skulle gifva den LIEBERMANN'ska reaktionen 

för nitrosogruppen. Dessutom, såsom redan blifvit an- 

märkt, !) skiljer sig den erhållna estern genom sin 

beständighet så betydligt från sin stamsubstans den 

obeständiga nitrosofenylhydroxylaminen, att en analog 

atomgruppering inom molekylen hos de båda substan- 

serna är mindre sannolik. 

b Enligt det jämförande skemat är den nya estern full- 

komligt skild från de af BAMBERGER framställda, från 

diazobenzolsyran deriverande, a- och £8-estrarne, hvilkas 

konstitution återgifves under 3) och 4). 

ec) På grund häraf och tillfölje af de utförda reduktions- 

försöken, hvarigenom tydligt framgått, att metylgruppen 

ej är bunden vid kväfve, samt att vid reduktionen bil- 

das diazofärgämne, torde kunna fastställas att den nya 

estern har den under 2) angifna formen eller 

G,H,—N--N.OCH.. 
SLA 

(0) 

Utan tvifvel skulle en bestämning af molekylarrefraktionen 

ytterligare bestyrka detta och kommer en sådan genom Prof. 

BAMBERGERS försorg antagligen att ske. 

Upsala d. 8 Nov. 1896. 

1) BAMBERGER och EKECRANTY, Ber. 29, p. 2413. 

| 

| 



647 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 9. 
Stockholm. 

Om sambandet mellan inre friktion och den kemiska 

konstitutionen. 

Af CARL KULLGREN. 

(Meddeladt den 11 November 1896 genom O. PETTERSSON.) 

Ehuruväl sambandet mellan ett ämnes inre friktion och dess 

kemiska konstitution flerfaldiga gånger varit föremål för under- 

sökningar, har man ej i allmänhet lyckats finna ett enkelt för- 

hållande dem emellan. Till en början behandlade man före- 

trädesvis enhetliga substanser, men hade då att kämpa med den 

svarlösliga frågan, vid hvilken temperatur de olika kropparnes 

inre friktion skulle jämföras. Sedan det lyckats ARRHENIUS !) 

att för lösningar uppställa en mycket nära exakt formel: 

y= 4° 

där y är den relativa inre friktionen och x betyder volyms- 

procent af löst substans, vände man sig till studiet af inre 

friktionen hos lösningar, då genom den anförda formeln man 

kunde erhålla en af koncentrationen oberoende, för hvarje ämne 

karakteristisk storhet A (= den inre friktionen hos en 1 % lös- 

ning). 

Det är naturligtvis företrädesvis hos organiska substanser 

man velat söka sambandet mellan inre friktion och den kemiska 

1) Zeitschr. f. phys. Chem. 1, 285. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Ärg. 53. N:o 9. 2 
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konstitutionen. R. REYHER !) har undersökt en del organiska 

syror och deras salter ur metanserien och på senare tid har 

LAUENSTEIN ?) utsträckt dessa undersökningar till aromatiska 

serien. I intetdera fallet har inre friktionens ställning till kon- 

stitutionen framträdt så enkelt såsom t. ex. den elektriska led- 

ningsförmågans, och under det denna senare flera gånger tagits 

till hjälp för att lösa konstitutionsproblem, har inre friktion 

åter ej kunnat användas 1 sådant syfte. 

I de anförda arbetena var emellertid frågan särskildt in- 

vecklad, då endast dissocierade ämnen undersöktes. Det var 

att vänta att inaktiva ämnen skulle visa större regelbundenhet. 

Detta är ock visadt i de undersökningar ARRHENIUS ?) före- 

tagit öfver lösningar af organiska, inaktiva substanser. Att 

döma af deras resultat förefins ett bestämt samband mellan 

konstitutionen och inre friktion, och det öppnade sig härmed en 

möjlighet att använda denna senare 1 strukturkemiens tjänst. 

Undersökningarne omfattade ämnen endast ur alifatiska serien. 

Då isomeriförhållandena inom aromatiska serien äro långt mer 

framträdande, var på förhand att antaga, att det nämda sam- 

bandet där skulle få ett än tydligare uttryck. 

På förslag af Prof. ARRHENIUS har jag därför undersökt 

inre friktion hos vissa benzolföreningar i isättiklösning. 

Det visade sig emellertid snart, att det förefintliga sam- 

bandet alldeles ej framträder så enkelt som man kunde för- 

moda, och undersökningarna fortsattes därför ej. 

Då emellertid äfven detta negativa resultat kan äga ett 

visst intresse, har jag velat meddela detsamma. 

Bestämningarna äro utförda enligt OÖSTWALDS metod och 

vid en temperatur af 16,9”. 

Den relativa inre friktionen, y, är beräknad ur formeln 

1) Zeitschr. f. phys. Chem. 2, 745. 

2) Zeitschr. f. phys. Chem. 9, 417. 

3) Zeitschr. f. phys. Chem. 1, 285. 
OS 
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där s är sp. vikten och £ utloppstiden för lösningen, S och T 

motsvarande värden för vatten. 

Alla bestämningarna äro utförda med $i normal lösning, 

utom vid para-nitrobenzoesyra, där på grund af svärlöslighet 

en mindre kvantitet måst användas, och inre friktionen för $ 

normal beräknats ur den af ARRHENIUS angifna exponential- 

formeln. 

De erhållna värdena äro följande: 

Isättika. Benzol (Cs He). Fenol (C, H;.OH). 

y= 1,228. y=1,215. y = 1,268. 

Dioxybenzoler |C, H, (OH), |: 

orto: y = 1,396. meta: y = 1,395. para: y = 1,326. 

Nitrobenzoesyror (C,H, NO, COOH): 

orto: y 1,543. ' meta: 7, 1,522. Para — le 3709: 

Amidobenzoesyror (C,H, NH, COOH): 
exto 7% = 1,321. meta: y = 1,505. para: y= 1,451. 

Nitrofenoler (Co. H, NO, OH): 

orto: y = 1,257. meta: y = 1,356. para: y = 1,448. 

Man ser t. ex. af nitrobenzoesyrorna och nitrofenolerna att 

nitrogruppen i dessa ej äger samma inflytande på inre friktionen. 

Äfven om man tager hänsyn till molekularstorleken finner man 

intet samband mellan nitrogruppens inverkan, då de isomera 

derivaten ej ens följa hvarandra 1 samma ordning. 

Liknande iakttagelse gör man mellan amidobenzoesyrorna 

och nitrobenzoesyrorna. 

Beräknar man hydroxylens hindrande inverkan i orto-, 

meta- och paraställning antingen därigenom, att från skillnaden 

mellan dioxybenzolernas och benzols rel. inre friktion subtraheras 

skillnaden mellan fenols och benzols motsvarande värden (hvilket 

här torde vara det riktigaste), eller ock såsom halfva skillnaden 

mellan dioxybenzolernas och benzols rel. inre friktion, så finner 

man intet samband mellan dessa värden för hydroxylgruppen i 
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dess olika ställningar och de som äro funna för nitrofenolerna. 

Hydroxylen bibehåller här ej sitt beräknade värde eller ett där- 

med proportionelt. 

Undersökningar äro äfven utförda i alkoholisk lösning. 

Samma oregelbundenhet framträder äfven där. 

Genom smältpunktsbestämning är de använda preparatens 

renhet konstaterad. 

Det synes således osannolikt, att en enkel relation mellan 

inre friktionen och den kemiska konstitutionen förefinnes. 



651 

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1896. N:o 9. 
Stockholm. 

Elektrolys af en blandning af svafvelsyra och zinksulfat. 

Af Huco WITT. 

(Meddeladt den 11 November 1896 genom O. PETTERSSON.) 

När man låter en elektrisk ström passera genom en bland- 

ning af två (eller flera) elektrolyter, sönderdelas begge samtidigt. 

Man antager, att strömmen delar sig mellan dem efter förhål- 

landet mellan deras ledningsförmågor. Gramekvivalenterna af de 

samtidigt utfälda jonerna böra följaktligen till hvarandra sta i 

samma förhållande som lednirgsförmagorna hos de elektrolyter, ur 

hvilka de afsatt sig. Härvid inträda dock i allmänhet störande 

sekundära» processer, bestående i kemisk inverkan mellan t. ex. 

en utfäld metallblandning och vätskan. Sålunda observerade 

GAHN !) att ur en lösning, innehållande 99 delar ferrosulfat och 

1 del kopparsulfat kopparen utfäldes blandad med järn; vid 

mindre järnhalt utföll endast koppar. BECQUEREL!) fann, att 

ur en lösning af 67 ekviv. kopparnitrat och 1 ekviv. silfvernitrat 

vid en viss strömtäthet utföllo ekvivalenta mängder koppar och 

silfver; vid mindre silfvernitrathalt utföll dock mera än 3 ekviv. 

silfver. Här kan man nu tänka sig, att till en början utfällas 

.ekvivalentmängder af de båda metallerna, som kunna beräknas 

af förhållandet mellan ledningsförmågorna hos de i blandningen 

ingående elektrolyterna, men att sedan omedelbart kopparn trä- 

der i kemisk reaktion med det i lösningen befintliga silfver- 

nitratet och substituerar en ekvivalent mängd silfver, som i 

!) WIEDEMANN, Elektricität, IT, (1894) s. 587. 
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metallisk form utfälles. — Det är tydligt, att de sekundära pro- 

cesserna skola röna stor inverkan af strömtätheten, d. v. s. 

strömstyrkan pr []-cm. af elektroden. Ju större denna är, 

desto hastigare sker utfällningen och desto mindre tid får det 

utfälda ämnet att kemiskt inverka på lösningen. Vid mycket 

stor strömtäthet böra således produkternas relativa mängder 

närma sig till de ur ledningsförmågorna beräknade. Äfven 

temperaturen och koncentrationen inverka naturligtvis på reak- 

tionernas förlopp. — MAGNUS antog, att vid svag strömtäthet 

strömmen endast genomflöt den ena elektrolyten, till dess vid 

en bestämd strömtäthet äfven den andra genomflötes, — ett 

antagande, som torde få anses vederlagdt genom flera försök af 

HITTORF,!) ur hvilka framgick, att strömmen vid betydande 

variationer af strömtätheten delar sig i samma förhållande mellan 

de i en blandning ingående elektrolyterna. 

Antag, att strömmen / på tiden t utfäller vigtsmängderna. 

C och Z af t. ex. två metaller, och förutsätt att inga sekundära. 

processer ega rum; då är, om c och z äro dessa metallers ekvi- 

valenter, och & en konstant, 

Zul Is 

2 elek 

vidare måste under det gjorda antagandet för alla strömstyrkor- 

= k', (»Burrs lag») 

hvaraf 

ar Itk'zce 

(er: k' c) 

och 

Itze 

Le... 

Antag åter, att en sekundär verkan inträder, och låt oss- 

förutsätta, att den är proportionel mot tiden. Låt Z, och (C, 

vara de iakttagna vigtsmängderna, så blir 

Z, = Z— agt , och C, =C+ ac. 

!) Wıepem., Elektricität, II, 590 (Pogg. Ann. 109, 48, 1858). 
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Insättas här de ofvan beräknade värdena för Z och C får 

man förhållandet mellan de utfälda mängderna 

Zn Ikiae— azk.(z + ke) 

AA — Jzce + ack(z + ke) ’ 

ett uttryck af formen 

Zw Al—EB 
OO AT+B' 

Ekvationen är uppstäld och experimentelt bekräftad för 

kopparsulfat och zinksulfat af HoULLEVIGUE. !) Hans under- 

sökningar äro utförda med ej alitför utspädda lösningar. 

I afsigt att försöka utröna temperaturens och strömtät- 

hetens inflytande på förhållandet mellan de vid elektrolys af en 

svafvelsur zinksulfatlösning uppträdande produkterna, vätgas och 

zink, företog jag några försök med en tämligen utspädd lösning, 

hvilka anordnades sålunda. I samma strömbana insattes i serie 

efter hvarandra en kopparvoltameter och två elektrolysbägare 

med lösningen, hvilka höllos vid olika temperatur; elektroderna 

utgjordes af väl amalgamerade zinkskifvor. De positiva elek- 

troderna voro plana och så långa att lödningsstället för led- 

ningstråden var ofvanför vätskeytan; de negativa voro half- 

cylindriskt böjda och nedtill fastlödda vid en messingstråd, som 

insmältes genom ett glasrör, hvilket jemte den insmälta tråden 

böjdes, så att elektroden fick ett vertikalt läge i vätskan. Den 

bit af messingstråden, som befann sig i beröring med vätskan, 

samt lödningsstället förzinkades galvaniskt. Den negativa elek- 

troden 1 första bägaren sammanlöddes genom messingsträden 

med den positiva i andra bägaren. För uppsamling af vätgasen 

hvälfdes öfver hvardera af de båda negativa elektroderna ett 

med blandningen fyldt, i cem. graderadt och nedtill till en 

klocka med 4 em:s diam. utvidgadt glasrör. Vid denna anord- 

ning erhöllos sålunda samtidigt två resultat, båda med samma 

strömstyrka, men vid olika temperaturer. 

') L. Houstevieue, Electrolyse des mélanges de sels. Ann. chim. phys. (7) 

2, 351—384 (1894). 
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Den vid undersökningen begagnade lösningen framstäldes 

genom att späda 20 cc. af en 0.49 normal svafvelsyra och 40 

ce. af en 1.01 normal zinksulfatlösning till 1 liter. 

Beräkningen af resultaten skedde på följande sätt. Vät- 

gasens volym reducerades och dess vigt beräknades i milligram. 

Den i voltametern utfälda kopparens vigt 1 mgr., dividerad med 

Cu:s ekvivalentvigt 31.6, motsvarar summan af zinkens och vä- 

tets milligramekvivalenter. Skilnaden mellan detta tal och vä- 

tets vigt är antalet utfälda milligramekvivalenter zink. Orsaken 

till att zinken icke direkt kunde vägas var att den ur lös- 

ningen började afsätta sig i lösa flockar, när strömtätheten växte 

öfver 0.001—0.002 amp. pr. U]-em. Vid högre temperatur af- 

satte den sig bättre än vid lägre. !) | 

Egde inga sekundära processer rum, borde förhållandet mel- 

Jan de utfälda vätgas- och zinkekvivalenterna vara lika med det, 

som förefinnes mellan ledningsförmagorna hos svafvelsyran och 

zinksulfatet i blandningen, och kvoten mellan de båda förhal- 

landena, det första divideradt med det andra, lika med 1; det 

är denna kvot som uppförts i tabellerna under rubriken x, och 

den går i intet fall öfver 0.5. Det utvecklas för litet vätgas. 

Före försökets början fick strömmen gå så länge, tills 1 å 

2 cc. gas uppsamlats. För att utröna, huru stor mängd vätgas 

som utvecklades af svafvelsyran vid dess inverkan på den amal- 

gamerade zinken utan strömmens hjelp, uppmättes gasvolymen 

såväl strax efter försökets slut, som en tid därefter, vanligen 

lika långt efter som försöket varat; af skilnaden kan korrek- 

tionen beräknas. 

Koncentrationsändringen i lösningen beräknades sålunda. 

Genom zinksulfatets elektrolys sker ingen ändring, ty lika 

mycket zink upplöses, som afsättes. Men om en viss mängd 

svafvelsyra sönderdelas i väte och SO,-ioner, så upplösa dessa 

vid positiva polen en motsvarande mängd zink till sulfat; så- 

1) I mera koncentrerade lösningar af zinksalter lär zinken icke afsätta sig full- 

komligt sammanhängande, då strömtätheten går öfver 0.0001 amp. vid 0” 

eller 0.002 vid 30 pr DO-em. NAHNSEN, Electrolyse der Zinksalze, Ostw. 

Ztechr. 9, 330, 1892. 
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ledes aftager svafvelsyrans mängd, under det zinksulfatets ökas. 

Genom omrörning sörjdes för att vätskan höll sig homogen. 

Utvecklas a mgr. väte, så har därmed svafvelsyrans mängd 

minskats med a mer. ekvivalenter och zinksulfatets ökats med 

lika mycket. Är nu den använda vätskevolymen V cc. och 

innehåller vid försökets början 1000 ce. vätska x mer. ekviva- 

v.; bortgår under 
Sä 3 Erle |. 

lenter svafvelsyra, sa innehålla V ce. 1000 ek 

försöket a ekv., återstå — a, och koncentrationen blir vid 
1000 

I Mae] gr a j 
SR 7livo — al 0 ızE Medelkoncentrationen under 

Te = ; : N AN DAL rage 
försöket är 1000 37° Kallas zinksulfatets ursprungliga kon 

centration u: fås dess medelkoncentration på analogt sätt 

Y a 
as VEN SAVA I ae * 1000 * 27 

Vid små ändringar i koncentrationen kan ledningsförmägan 

anses vara proportionel mot denna. Kallas svafvelsyrans led- 

ningsförmåga vid försökets början L' och zinksulfatets £”, samt 

den förras ledningsförmaga i medeltal l' och det senares /”, blir 

ET 
U 1000 27 
ONE z 

1000 

och 

Ei 
Un 1000 Br 
ER Zu y 

1000 

hvarur kan beräknas, om man inför V = 500 cc., hvilket var 

förhållandet vid samtliga försöken, 

| a 

Uns lir war 
1% fär ii m a 

di 
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Bestämningar gjordes på ledningsförmågan hos 0.0098 nor- 

mal H, SO, och 0.0404 n. ZnSO, vid olika temperaturer enligt 

KOHLRAUSCHS metod. Äfvensä gjordes några mätningar af bland- 

ningens ledningsförmäga, hvilka här må anföras: 

Temp. | & >» | 1081-1570). 2071 25 |. 507 | ‚52 AD SAD: 

H, SO, | 1.81 | 2.01 | 2.22 | 2.39 | 2.54 | 2.67 | 2.81 | 2.94 | 3.09| 3.32 | 3.46 

ZnSO, | 115| 1.31 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 2.08 | 2.29 | 2.51 | 2.73 | 3.16 | 3.50 

Bland. | 2.60 | 2.85 | 3.12 | 3.41 | 3.70 | 3.96 | 4.23 | 4.45 | 4.65 | 5.00 | 5.20] 

Tabellen är beräknad i en godtycklig enhet genom grafisk 

interpolation af försöksresultaten. 

Efter KoHLRAUSCHS tabeller !) öfver ledningsförmägan vid 

olika utspädning beräknades, att en lösning af halten 0.0098 

ekv. H, SO, på 265 ce. vatten är isohydrisk med, d. v. s. inne- 

håller på en lika volym lika många dissocierade molekyler som 

en lösning af halten 0.0404 ekv. ZnSO, på 735 cc. vatten. 

Blandas dessa lösningar bör således ingen ändring inträda i 

svafvelsyrans eller zinksulfatets ledningsförmaga (ARRHENIUS). ?) 

Förhållandet mellan ledningsförmågorna i blandningen är så- 

lunda lika med förhållandet mellan ledningsförmägorna hos 

0.0098 0.0404 
0.2650 n. H, SO, och 0.7350 n. ZnSO,. 

Beräkningen skedde sålunda. Enligt KoHLRAUSCH är mol. 

ledningsförmagan för en nn no. H,SO, lika med 2,446, dess 

ålar SOA .. 2,446 3 
dissociationsgrad är > — 0.699. På samma sätt befinnes 

3,900 

mol. ledningsförmägan Hos en Sn n. ZnSO, vara 490 och 

dissociationsgraden — 0.471. På 265 cc. lösning, inne- 
49 

1,040 

) F. Koutrausch, Ueber das Leitungsvermögen einiger Elektrolyte in äusserst 

verdünnter wässeriger Lösung. WIEDEMANN’s Ann. d. Phys. u. Ch. 26, N:r 

10, p. 196. 
2) S. ARRHENIUS, Undersökningar angående blandningars elektriska lednings- 

förmäga, I. Bih. t. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 12, Afd. I, N:o 5, 1886. 
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hållande 0.0098 ekviv. H, SO,, finnas nu 0.699 -0.0098 disso- 

cierade gramekvivalenter H, SO, = 0.0259 pr liter; likaså finnas 

Ba k UV. 4 > 
1 zinksulfatet an = 0.0259 pr liter. 

Dissociationsgraden för 0.0098 n. H, SO, är 0.817 och för 

0.0404 n. ZnSO, 0.503. Då sålunda svafvelsyran befinner sig 

> s > G SR 0.699 
jämte zinksulfatet, är dess ledningsförmaga 0 2 432 af 

hvad den är, da samma mängd är löst till samma volym i 

frånvaro af zinksulfatet. På samma sätt blir zinksulfatets i 

: : 2 0.471 o & 
blandningen ledningsförmaga nn 0.936 gånger sa stor som 

. oO 

om det ensamt befurne sig i samma vätskevolym. Med ledning 

häraf kan man ur de observerade ledningsförmäagorna för 0.0098 

n. H,SO, och 0.0404 n. ZnSO, beräkna förhållandet mellan 

ledningsförmägorna i blandningen. Det är vid försökens början 

GREEN): 

Temp. & > OT EROS 00 060: 

Bez Az ss 82 126 "1.204 1.15 TO 105. 0.99% 0:93 

Vidare bör man kunna beräkna blandningens ledningsförmaga: 

den bör vara lika med summan af 0.936 gånger zinksulfatets- 

ensamt och 0.855 gånger svafvelsyrans ensam. Vid jemförelse 

mellan de beräknade och de iakttagna värdena märkes emeller- 

tid en ganska betydlig olikhet: 

| Temp. 0° 52 710271577207 7257 72077352 7 4077507) 602 

Ber. | 2.62| 2.94 | 3.30 | 3.62 | 3.93 | 4.23 | 4.55 | 4.86 5.20, 5.80 623) 
Obs. | 2.60 | 2.85 | 3.12 | 3.41 | 3.70 | 3.96 | 4.23 | 445 | 4.65 | 5.00 | 5.20 | 

Saken kan icke förklaras endast genom dissociationsgradens än- 

dring med temperaturen (värdena 0.855 och 0.936 gälla ju, strängt 

taget, endast för 18”), men väl genom antagandet att surt salt 

bildas och att dettas mängd ökas vid stigande temperatur. !) 

!) Detta antagande bestyrkes genom några försök med rörsockers inversion, för 

hvilka jag skall redogöra i slutet af denna uppsats. Sålunda åtgår vid 40” 

28 % af svafvelsyran till bildning af surt salt, vid 57° 37.4 «. 
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Jag skall nu redogöra för resultatet af elektrolysförsöken. 

De anstäldes i närheten af fyra olika temperaturer, 5°, 20°, 35° 

och 55°. Temperaturen hölls så nära konstant som omständig- 

heterna medgåfvo; differenserna under samma försök uppgingo 

1 allmänhet ej till mer än en eller två grader. På bestämda 

tider iakttogos termometrarne och en medeltemperatur beräkna- 

des. I följande tabell äro resultaten sammanförda; « är för- 

hållandet mellan vätgas och zink, divideradt med förhållandet 

mellan svafvelsyrans och zinksulfatets ledningsförmågor sid. 657, 

hvilket vederbörligen korrigerats för koncentrationsändringen. 

Strömtätheten är angifven i tusendedels ampere pr kvem. 

af den negativa elektroden. Som strömkälla användes en eller 

flera accumulatorer. 

| 
Temperatur. 4.1° | 4.8” | 4.8” | 5.6] 

| Strömtäthet. . . . 1.23 | 2.19 3.8 5.8 

FRAN ESD eg 200 0.44 0.30 

Temperatur. 17° | 1287| 21.3) 198 | 19.9 | 18. KE 

Strömtäthet,. =. 2..12.0.2222 2.0.66, | 2.1316 | 2.36 | 4.00.) Gare 

er 0.046 | 011 | 023 | 047 | 031 | 0.50 | 0317| 

Temperatur. 85.1° | 36.0° | 35.9° |, 35.2° | 35.8° | 36.3° | ‚348° 

| Strömtäthet.. . . .| 0.65 | 1.08 | 1.32 | 2.32 | 3.9 | 6.25 | 18.0 
ET HT. 0.092 | 0.16 | 0.17 | 0.45 | 0.32 | 025 | 0.50 

Temperatur. 57.8° | 58.0° | Do | 56.0° | 50.9° 

| Strömtäthet. . . .| 0.97 2.14 3.7 | 4.6 11.3 

FASS SSE BIG 0.050 0.19 092 720.023 0.2435] 

Ökas temperaturen, medan strömtätheten bibehälles oför- 

ändrad, förminskas mängden utfäld vätgas, jemförd med zink- 

mängden. Detta förklaras lätt genom bildningen af surt zink- 

sulfat vid högre temperatur, och äfvensa den omständigheten att 

a aldrig når upp till det väntade värdet 1. Ty dels tages en: 

viss mängd af svafvelsyran i anspråk för det sura saltets bild- 
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ning, dels är dettas ledningsförmåga troligen en helt annan än 

det neutrala saltets. Däremot är det svårare att förklara, att 

det finnes ett maximum vid ungefär den strömtäthet, 2—3, där 

zinken börjar utfällas kornig. Här kunna ändringar i förhål- 

landet mellan ledningsförmägorna ej förekomma, enär tempera- 

turen är i det allra närmaste lika inom hvarje af de 4 försöks- 

grupperna. 

HoULLEVIGUE's formel har sitt maximum eller minimum för 

en strömtäthet = 0 och aftager eller växer sedan mot ett be- 

stämdt gränsvärde vid växande strömstyrka. De försök, för 

hvilka jag redogjort, åtminstone de som utförts omkring 5°, 

20” och 35”, skulle snarare låta representera sig genom två 

olika formler, den ena för strömtätheter under 2,3 med minimum 

= 0) vid mycket små strömtätheter och maximum vid stora, 

den andra för strömtätheter öfver 2,3 med maximum vid mycket 

svaga strömmar och sitt minimum (gränsvärdet) vid stora. Den 

förra formeln skulle uttrycka processen mellan den amalgamerade 

zinken och vätet, den senare mellan vätet och den korniga zin- 

ken. Den zink, som utfälles på en amalgamerad zinkskifva, sy- 

nes således icke blott icke utveckla väte, utan till och med sjelf 

utfällas af detta. För den korniga, rena zinken eger motsatt 

förhållande rum. 

Gränsvärdet för båda de antydda formlerna skulle natur- 

ligtvis bli detsamma. Vid låga strömtätheter faller endast tät 

zink, som ingår i elektrodens amalgam; vid något större faller 

äfven kornig, men den korniga angripes genast af svafvelsyran 

genom sekundärprocessen och utvecklar väte. Vid svagare ström 

är sekundärprocessen kraftigare, och därför är det förklarligt, 

hvarför ett maximum kan uppträda vid det samtidiga försigga- 

endet af de båda reaktionerna. Sålunda borde det egendomliga 

maximumet kunna utgöra resultatet af två samtidiga, motsatta 

processer, hvilka hvar för sig låta representera sig genom en 

HOoULLEVIGuE’sk formel. 

Till slut skall jag meddela resultatet af de undersökningar 

om sura salters bildning vid högre temperatur, som jag om- 
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nämnde i noten å sid. 657. Sockerlösningen, hvars styrka var 

200 gr. pr. liter, samt lösningarne af svafvelsyra med och utan 

salter, men i en dubbelt så stor koncentration som jag afsåg att 

undersöka, förvärmdes i termostaten; derpå blandades lika voly- 

mer och tiden annoterades. Efter förloppet af en viss tid uttogs 

med pipett ett prof, afkyldes hastigt i rinnande vatten till 

vattenledningens temperatur och undersöktes på sin vridnings- 

förmåga efter en halftimmes förlopp, då birotationen försvunnit. 

Konstanten a 1 formeln 

v 1 
a = — log 

t Vv — LX 

der v är vinkeln mellan icke inverteradt sockers och invert- 

sockers vridning, x är den vinkel, hvarmed vridningen ändrats 

vid tiden £ och log. är briggska logaritmen, befanns vara: 

Halt pr liter. 30°. 40.8”. D2”. 56.9”. 

020098. UELSO, 0 Ele a 0.581 19.83 88.0 140.0 
1101009322. 3,35 ÖV SE rd le ke ir 1.86 — — — 

0.0404 4 ZnSO, +0.00984 H, SO, !) . . 0.435 14.27 — 87.6 
0.0101 4 ZuSO,+0.00984H,SO,. . . — oo — 121.4 
OTOPFÖRES ÖRE EES REA Sr TAR STATER 0 536 — 74.0 — 
002 KITTS Öna SR a drer ed Es) el Rage 0.878 — 127.7 — 
DOARHSOSNS. ESA METE ATT 1.525 — 213.0 -- 
OO TENOR ee NER FN br er — — — 209.0 
0:01 HNO3+-0:02 NaNOg ms = — = 212.0 

I den vid försöket använda blandningen minskas således 

0.435 
0.581 

vid 30°, med 28 % vid 40.8” och med 37.4 % vid 56.9”. Denna 

minskning beror dels på att dissociationsgraden går tillbaka 

(100 [1 — 0.855] = 14.5 2) vid zinksulfatets närvaro, dels på 

bildningen af surt salt. Användes 0.0101 ekv. ZnSO, och 

0.0098 H, SO,, bortgår vid 56.9” 13.3 % af syrans styrka. 

Emellertid bildas sannolikt mera surt salt än som framgår ur 

svafvelsyrans inversionsförmåga med 100 (1 | eller 25 % 

dessa beräkningar, ty det närvarande zink- (resp. kalium-) sul- 

fatet är ej alldeles utan inverkan pä sockret, om ock denna 

!) Den vid elektrolysförsöken begagnade lösningen. 
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inverkan i anseende till den stora utspädningen lemnats ur räk- 

ningen. Kaliumsulfat bildar mera surt salt; !) så är inversions- 

förmågan hos 0.01 n. KHSO, endast 84 % af den hos 0.0098 

norm. H, SO, vid 52°. 

Antages det sura zinksulfatets ledningsförmåga ej mycket 

skilja sig från det normala saltets, hvilket väl kan vara till- 

låtligt då det ju endast förefinnes i ringa mängd (4-874 = 

9.3 % af hela saltmängden vid 57°) och i stället för dissocia- 

tionsfaktorn för svafvelsyran 0.855 & sid. 657 inför en faktor, 

som beräknas ur inversionsförsöken 0 vid 40° och 

87.6 : Be a 5 : 
AE 0.626 vid 57°, i beräkningarne öfver blandningens 

ledningsförmåga sid. 657, så erhålles denna vid 40° till att 

vara 0.72 -3.09 + 0.936 - 2.73 = 4.78 (obs. 4.65) och vid 57° 

till 0.626 - 3.42 + 0.936 - 3.40 = 5.32 (obs. 5.20). 

Undersökningarne äro utförda pa Stockholms Högskolas 

fysiska institut. 

1) Enligt Jurıus THOMSEN, Thermochemische Untersuchungen (Leipzig, Barth 

1882), Bd I, sid. 133, ätföljes svafvelsyrans reaktion pä sulfat i vattenlös- 

ning af värmeabsorption. Storleken af denna absorption rättar sig efler 

 saltets bas och är störst för Na, SO, och minst för CuSO,. För zink 

(ZnSO, Aq, SO, Ag) är den — 880 för 4 mol. Värmeabsorptionen tillväxer 

med syremängden. 
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— .R. Microscopical society. 
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— Royal society. 
Proceedings. Vol. 60 (1896): N:o 361-362. 8:0. 
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London, Ontario. Zntomological society of Ontario. 
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Lyon. Academie des sciences, belles-lettres et arts. 
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Annales. (7) T. 2 (1894)—3 (1895). 8:0. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 9. 
Stockholm. 

Profning af kolm på Helium. 

Af A. LANGLET. 

Utdrag af bref till Friherre NORDENSKIÖLD. 

[Meddeladt den 11 November 1896 genom A. E. NORDENSKIÖLD. ] 

Undersökningen komplicerades högst betydligt genom en 

oväntad omständighet i svårigheten att förbränna den ur kolmen 

vid glödgning utvecklade gasen. Denna gas, som, att döma af 

den ungefärliga mängd syre, som erfordrades för att bringa den 

att explodera, tycktes hufvudsakligen utgöras af etan, under- 

gick vid ledning öfver ett meterlångt skikt af starkt glödande 

kopparoxid föga förändring; kopparoxiden reducerades högst obe- 

tydligt vid ena ändan af röret (troligen af inblandadt väte). 

Sedan upprepade försök, att på detta och liknande sätt för- 

bränna gasen, misslyckats, återstod endast att på eudiometrisk 

väg förbränna gasen med syre. Till följd af den stora mängd 

syrgas, som erfordrades för lugn explosion, kunde på detta sätt 

endast mindre qvantitet af gasen förarbetas (ungef. 20 cm?). 

Sedan på detta sätt väte och kolväten aflägsnats ur gasen, 

gnistrades på återstoden i blandning med syre öfver kalilut. 

Då efter tvenne dagars oafbruten gnistring gasens volym ej 

vidare tycktes aftaga, bortskaffades öfverskott af syre med pyro- 

gallol, hvarefter återstod en högst ringa gasmängd (knappast 

mer än 4 cm?). 

Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 9. 3 
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Vid spektroskopisk undersökning i Geisslers rör visade 

denna gas ett rent qväfvespektrum utan spår af några helium- 

eller argonlinier. Det är visserligen sant, att på detta sätt 

en heliumqvantitet uppgående till 30 a 40 volym-% knappast 

kan upptäckas, da dess massa är sa obetydlig och dess lednings- 

förmåga tydligen underlägsen qväfvets. Men innan gasen töm- 

des ur eudiometern undersöktes den mellan eudiometertrådarne 

öfverspringande gnistans spektrum, och ej heller här kunde min- 

sta spår af heliumlinier upptäckas. Sa vidt jag har kunnat 

finna, ger sig i en vid vanligt tryck öfverspringande gnistas 

spektrum ganska små mängder helium tydligt tillkänna. 

Ehuru till följd af den ringa gasmängden icke med full 

säkerhet kan påstås, att den ur kolm utvecklade gasen icke 

innehåller helium, torde dock således af den utförda under- 

sökningen framga, att icke annat än mycket små mängder he- 

lium kunna förefinnas deri. 

För öfrigt tyckes det, som om heliums närvaro i mineral 

etc. icke vore betingad genom närvaro af uran och att många 

starkt uranhaltiga mineral alldeles saknade halt af helium. 

Om den teorin skulle hålla streck, att ett ämne af så ringa 

sp. vigt som helium icke i längden skulle kunna hålla sig kvar 

i var atmosfer, så torde man väl bäst böra söka helium 1 de 

äldsta aflagringarne eller i sjelfva urberget; det förefaller der- 

före, som om professorns förmodan angående förekomsten af he- 

lium i diamantbrunnarnes vatten skulle ega särdeles starka skäl 

för sig. Det skulle vara mycket intressant att göra undersök- 

ningar i detta hänseende; jag hade annars tänkt att möjligen 

undersöka Porla-vattnet, som enligt en uppgift, som blifvit mig 

påvisad af prof. THALÉN, lär vara det »qväfve»-haltigaste vatten 

i Sverige. 
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ÖFVERSIGT 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIENS 

FÖRHANDLINGAR. 

Sr 1396. ED. 

Onsdagen den 9 December. 

INNEHÅLL: 

"Öfversigt af sammankomstens förhandlingar . . . . oe (GARN 

EKECRANTZ, Bidrag till kännedomen om re her I. > 673. 

RINMAN, Triazolföreningar, framställda af aldehyder och dieyanfenyl- 

hydrazin. I. Inverkan af Cuminol på dicyanfenylhydrazin . . . > 68%. 
LÖNNBERG, Two Cephalopods from Teneriffe, collected by A. Meere > 697. 

-JÄGERSKIÖLD, Ueber Micropharynx parasitica, n. g. n. sp. Eine ecto- 

parasitische Trielade .:. . . ZUR. 

ARNELL, Fenologiska iakttagelser vid nr åren 1877 _ 1896 Ssd nga NEO 

Skänker till Akademiens bibliotek . . . . Ka > AL. 

Med anledning af Kongl. Maj:ts remiss & en ansökan af 

_ Professorerna O. PETTERSSON och A. WIJKANDER samt Herr G. 

EKMAN om anslag för fortsatta undersökningar under år 1897 

af de Sverige omgifvande hafven afgafvo Herrar P. T. CLEVE 

och HJ. THÉEL infordradt utlåtande, som af Akademien god- 

kändes. 

Herr RETZIUSs redogjorde för innehållet af en af Professor 

E. G. MÖLLER för offentliggörande inlemnad afhandling med 

titel: »Beiträge zur Anatomie des menschlichen Foetus». 

Herr SVENSON lemnade en öfversigt utaf innehållet af den 

berättelse, som Ingeniören ©. O. LILJEGREN afeifvit öfver den 

resa, som han i egenskap af Letterstedtsk stipendiat utfört till 

England, Frankrike, Tyskland och Amerika för att studera 

senare tiders framsteg i skeppsbyggeri och sjöängmaskinsteknik. 
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Friherre NORDENSKIÖLD öfverlemnade en af Generalen ALEXIS 

DE TILLO i St. Petersburg till Akademien förärad serie af hyp- 

sometriska kartor öfver vestra delen af europeiska Ryssland och 

angränsande delar af Tyskland, Osterrike-Ungarn och Rumänien. 

Herr HASSELBERG refererade innehållet af en af honom sjelf 

författad och för offentliggörande afsedd afhandling med titel: 

»Ueber das Vorkommen des Vanadins in den skandinavischen 

Rufilarten». 

Till införande i Akademiens Handlingar antogs ofvannämında. 

afhandling af Professor E. G. MÜLLER. 

För Bihanget till Handlingarne antogos följande afhandlingar: 

1:0) Ofvannämnda afhandling af Professor HASSELBERG; 2:0) 

>Svampar från Upsala och dess omnejd, af Doktor A. G. 

ELIASSON; 8:0) »Eine Methode die Störungen der Planeten in 

Bahnen beliebiger Excentricität und Neigung eruppenweise zu 

berechnen», af Doktor K. G. OLSSON. 

I Öfversigten skulle intagas följande inlemnade uppsatser: 

1:0) »Bidrag till kännedomen om nitrosometyluretans reaktioner I», 

af Apotekaren T. EKECRANTZ; 2:0) »Triazolföreningar, fram- 

ställda af aldehyder och dieyanfenylhydrazin. D, af studeranden 

E. L.. RINMAN; 3:0) »Two. Cephalopods from Teneriffe, collected 

by A. TULLEREN», af Docenten E. LÖNNBERG; 4:0). »Ueber Mi- 

‚cropharynx parasitica n. g. n. sp. Eine ectoparasitische Tri- 

„elade», af Docenten L. A. JÄGERSKIÖLD; 5:0) »Fenologiska iakt- 

tagelser vid Framnäs aren 1877—1896», af Landskamrer A. 

ARNELL. 

Genom anställda val kallades, dels till inländsk :ledamot 

; Professorn i österländska språk vid universitetet i Lund ESATAS 

HENRIK - WILHELM TEGNÉR, samt dels till utländska ledamöter 

Professorn i fysik vid College de France i Paris och Chefen 

för dervarande meteorologiska centralbyrå ELEUTHERE ELIE NI- 

COLAS MASCART, och Civilingeniören i Berlin FRIEDRICH VON 

HEFNER ALTENECK. 

Följande skänker anmäldes: 
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Till Vetenskaps-Akademiens Bibliotek. 

Af H. MAJ:T KONUNGEN. 

Annales du Muséum d’histoire naturelle. T. 1—4. Paris 1802— 
1804. 4:0. 

BAILLY, Histoire de l’astronomie ancienne. 2:e éd. Paris 1781. A4:o. 

-— Histoire de l’astronomie moderne. Nouv. éd. T. 1—3. Paris 1785, 

82. 4:o. 

BERTHOLON, De l’electricit6 des vegetaux. Paris 1783. 8:o. 

BLOCH, M. E., Naturgeschichte der ausländischen Fische. Th. 1—7. 
Berl. 1785—93. 4:0. 

— Oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Th. 1— 
3. Berl. 1782—84. 4:0. 

BUFFON, Histoire naturelle. Generalites T. 1—13; Quadrupedes T. 

1—15; Oiseaux T. 1— 18; Mineraux T. 1—9. Deux-Ponts 1785— 
17902 12:0. 

GARSAULT, Figures des plantes et animaux d’usage en medecine. T. 
= FARS to är ko) 

HUET, Collection de mammiferes du Museum d’histoire naturelle. 
Paris 1808. 4:o. 

DE LA CAILLE, Lecons &lementaires d’astronomie g6ometrique et 
physique.. Nouv. ed. Paris 1755. 8:o. 

DE LA LANDE, Astronomie. T. 1—2. Paris 1764. 4:o. 

‚DE MARIVETZ & GOUSSIER, Physique du monde. T. 1—3. Paris 
1780-83. 4:o. 

DE PASSEMANT, Description et usage des telescopes, microscopes. 
Paris u. å. 8:0. 

DE REAUMUR, Mémoires pour servir å l’histoire des insectes. T. 1: 
125 =) 28 NI 3:71.90, 71712257122 Amst. 1732. 41 NAD 

SCHAEFFER, J. C., Elementa ornithologica. Ratisbone 1774. 4:o. 
SIBLY, M., Astronomy and elementary philosophy, transl. from the 
Latin of Placidus de Titus. Lond. 1789. 8:o. 

VOSMAER, A., Description d’une .nouvelle espece de porc & large 
groin. Amsterdam 1767. 4:o. 

WILLEMET, Phytographie encyclopedique ou Flore &conomique. T. 
== Pars 1808. 8:0. 

DE CANDOLLE, A. P., Vorlesungen über die Botanik. Th. 1: Bd 1— 
2. Stuttg. & Tüb. 1828. 8:0. 

LINNÉ, C. V., Dissertationes academice. 4 vol. 4:o. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 10. 

Stockholm. 

Meddelanden från Upsala kemiska laboratorium. 

244. Bidrag till kännedomen om nitrosometyluretans 

reaktioner. I. 

Af THOR EKECRANTZ. 

[Meddeladt den 9 December 1896 genom P. T. CLEVE.] 

Den holländske kemisten KLoBBIE har å universitetslabora- 

toriet i Leyden ägnat alifatiska nitro- och nitrosoföreningar en 

mera ingäende undersökning, hvarvid han riktat särskildt upp- 

märksamhet åt metyluretans nitro- och nitrosoderivat. Denna 

sistnämnda substans — nitrosometyluretan — har efter tiden 

för KLOBBIES undersökning fått ett större intresse, genom att 

för närvarande utgöra det bästa utgangsmaterialet för framställ- 

ning af den utaf v. PECHMANN upptäckta diazometan.!) Innan 

jag därföre öfvergär till redogörelsen för min undersökning, 

hvilken jag på uppmaning af Herr Prof. Dr. Eve. BAMBERGER 

påbörjade sistlidne sommar & polyteknikums i Zürich kemiska 

laboratorium, samt sedermera fortsatt innevarande hösttermin å 

universitetslaboratoriet i Upsala, vill jag i största korthet lämna 

en öfversikt af de viktigaste resultat till hvilka KLoBBIE kom- 

mit. I öfrigt hänvisas till hans afhandling: »Action de l’acide 

azoteux sur les corps azotes», hvilken återfinnes uti Recueil des 

travaux chimiques des Pays-Bas, Tom IX, p. 134. 

Då genom behandling af nitrometyluretan CH;—N—NO, 

CO.OC,H,, 
löst i torr eter, med torr ammoniakgas erhålles metylnitramin 

1) Ber. 27, p. 1888. 
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CH, NH.NO,,!) så försöker KLoBBIE erhålla motsvarande me- 

tylnitrosamin CH,.NH.NO genom att, under samma förhållan- 

den, låta torr ammoniakgas inverka på nitrosometyluretan. Naå- 

gon reaktion kom härvid ej till stånd förr än vid närvaro af 

vatten, då kväfgas utvecklas. KLOBBIE anser detta bero på, att 

lee „OH 
da 1 första hand bildas N som sedan reagerar med H?N. 

Son’ ; 
Reaktionen skulie således äga rum enligt följande skema: 

OT NH, 
CH,-—N—NXS + H, N= CH, NH.NO + CO 2 +H,0. 

| "OH O.C, H; ; 
CO.OC,H, uretan 

Den intermediärt bildade metylnitrosaminen skulle emeller- 

tid genast sönderdelas i metylalkohol och kväfgas och har 

KLOBBIE påvisat, att alla de nämnda produkterna bildas vid 

reaktionen. 

Vägledd häraf och med kännedom om att nitrosaminerna 

hafva syrekaraktär och med alkalier gifva beständiga salter för- 

sökte KLoBBIE erhålla kaliumsaltet af metylnitrosamin, genom 

att behandia nitrosometyluretan med 33 % kalilut. Omedelbart 

efter det agentierna kommit i beröring med hvarandra började 

en liflig kväfgasutveckling, som efter uppmätning visade en 

kväfvehalt af 20,1 %, under det att reaktionsformeln 

CH,—N-—NO + 2KOH = CH, OH + N, + K, CO, +C, H, OH 

C0.OC, H, 

motsvarar 21,2 %. Skillnaden, säger KLOBBIE, beror på att 

gula ångor fyllde mätröret och på så sätt undandrogo sig alka- 

lits inverkan. Det nu anförda är af största intresse, då det 

kan anses för afgjordt, att om KLOBBIE användt alkoholiskt 

kali i stället för vattenlösning hade han ej kunnat undgå att 

upptäcka diazometan, som i själfva verket utgjorde den gula 

gasen. Denna är nämligen ganska beständig mot alkohol, mer 

beständig än hvad v. PECHMANN i början trodde. Att KLOBBIE 

ansag den gula ångan vara gasformig nitrosometyluretan fram- 

!) Rec. IX, p: 145. 
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gar alldeles tydligt däraf, att han på ett ställe i sin afhandling 

(p. 143) särskildt betonar att dess gas är gul. 

Till sist kan anföras, att den nämnde författaren, genom 

reduktion af nitrosometyluretan med zinkstoft. tror sig hafva 

kommit till ett hydrazinderivat af formeln CH,N.CO.OC,H,NH,. 

Han förfor därvid på följande sätt: 10 gram af nitrosoföreningen, 

100 gram vatten och den beräknade mängden ättiksyra försattes 

under afkylning, i små portioner åt gången, med 20 gram zink- 

stoft. Efter filtrering erhölls en färglös vätska, med starkt re- 

ducerande egenskaper, som då skulle innehålla den uppgifna 

hydrazinen, fast alla KLOBBIES försök att isolera densamma miss- 

lyckats. Återstoden på filtrum utgjordes af ett hvitt pulver, 

blandadt med öfverskott af zinkstoft, som lätt kunde fränskiljas, 

genom att reaktionsprodukten var löslig i ättiksyra och ur denna 

lösning åter kunde afskiljas med vatten. Den pa sa sätt renade 

substansen smälter vid 127—128° och sublimerar omkring 180°. 

Analysen stämde med en tetrazon af formeln: 

H,C CH, 
| | 
NNENN 
| | 

C,H, 000 COOC, H,. 

Min undersökning öfver nitrosometyluretans reaktioner har 

närmast afsett att utforska om denna förening skulle kunna. 

användas såsom metyleringsmedel i stället för diazometan d. v. s. 

utan att vid reaktionen använda alkali. Detta har äfven under 

vissa omständigheter visat sig vara fallet; så har jag, såsom af 

följande redogörelse framgår, lyckats, med användande af nitro- 

sometyluretan, ersätta saväl hydroxyl- som imidväte med metyl- 

gruppen. Innan jag öfvergår till redogörelsen för min under- 

sökning skall jag i korthet redogöra för framställningen af metyl- 

uretan och dess nitrosoderivat. AE 
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(NH. CH, 1) 
Metyluretan CON CH 

Om metylamin (2 mol) i 33  lösning far reagera med 

klorkolsyreetylester (1 mol.) så bildas metyluretan enligt formeln: 

! ja [|NHCH, 
201, NH, + CO) co 

oma TT Nolan CH, NH,.HCI. 

För att draga nytta af den mängd metylamin, som finnes 

såsom ' klorväteförening, tillsättes ånyo en lika mängd klorkol- 

syreetylester, samt 25 % natronlut till bestående alkalisk reaktion. 

35 gram (2 mol.) metylaminlösning sättes till 20 gram 

(1 mol.) klorkolsyreetylester i små kvantiteter åt gången, genom 

en skiljetratt och är det lämpligt, att i synnerhet i början af- 

kyla något med vatten. Sedan det lättare lagret (metyluretan) 

blifvit franskildt, försättes återstoden med ytterligare 20 gram 

klorkolsyreetylester, samt efter grundlig omskakning med 8 gram 

natronhydrat löst i 30 kbem. vatten, då en ny, lika stor kvan— 

titet metyluretan afskiljes. Efter torkning med nyss utglödgadt 

natriumsulfat underkastas reaktionsprodukten fraktionering. Mel- 

lan 90—100° öfvergar en ringa mängd klorkolsyreetylester, hvar- 

efter kokpunkten raskt stiger till 165°, da sa godt som hela 

mängden öfvergar. Utbytet är nästan kvantitativt. Den enligt 

ofvan angifna förfaringssätt erhållna metyluretan är en färglös 

vätska (äfven såsom raprodukt), af angenäm lukt. Enligt SCHREI-. 

NER?) skall råprodukten vara en svagt grön vätska, men detta beror 

med säkerhet på att klorkolsyreetylestern undergatt partiell sön- 

derdelning eller ej varit ren. Jag har vid en beredning med 

användande af äldre, illa förvarad klorkolsyreetylester äfven er- 

hållit raprodukten så beskaffad, men vid användning af rent 

preparat, från C. A. F. KAHLBAUM i Berlin, har jag sedermera 

alltid erhållit äfven färglös raprodukt. 

!) SCHREINER, Journ. für prakt. Chem. 21, p. 124, v. PECHMANSN, Ber. 28. 

p: 855. 

2) Journ. für prakt. Chemie 21, p. 124. 
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Nitrosometyluretan CH,--N—NO !) 

CO.OC, H; 

För nitrosering försattes metyluretan med lika volym torr 

eter, hvarefter under god afkylning med is, en ström torr sal- 

petersyrlighet inleddes. Denna framställdes på vanligt sätt af 

arseniksyrlighet och salpetersyra (sp. v. 1,40). Gasen ledes först 

genom en flaska innehållande ärtstora stycken af arseniksyrlighet 

och sedan för att torkas genom ett U-rör fylldt med smält calcium- 

nitrat. Härmed fortfares till vätskan antagit en svagt grönaktig 

färg.?) Af stor vikt är att nitroseringen ej drifves för långt, då i 

vatten lättlösliga produkter erhållas, hvilka betydligt förringa ut- 

bytet. Reaktionsprodukten gjutes omedelbart i vatten, samt ut- 

tvättas väl därmed, mot slutet under tillsats af några droppar 

sodalösning. När nitrosoföreningen genom skakning med vatten 

blifvit så befriad från eter, att den afsätter sig uti skiljetrattens 

nedre del kan tvättningen anses tillräcklig. Reaktionsprodukten : 

torkas med nyss utglödgadt natriumsulfat och befrias genom eva- 

cuering fran de sista spåren eter. Då föreningen är ganska flyk- 

tig får denna ej drifvas för langt. Vid omsorgsfullt arbete har 

af 20 gram metyluretan erhållits 23 gram nitrosoförening hvilket 

motsvarar 90 % af det teoretiskt beräknade utbytet. 

Såväl KLOBBIE som V. PECHMANN hafva skildrat de farliga 

egenskaperna hos nitrosometyluretan, men detta torde nog be- 

höfva något modifieras. Hvad den förstnämnde beträffar, som 

utfört omfattande försök öfver alkaliers inverkan på nitrosome- 

tyluretan före V. PECHMANNS upptäckt af diazometan, så ligger 

det ju nära tillhands att han, obekannt med att sistnämnda 

farliga förening bildades, tillskrifvit nitrosometyluretan de giftiga 

verkningarne af diazometan. H. v. PECHMANN framhåller också 

!) Rec. IX, p. 134 v. PECHMANN, Ber. 28, p. 856. 

?) Genom förbiseende finnes i v. PECHMANNS afhandling öfver diazometan, Ber. 

27, p. 1888 angifvet att salpetersyrlighet inledes »bis die Flüssigkeit eine: 

schmutziggraue Farbe angenommen hat.» Någon sådan färgnyans har jag 

emellertid aldrig kunnat iakttaga, utan öfvergär lösningens färg från färglös 

till gul, gulröd till svagt olivgrön, då nivroseringen genast afbrytes. 
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att verkningarne af diazometan och af nitrosometyluretan äro 

så lika, att verkan af den senare utan tvifvel kan hänföras till, 

att den inom organismen ger upphof till den förra. Emellertid 

förefaller det mig som arbetet med nitrosometyluretan, ehuru 

alltid ägnadt att handhafvas med försiktighet, ej erbjuder någon 

särskild fara såvida man ej arbetar med alkalier eller med baser 

1 allmänhet, hvilka lätt gifva upphof till diazometan. 

Den pa ofvannämnda sätt erhållna nitrosometyluretan är 

en vackert gulröd vätska, som vid + 15° har 1,133 sp. v. och 

kokpunkt 70” vid 27 mm. tryck. 

Jag öfvergar nu till redogörelsen för de utförda reaktions- 

försöken, med omnämnande äfven af de fall där rent negativa 

resultat erhållits. 

Nitrosometyluretan och a-naftol. 

Sasom ofvan är anfördt afsåg denna reaktion att erhålla 

a-naftolmetylester, hvarvid reaktionen kunde tänkas förlöpa en- 

ligt nedan angifna skema: | 

CH,—N—NO  +C,H,0H=C ,H;0.CH, +N, + CO, +C,H,0H 
| 
CO.OC,H, 

och förfors på följande sätt: 

1 gram (1 mol.) nitrosometyluretan sattes till en lösning af 

1,30 gram «-naftol (något öfver I mol.) löst i 10 kbem. torr 

eter. Blandningen antog genast en brunröd färg, som efter en 

half timme öfvergick till rödviolett. Sedan blandningen i 24 

timmar fått stå vid vanlig rumstemperatur afdestillerades etern. 

Återstoden försattes med utspädd (4 %) natronlut i öfverskott 

samt underkastades destillation i vattenanga, då metylestern med 

lätthet öfvergick och i destillatet erhölls såsom oljlika droppar. 

Detta utskakades upprepade gäuger med eter; eterutdragen filt- 

rerades och torkades med nyss utglödgadt natriumsulfat, hvar- 

efter etern afdestillerades. De sista spåren eter aflägsnades 

genom evacuering, hvarefter återstoden, som utgjorde en nästan 

färglös oljaktig vätska underkastades kokpunktsbestämning enligt 
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den af SIWOLOBOFF !) angifna metoden. För jämförelse fram- 

ställdes «-naftolmetylester på vanligt sätt genom alkylering med 

metyljodid + alkoholiskt kali (1 mol. «-naftol, 1 mol. K, OH, 1 

mol. CH,J, lösta i 10 kbem. metylalkohol) och utfördes kok- 

punktsbestämningarne under analoga förhällanden, då fullkomligt 

lika resultat erhöllos. De båda, enligt olika metoder erhållna, 

estrarne kokade nämligen vid 261” (temper. ej korrig.), då kok- 

punkten för «-naftolmetylester är uppgifven till 263—265". ?) 

För att utröna 1 hvad mån koncentration och temperatur 

inverka vid reaktionen upprepades försöket under tvenne modi- 

fikationer. 

Försök 1. I stället för 10 kbem. eter användes 30 kbem. 

Reaktionsvätskan färgades ej så hastigt och på långt när ej så 

intensivt. som vid det ofvan anförda försöket. I öfrigt förfors 

på fullkomligt analogt sätt, men blef utbytet betydligt mindre 

än det förut erhållna. 

Försök 2. Vid detta försök uppvärmdes de ofvan angifna 

mängderna nitrosometyluretan och «-naftol med 20 kbem. torr 

eter i kolf med upprättstående kylare under tre timmar. Färg- 

intensiteten betydligt mindre än vid det först anförda försöket, 

likaså utbytet. 

Nitrosometyluretan och #-naftol. 

Härvid förfors på samma sätt som vid framställningen af 

a-naftolmetylester. Försök utfördes med de tre där angifna modi- 

fikationerna, med lika resultat som erhölls för «-estern. Destil- 

latet innehöll här ej oljlika droppar utan gulhvita taflor, hvilka, 

efter upprepad omkristallisation ur ligroin, erhöllos fullkomligt 

färglösa och af angenäm, ananasartad lukt. Identiteten bestyrk- 

tes genom smältpunktsbestämning; för den rena estern 72°, som 

äfven är den för fp-naftolmetylester angifna smältpunkten. ?) 

1) Ber. 19, p. 795. 

2) HaAnTzZeH, Ber. 13, p. 1347. 

3) STÄDEL, Ann. 217, p. 43. 
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Nitrosometyluretan och ftalimid. 

Vid försöket, att genom reaktion med nitrosometyluretan 

ersätta imidgruppens väte med CH,, valdes ftalimid, emedan 

v. PECHMANN, !) genom att låta diazometan reagera med denna 

substans, med största lätthet erhållit den af GRABE och PICTET ?) 

först framställda metylftalimiden. Utbytet, som erhölls af 

v. PECHMANN, var nästan kvantitativt enligt reaktionsformeln: 

‚co: N co 
C, EK JANE = D 1-6 HX co NOH; + N,. 

Svårigheten vid genomförandet af denna reaktion med ni- 

trosometyluretan var att erhålla ett lämpligt lösningsmedel för 

ftalimid. Denna kropp är nämligen ganska svårlöslig i vanliga 

solventier. Medelst etylacetat kan dock i värme en lösning af 

1 del ftalimid + 50 delar etylacetat erhållas; detta lösnings- 

medel användes också vid reaktionen, som företogs med tre olika 

modifikationer i förfaringssättet. 

Försök 1. 1,11 gram (1 mol.) ftalimid löstes med tillhjälp 

af värme i 50 kbem. etylacetat; sedan lösningen fått afsvalna 

till vanlig rumstemperatur, (hvarunder en del ftalimid afsatte 

sig) tillsattes 1 gram (1 mol.) nitrosometyluretan och lämnades 

blandningen att vid denna temperatur reagera i 72 timmar. 

Sedan en ej obetydlig mängd ftalimid blifvit frånskild, skakades 

filtratet med mycket utspädd (1 2) natronlut, för att befrias 

från i lösning möjligen befintlig ftalimid. Det är nödvändigt 

att använda svag natronlut, då i annat fall spaltning af etyl- 

acetatet äger rum. Denna frånskildes och torkades med nyss ut- 

glödgadt natriumsulfat, hvarefter öfverskottet afdestillerades; till 

återstod erhölls en färglös massa, som befanns vara metyl- 

ftalimid. Den var lätt skild från ftalimid genom sin olöslighet 

ı natronlut, hvaruti den senare med lätthet löses, samt smält- 

punkten. Denna erhölls visserligen något för lag eller 128° (ren 

1) Ber. 28, p. 859. 
?) Ber. 17, p. 1173. 
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-metylftalimid 132—-133°), men den erhållna substansmängden 

'var för ringa att tillåta vare sig omkristallisation eller analys. 

Ftalimidens smältpunkt är dock så betydligt mycket högre 

'229—230” att någon förväxling kan ej ifrågakomma. 

Försök 2. För att om möjligt erhålla bättre utbyte vidtogs 

den modifikation af ofvan angifna förfaringssätt, att blandningen 

af nitrosometyluretan, ftalimid och etylacetat under 10 timmar 

uppvärmdes i vattenbad. Hela ftalimidmängden hölls nu i lös- 

ning, men ställde sig utbytet vid i öfrigt fullkomligt analogt 

förfaringssätt ännu ofördelaktigare. 

Försök 3. Då jag ej var fullt säker att natronluten, äfven 

så svag som 1 2, möjligen kunde verka spaltande pa etylaceta- 

på ofvan anförda sätt vid vanlig temperatur, 1 stället behand- 

lades med natriumkarbonatlösning. Målet vanns ej häller nu, 

emedan ftalimid vid vanlig temperatur ej synes påverkas af 

natriumkarbonatlösning, utan erhölls vid afdunstning af etylace- 

tatet en återstod, som visade sig till öfvervägande mängd besta 

af ftalimid. 

Med stöd af hvad som förut vid naftolestrarne blifvit an- 

fördt synes det, som en större koncentration vore ett villkor för 

reaktionens genomförande. Utan tvifvel är den ringa lösligheten 

hos ftalimiden här orsaken till: det ringa utbytet, som dock är 

tillräckligt stort för att visa, det nitrosometyluretan under vissa 

förhållanden reagerar med imidgruppen. Men sasom ofvan blifvit 

anfördt stod ej något bättre lösningsmedel än etylacetat till 

buds. Ur detta kristalliserar föröfrigt ftalimiden i stora, synner- 

ligen vackra, färglösa taflor. 

Nitrosometyluretan och floroglycin. 

Af floroglycin äro tvänne metylestrar kända, nämligen di- 

j(oCH,), | | 
metylestern C, H,lor och trimetylestern C, H, (OCH,),- 1) 

1) Wırn., Ber 21, p. 603. 
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Enligt hvad som hittills är kändt kunna ej alla tre metyl- 

grupperna på en gång införas, utan sker detta successivt, genom 

att först framställa diestern, som erhålles på vanligt sätt genom 

att leda torr klorvätegas till en lösning af vattenfri floroglycin 

i metylalkohol. Af denna erhålles sedan trimetylestern genom 

alkylering med metyljodid + metylalkoholiskt kalı. 

Vid alkylering af floroglyein bildas emellertid ej blott estrar, 

utan äfven, under vissa förhållanden, de genom MARGULIES och 

SPITZERS !) undersökningar bekanntgjorda alkylsubstituerade flo- 

roglycinerna. Dessa derivera ej från floroglycin betraktad säsom 

trioxibenzol, utan från dess mera labila, tautomera form tri- 

ketohexametylen. 

H H H 
. N 

IN i FR 

1EO— 5, DE = u—07 77208 
ige sj HS) im 

Haare liv fade me. så NANA 
Ne H Nr H 

| | 
OH 10) 

Symmetr. trioxibenzol. Triketohexametylen. 

Man känner tetra-, penta- och hexametylfloroglyein för 

hvilka SPITZER fastställt konstitutionen, som atergifves genom 

nedan anförda strukturformler: 

CH, ‚CH, CH, ACER CH, CH, 
‚EC „e „N 

BZEEITIE=O 0=C =0 0=0C2 EZB 
CH.\ | | CH,\ | | | „CH 

DEONMOSH DENE Hi 
CH, NA CH, NA H, NOS CH, 

| | | 
OH OH (0) 

Tetrametylfloroglycin. Pentametylfloroglycin. Hexametylfloroglycin. 

Här var således äfven den möjligheten att taga i betrak- 

tande, det floroglycin gentemot nitrosometyluretan kunde reagera 

sasom ketoderivat. - | 

») Monatsh. IX, p. 217. 
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Den vid försöket använda floroglycin var fullkomligt ren, 

(smältp. 218°) och erhållen ur handelns floroglycin genom an- 

vändande af den utaf SKRAUP !) förordade metoden. Förfarings- 

sättet var följande: 

Till en lösning af 1 gram (1 mol.) vattenfri floroglycin löst 

i 10 kbem. torr eter sattes 3,25 gram (något öfver 3 mol.) ni- 

trosometyluretan. Reaktion inträder momentant, i det den nästan 

färglösa vätskan antog en rödgul färg, som inom kort öfvergick 

till rödbrun. Blandningen lämnades vid vanlig rumstemperatur 

under 24 timmar, hvarefter etern afdestillerades. Sedan äter- 

stoden blifvit försatt med natronlut till alkalisk reaktion, under- 

kastades den destillation medelst vattenånga. Ur det svagt gul- 

färgade destillatet erhölls genom utskakning med eter en relativt 

betydlig mängd af en angenämt luktande oljaktig vätska. Uppen- 

barligen förelåg ej här någon enhetlig substans, då de möjliga 

metyleringsprodukterna hvar för sig äro fasta. Tetra- och pen- 

tametylfloroglycin äro ej under vanliga förhållanden flyktiga med 

vattenånga, så att, om en alkylsubstituerad floroglycin resulterat, 

skulle detta då hafva varit kexametylfloroglycin (smältp. 80°). 

Det är emellertid ej sannolikt att nitrosometyluretan skulle rea- 

gera så kraftigt att denna, annars så svaratkomliga substans, 

skulle vara produkten af reaktionens hufvudriktning, utan tro- 

ligare är väl att reaktionsprodukten är en blandning af de båda 

metylestrarne, ehuru jag ännu ej lyckats skilja dem åt. Den ut- 

vägen star ju alltid öppen att, genom användning af annan me- 

tod, metylera äfven den tredje hydroxylgruppen och på så sätt 

öfverföra hela reaktionsprodukten 1 trimetylester. Jag uppskju- 

ter emellertid den fortsatta undersökningen häraf, för att utföra 

denna samtidigt med en tilltänkt undersökning af diazometans 

inverkan på floroglycin. Destillationsåterstoden afgaf ej något 

lösligt till eter, hvilket ytterligare bestyrker att någon bildning 

af tetra- och pentametylfloroglycin ej ägt rum. 

!) Monatsh. X, p. 721. 
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Nitrosometyluretan och jod. 

H. v. PECHMANN har i sin första afhandling öfver diazo- 

metan !) påpekat dess reaktion med jod, som förlöper så glatt 

att han begagnar densamma till kvantitativt bestämmande af 

diazometan i eterlösning. Det låg således nära till hands att 

undersöka om nitrosometyluretan visade samma reaktion. Jod 

reagerar med diazometan enligt formeln: 

N 
OH,< Ant J,= CH, J, + Ny 

I 

hvilket för nitrosometyluretan skulle motsyaras af denna formel: 

CH,—N—NO +J; = CH, J; + N; + CO, + C, H;.OH. 

co ‚OH, 

Till en lösning af 1,30 gram (1 mol.) jod i 10 kbem. torr 

eter sattes 0,70 gram (1 mol.) nitrosometyluretan, hvarefter 

blandningen en längre tid lämnades att sta vid vanlig rums- 

temperatur. Sedan den brunfärgade lösningen blifvit affärgad 

med SO, extraherades med eter, hvarvid ingen metylenjodid 

kunde påvisas. Att reaktionen ej kunde genomföras bestyrktes 

ytterligare genom att till en lösning af nitrosometyluretan i eter 

sätta ett spår jod, som ännu efter 24 timmar brunfärgade lös- 

ningen. 

Nitrosometyluretan och fenylsenapsolja. 

Genom att låta diazometan reagera med fenylsenapsolja 

har V. PECHMANN ?) erhållit en i silfverglänsande blad kristalli- 

serande additionsprodukt, med karaktären af en svag syra. Han 

anser denna förening vara ett triazolderivat motsvarande formeln: 

C, H.—N--C.SH C,H,-—-N—C.SH 

| | 
N CH eller mer sannolikt HC; N 

NY NG 
Je 

') Ber. 27, p. 1889. 

2) Ber. 28, p. 861. 
"SESSION SNUS SES 

NE. 
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Jag har försökt att upprepa äfven denna reaktion med 

nitrosometyluretan, men utan framgång. Försök hafva blifvit 

utförda dels utan lösningsmedel, dels i eter- eller alkohollösning, 

men alla med negativt resultat. 

Oxidation af nitrosometyluretan med ferrieyankalium. 

KLoBBIE har försökt !) att, genom oxidation medelst alka- 

lisk permanganatlösning, hos nitrosometyluretan utbyta gruppen 

NO mot NO, Dessa försök hafva ej gifvit positivt resultat, 

oaktadt syreförbrukningen motsvarat omkring 1 atom syre per 

molekyl. Mängden har dock något varierat beroende på reak- 

tionstid och temperatur, samt hafva resultaten ej visat stor 

öfverensstämmelse. Utan att närmare försöka bestämma reak- 

tionsprodukten anser sig dock KLoBBIE kunna konstatera, att 

gruppen NÖ ej öfvergatt i NO,. 

Obekant med dessa undersökningar har jag a min sida 

försökt att genom oxidation med ferrieyankalium i alkalisk lös- 

ning komma till den förut bekannta metylnitramin, hvarvid re- 

aktionsförloppet skulle återges genom nedanstående formler: 

1) EHE NINO, EN OR e@y, SKO 
| 
CO.OC, H, 

BELLIIK.NO, + 2K Be@y. ra GO Ha Ota CH „OH 

2) CH, NK.NO, + HCl = CH, NH.NO, + KCI. 

Då kaliumsaltet af metylnitramin är jämförelsevis stabilt 

borde alkali i så stor mängd användas, att detta i första hand 

kunde bildas. 

Förfaringssättet var följande: 

I gram (1 mol.) nitrosometyluretan löst i 5 kbem. alkohol 

sattes under stark afkylning medelst köldblandning till en lös- 

ning af 5 gram (2 mol.) ferricyankalium + 1,25 gram (3 mol.) 

KOH i 30 kbem. vatten. Utan någon anmärkningsvärd gasut- 

1) Rec. IX, p. 147. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 10. 2 
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veckling erhölls såsom reaktionsprodukt en brungrön lösning, 

som under 16 timmar lämnades att stå pa ett kallt ställe, då 

under tiden ferrocyankalium i riklig mängd afsatt sig. Filtratet 

utskakades upprepade gånger med eter, som vid afdunstning 

knappt lämnade märkbar återstod. Under stark afkylning sur- 

vjordes härefter den alkaliska lösningen med utspädd klorväte- 

syra, samt extraherades efter utsaltning genom flitig utskakning 

med eter. Eterutdragen indunstades i vacuum öfver svafvelsyra, 

mot slutet utan användande af vacuum, då såsom återstod er- 

hölls; .en ringa mängd af en färglös kristallinisk substans — 

ytterst flyktig, men tillika hygroskopisk — som med merkuri- 

klorid gaf hvit fällning, — allt egenskaper, som tillhöra den 

sökta metylnitraminen. På grund af det ringa utbytet och de 

ofvan. anförda egenskaperna var det förenadt med stora svårig- 

heter att erhålla substansen sa ren att smältpunkten med säker- 

het kunde fastställas. För att om möjligt erhålla bättre utbyte 

har jag under samma förhållanden på en gång oxiderat 5 gram 

nitrosometyluretan, men erhölls då relativt sämre resultat, an- 

tagligen på grund af den större svårigheten att hålla reaktionen 

vid låg temperatur. 

I en kommande uppsats vill jag redogöra för de erfaren- 

heter jag gjort vid nitrosometyluretans inverkan på fenylhydra- 

zin och hydroxylamin, med hvilket arbete jag för närvarande 

är sysselsatt. Försöket med fenylhydrazin gjordes för att om möj- 

ligt komma till assymetrisk metylfenylhydrazin C,H,N.CH,NH,. 

Att hydroxylamin bör reagera var ju på förhand att antaga då 

H3 N, såsom bekannt genom KLOBBIES här ofvan anförda under- 

sökning, med sadan begärlighet reagerar med nitrosometyluretan. 

Upsala den 7 December 1896. 
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Meddelanden från Upsala kemiska laboratorium. 

243. Triazolföreningar, framstälda af aldehyder och 

dicyanfenylhydrazin. I. 

Af E. L. Rınman. 

[Meddeladt den 9 December 1895 genom P. T. Creve.] 

Inverkan af kuminol på dicyanfenylhydrazin. 

I sin senaste uppsats om triazolföreningar, der Fil. Lic. P. 

J. HOLMQVIST beskrifver paraoxibenzaldehydens inverkan på di- 

cyanfenylhydrazin, omnämner han, att äfven andra aromatiska 

aldehyder gifva sammanslutningsprodukter med dicyanfenylhv- 

drazin, men att han genom andra studier varit hindrad att 

närmare undersöka dem. Då jag genom Docenten BLADIN fått 

öfvertaga dessa undersökningar, är jag nu i tillfälle att med- 

dela resultatet af mina arbeten öfver kuminaldehydens inverkan 

på dicyanfenylhydrazin. 

Låter man beräknade mängder dicyanfenylhydrazin, löst i 

alkohol, och kuminol inverka på hvarandra, inträder efter till- 

sats af några droppar klorvätesyra reaktion. Dervid bildas så 

småningom en rödgul, kristallinisk fällning. Reaktionen på- 

skyndas genom flitig omrörning och lindrig uppvärmning på 

vattenbad. Den rödgula massan befrias genom utpressning mellan 

papper från moderluten, omkristalliseras ur alkohol och är efter 

några kristallisationer en ren produkt. Föreningen bildar gula 

nålar med ringa inblandning af röda kristaller. Både de gula 

och röda kristallerna smälta vid 146,5” GC. 
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Analys: 

1. 0,2160 gr. vid 100” torkad substans gaf vid förbränning 

med kopparoxid 35,0 kbem. qväfgas vid 15,9” C. och 761 mm. 

barometertryck. 

2. 0,2192 gr. vid 100” torkad substans gaf vid förbränning 

med syrgas i öppet rör 0,6016 gr CO, och 0,1191 gr. H,O. 

Beräknadt: Funnet: 

1. 2. 

Ci 74,5 rege 
His 6,2 er 6,1 
N, 19,3 19:3, 00 

100,0 

Dicyanfenylhydrazin och kuminol sammansluta sig således 

under utträde af en mol. vatten. Dä formeln för dieyanfenyl- 

hydrazin enligt BAMBERGER och DE GUYTER!) samt WIDMAN?)är: 

H, N—C—CN 
| 
N 

dd 
HN—C,H, 

blir säledes formeln för kondensationsprodukten: 

N--C—CN 
DIES | 

CH-0C,H,—CH N 

CH,“ HN--C,H, 
Denna produkt kan sedan lätt oxideras till: 

(1) Fenyl- (5) paraisopropylfenyl- (3) eyantriazol. 

NEON 

el N 
CHA Be Na 

N-0,H, 

Oxidationen går lätt, antingen man använder silfvernitrat eller 

järnklorid. Med lapislösning utföres oxidationen på det sätt, att 

!) Berichte d. Deutsch. chem. Ges. 26. 2385. 

2) Jbid. 26. 2617. 
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man till en varm, ej alltför koncentrerad lösning af kondensa- 

tionsprodukten småningom och under omrörning sätter en stark 

lösning af silfvernitrat, tills den intensiva gula färgen försvunnit 

och ersatts af en ljust rödgul. Efter frånfiltrering af utfäldt 

silfver och koncentrering af lösningen, utkristalliserar triazol- 

föreningen i bladlika kristaller. 

Vid användande af järnklorid försättes en alkohollösning 

af kondensationsprodukten med något öfverskott af järnklorid, 

löst i alkohol. Efter en stunds kokning antager lösningen mör- 

kare färg, hvilken blir mera rent grönaktig, då oxidationen 

är afslutad. Lösningen afdunstas sedan på vattenbad under 

iakttagande att den bortgående alkoholen ersättes med vatten. 

Triazolföreningen erhålles härvid såsom en rödgul, stelnande' olja. 

Föreningen renas genom omkristallisering ur alkohol. Kri- 

stallerna äro färglösa; vid hastig kristallisation tunna blad, vid 

langsam prismer. De smälta vid 96,5” C. 

Analys: 

1. 0,2143 gr. lufttorkad substans gaf vid förbränning med 

kopparoxid 35,9 kbem. qväfgas vid 16,6” C. och 747 mm. baro- 

metertryck. 

2. 0,2452 gr. lufttorkad substans gaf vid förbränning med 

syrgas i öppet rör 0,6783 gr. CO, och 0,1346 gr H,O. 

Beräknadt: Funnet: 

1. 2. 

Cie 75,0 BERN 
H,, 5,6 u 6,1 
N, 19,4 19,5 2 

100,0 

(1) Fenyl- (5) paraisopropylfenyl-triazol- (3) karbonsyra. 

C,; He N;.CO, H 

Karbonsyran erhålles lätt om man kokar en alkoholisk 

lösning af den nyss beskrifna cyantriazolen i öppet kärl med 

koncentrerad kalilut.. Amoniak bortgår dervid i början ymnigt 
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ända tills saponifieringen är fulländad. Då denna skett, för- 

sättes lösningen med vatten allt efter som alkoholen afdunstar. 

Ur den afkylda och utspädda vattenlösningen af kalisaltet utfälles 

karbonsyran med klorvätesyra. Den erhålles dervid såsom ett 

gråhvitt, snart stelnande hartz. Omkristalliserad ur alkohol, er- 

hålles syran i vackra, färglösa, rombiska kristaller, hvilka hålla 

en molekyl kristallalkohol, som bortgår vid 100° C. : Befriad 

från kristallalkohol är föreningen hvit. Den är lättlöslig i al- 

kohol och eter, nästan olöslig i benzol och olöslig i kallt vatten 

samt obetydligt löslig i kokande. 

Analys: 

1. 0,4007 gr lufttorkad substans förlorade vid upphettning 

till 100° 0,0527 gr C, H,O motsvarande 13,1 %. Beräknadt för 

1 mol. kristallalkohol 13,0 %. 

2. 0,2682 gr. lufttorkad substans gaf vid förbränning med 

syrgas i öppet rör 0,6614 gr. CO, och 0,1619 gr. H,O. 

Beräknadt: Funnet: 

2. 

ei, 68,0 67,3 
Ha, 6 5 6,7 
N, 11,9 — 
0, 13,6 = 

100,0 

Alkalisalterna af karbonsyran äro mycket lättlösliga i vatten. 

I utspädda mineralsyror är karbonsyran olöslig; den löses 

dock, fast med svärighet, i varm koncentrerad klorvätesyra eller 

svafvelsyra. 

Kopparsaltet (C,, Hjg-C» N,.CO,), Cu erhälles såsom en ljust 

blågrön, amorf fällning af amoniumsaltet och kopparsulfat. Det 

häller iufttorkadt mycket vatten, hvilket bortgär dels i exsicator 

dels vid upphettning till 100°. 

Analys: 

0,2344 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

0,0309 gr. CuO. 
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Beräknadt: Funnet: 

Cu JA 4 95%. 

Silfversaltet C,, H,,.C> N,.CO, Ag + 21 H,O erhålles såsom 

en hvit amorf fällning om man blandar en neutral lösning af amo- 

niumsaltet med silfvernitrat. Det svärtas af solljuset. Saltet, 

som är något lösligt i vatten, håller lufttorkadt 24 mol. vatten, 

hvilket bortgår vid 100° C. 

Analys: 

0,1438 gr. lufttorkad substans afgaf vid upphettning till 

100° 0,0137 gr. H,O samt gaf vid förbränning 1 degel 0,0349 

gr. Ag. 

Beräknadt: Funnet: 

Ag 200 9% 243% 

214,0 9,8 9,5 

Etrar af (1) Fenyl- (5) paraisopropylfenyl-triazol- (3) karbonsyra. 

Etyletern C,, H,;.C> N;.CO,.C, H; erhålles om man i 

lindrig värme behandlar det vid 100” torkade silfversaltet med 

något öfverskott af jodetyl. Efter franfiltrering at jodsilfver 

samt afdunstning af jodetylen erhålles föreningen såsom en läng- 

samt stelnande olja. Renad genom omkristallisering ur alkohol 

bildar etyletern färglösa, platta prismer, hvilka smälta vid 

.108,5° C. 

Analys: 

0,2074 gr. vid 60° torkad substans gaf vid förbränning med 

syrgas i öppet rör 0,5468 gr. CO, och 0,1179 gr. H,O. 

Beräknadt: Fuunet: 

Cao Ne 71,9 
H,, 6,3 6,3 
N, 12,5 m 
os 96 År 

100,0 

Metyletern C,, Hjg-C5 N,.C0,.CH, erhålles på liknande sätt 

såsom en ännu svårare stelnande olja. Föreningen kan renas 
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antingen genom omkristallisering ur en blandning af benzol och 

gasolja eller eter och gasolja. Ur den senare blandningen kri- 

stalliserar etern vackrast och bildar dervid färglösa, snedt af- 

huggna prismer. Smältpunkten är 100,5” C. 

Analys: 

0,1738 gr. vid 60” torkad substans gaf vid förbränning med 

kopparoxid 20,1 kbem. qväfgas vid 16,0” C. och 736 mm. baro- 

metertryck. 

Beräknadt:: co Funnet: 

Gjord hat tes = 
I 5,9 a 
N, 13,1 13,3 
OM 100 2 

100,0 

Amid af (T) Fenyl- ( 5) paraisopropylfenyl-triazol- (3) karbonsyra. 

CE EAN OANEIE 

"Föreningen erhålles lätt, om cyantriazol, löst i alkohol, 

behandlas med något öfverskott af vätesuperoxid (3 % lösning) 

vid närvaro af några droppar kalilut under lindrig uppvärm- 

ning. När syrgasutvecklingen upphört, neutraliseras lösningen 

med klorvätesyra, försättes med litet amoniak för lösning af 

möjligen bildad karbonsyra och befrias fran alkohol genom af- 

dunstning. Dervid erhålles amiden efter tvättning med vatten 

såsom en lätt stelnande olja. 

Den kan äfven erhällas af etyl- eller metyletern genom 

behandling med koncentrerad amoniak i alkoholisk lösning. 

Föreningen renas genom omkristallisering ur en blandning 

af alkohol och vatten och bildar dervid vackra, färglösa, fyr- 

kantiga prismer, hvilka smälta vid 148” C. 

Analys: 

1. 0,1403 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

med syrgas 1 öppet rör 0,0775 gr. H,O. 
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2. 0,1765 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

med kopparoxid 27,2 kbem. qväfgas vid 15,2” C. och 747 mm. 

barometertryck. 

Beräknadt: Funnet: 

1. 2. 

ek; AI na SA 
I, 5,9 6,1 ar 
NA 18,3 — 18,0 

0) 5,2 = ER 
100,0 

Tiamid af (T) Fenyl-(5)paraisopropylfenyl-triazol-(3) karbonsyra. 

C,; His: Ca N3-C05.NH,. 

I en varm amonialkalisk alkohollösning af cyantriazol 

inledes svafvelväte till full mättning. Den dervid erhällna, gula 

lösningen hälles sedan ungefär 12 timmar i slutet kärl, hvarvid 

tiamiden utkristalliserar i fina, gula nålar. Efter några om- 

kristalliseringar ur alkohol bildar den rena produkten vackra, 

guldglänsande, bladlika kristaller, hvilka smälta vid 170,5” C- 

Analys: 

0,3610 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

med soda och kaliumklorat 0,2782 gr. bariumsulfat. 

Beräknadt: Funnet: 

(0: 67,1 ei 
H,. 5,6 284 
N, a er 
S 39 10,6 

100,0 

(1) Fenyl- (5) paraisopropylfenyl-triazenyl- (3) amidoxim. 

DJ 

.OH 

Cyantriazol, löst i alkohol, försättes med en vattenlösning 

„N 
Crs Ho. N3. CON 

af beräknad mängd hydroxylamin (af klorhydratet och soda) och 

uppvärmes i öppet kärl på vattenbad tills alkoholen afdunstat. 

Den fasta återstoden tvättas med vatten och omkristalliseras ur 
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alkohol. Amidoximen erhålles dervid i form af små, halfgenom- 

skinliga kristaller, hopade till mer eller mindre runda korn. 

Den smälter vid 186,5” C. 

Analys: 

0,1893 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

med kopparoxid 35,0 kbem. qväfgas vid 15” C. och 760 mm. 

barometertryck. 

Beräknadt: Funnet: 

Cs 67,3 & 
H,, 5,9 Sr 
N, 21,8 22,0 
0) 5,0 — 

100,0 

Acetyl- (1) fenyl- (5) paraisopropylfenyl-triazenyl- (3) amidoxim. 

‚NH, 
CNC, ERA 

. . . 2 

Föreningen erhålles genom att skaka vid 100° torkad amid- 

oxim med acetanhydrid. Temperaturen får dervid ej öfverstiga 

35°. Efter ungefär en timme är reaktionen fullständig; före- 

ningen utfälles då med vatten, hvarvid den erhålles såsom en 

olja. Genom upprepad skakning med vatten, bildar produkten 

snart en hvit, degig massa, hvilken vidare renas genom omkri- 

stallisering ur alkohol. Acetylderivatet smälter under gasut- 

veckling vid 168° C. 

Analys: 

0,2590 gr. lufttorkad substans gaf vid förbränning med 

kopparoxid 42,2 kbem. qväfgas vid 17,8” C. och 766 mm. baro- 

metertryck. 

Beräknadt: Funnet: 

er 66,1 an 
H,, 5,8 = 
N, 19,3 19,4 
ÖJ 8,8 MM 

100,0 
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(1) Fenyl- (5) paraisopropylfenyl-triazenyl- (3) azowimmetenyl. 

N 

(ONE AR Ne C.CH, 

NS 
Vid 100° torkad amidoxim uppvärmes under 5—10 min. 

pa vattenbad med ringa öfverskott af acetanhydrid. Den af- 

svalnade lösniugen försättes med vatten, hvarvid föreningen ut- 

faller sasom en hvit massa. 

Azoximen kan äfven erhallas genom kokning af det nyss 

beskrifna acetylderivatet i alkohollösning. 

Renad genom omkristallisering ur alkohol, bildar föreningen 

färglösa nalar, hvilka smälta vid 161,5° C. 

Analys: 

0,2060 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

med syrgas i öppet rör 0,5297 er. CO, och 0,1053 gr. H,O. 

Beräknadt: Funnet: 

a! 69,6 69,8 
H,, 5,5 5,6 
N, 20,3 {ik} 
0) 43 aa 

100,0 

Benzoyl- (1) fenyl- (5) paraisopropylfenyl-triazenyl- (5) amidoxım. 

NH, 
GH NK 0.06 OH 

IN. . Je 6 5 

Denna förening erhälles om man skakar vid 100° torkad 

amidoxim med benzoylklorid under uppvärmning till högst 50°. 

Efter en stunds förlopp neutraliserar man med mycket utspädd 

kalilut; produkten erhölls dervid sasom en härd, bvit massa, 

hvilken först tvättas med vatten och sedan torkas mellan pap- 

per. I och för fullständig rening, omkristalliserar man föreningen 
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ur kloroform, försatt med litet alkohol. Benzoylderivatet erhålles 

dervid i små, hvita kristaller, hvilka under gasutveckling smälta 

vid 177” C. 

Analys: 

0,2988 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

med syrgas i öppet rör 0,7719 gr. CO, och 0,1436 gr. H,O. 

Beräknadt: Funnet: 

ÖR 70,6 70,6 
H,, 5,4 5,4 
N, 16,5 m 
0, 7,5 Oe 

100,0 

(1) Fenyl- (5) paraisopropylfenyl-triazenyl- (3) azowimbenzenyl. 

par 

CR Hjo HN sg C C.C; H, 
OA 
N.O 

Lättast erhålles denna förening genom kokning af föregående 

i alkohollösning, men den kan äfven framställas om man kokar 

vid 100° torkad amidoxim med benzoylklorid. Den på sist- 

nämda sättet erhållna lösningen, neutraliseras efter afsvalning 

med mycket utspädd kalilut, hvarvid så småningom en. hvit 

massa erhålles. Denna omkristalliseras efter torkning ur en 

blandning af eter och alkobol och är efter några kristallisationer 

ren. Smältpunkten är 188,5” C. 

Analys: 

0,2422 gr. vid 100° torkad substans gaf vid förbränning 

med syrgas i öppet rör 0,6555 gr. CO, och 0,1121 gr. H,O. 

Beräknadt: Funnet: 

OS 13,7 73,8 
El; 5,2 ER 
N, 17,2 0 
OR NN ww 

100,0 
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Two Cephalopods from Teneriffe collected by A. Tullgren. 

Note by Eınar LÖNNBERG. 

[Communicated 1896, Dec. 9, by HI. Terker.! 

Among a collection of animals brought home from Teneriffe 

by Mr. A. TULLGREN, and now in the Zoological Museum of the 

R. University at Upsala, there are 9 specimens of Cephalopods 

to be found, two of which are apparently new to science. They 

are: 

1.) Sepia verrucosa n. sp. 

Diagnosis: Body verrucose above, smooth below, width twice 

in length, fins broad, not reaching anterior mantle margin. Bra- 

chial formula 4, 1, 2=35. Tentacles equal in length to head 

and body, with suckers in 5 series; 6 or 7 suckers in the middle 

row larger than the others. Buccal membrane 5 pointed. Shell 

elongate, width about 34 times in length. Area striata reaching 

to 4 from anterior end. Rostrum pointed. 

Description: The body is depressed, about twice as long 

as broad, rather pointed behind. The fins are not quite one 

third the width of the body, broader in the middle and behind, 

commeneing 2 mm. from the anterior edge of the body and ap- 

proaching within 1 mm. of each other posteriorly; the left is 

between 1 and 2 mm. broader than the right. The mantle 

margin extends dorsally about 10 mm. over the head in the 

shape of a triangular, anteriorly rounded flap; ventrally it is 

very slightly emarginate. 
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The siphon is rather long and reaches nearly to the de- 

pression between the ventral arms. 

The head is decidedly narrower than the body and the 

eyes are prominent. The arms are nearly subequal, the order 

of lensth being 4, 1, 2=3. They are triangular in section 

and taper gradually to fine points, the dorsal pair being con- 

spicuously wore slender than the others. The fourth pair of 

arms are considerably crested, especially on the proximal parts. 

The length of the longest pair of arms is not much less than 

half the pallial length. The suckers are in four series in all 

the arms. These series are very distinet in the three lower 

pairs of arms, less so in the dorsal, although the rows can be 

distinguished even there. The suckers are small (about 1 mm.) 

subequal, rather shortly pedunculated, and situated in grooves 

surrounded by dermal folds on the inner surface of the arms. 

The surface of the suckers is provided with meridional grooves. 

The »horny» rings are smooth — that is, not denticulated — 

but with uneven inner margins, and surrounded by a papillary 

area. The umbrella between the arms is very little developed, 

widest between the fourth and third, wider between the third 

and second, and between the first pair, than between the first 

and second. The buccal membrane has five points, but does 

not carıy suckers, and forms ventrally a cushion for the sperma- 

tophores, the specimen being a female. The outer lips are finely 

and longitudinally grooved; the inner papillate. 

The tentacles are of the same length as head and body 

taken together. The club is slightly expanded (3 mm. broad) 

with a proteetive membrane (2 mm. in width). Its length is 1 

mm. The suckers are placed in 5 series, subequal in size, except 

that the middle ones are a little larger, especially 6 or 7 of the 

middle series (about 1 mm. in diameter). The »horny» armature 

is like that of the brachial cups, but the peduncles are longer. 

— The colour of the upper parts in the preserved specimen is 

reddish violet, the fins being paler. The ventral surface is 

paler too but is provided with densely scattered chromatophores 

es 
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of reddish violet colour. On the siphon these chromatophores are 

less numerous and wider apart. The distal part of the tentac- 

ular stem, the external surface of the protective membrane, and 

the ciub are also provided with chromatophores of the same 

colour (although smaller); on the club they form transverse 

stripes. 

The dorsal surface of the mantle is quite densely covered with 

small roundish warts intermingled with a few larger ones of the 

same shape, but with a diameter of about 4 mm. The dorsal 

surface of the head too, bears warts which are however more 

irregular in shape. Above the hindpart of each eye is a trans- 

versely situated tubercle 2 mm. in length. The fins and the 

lower parts of head and mantle are smooth. 

The shell has been, to some extent, damaged in the pre- 

servation in formalin adulterated by acid. It is elongate, its 

width nearly 84 in its length. Its shape resembles slightly 

the shape of the shell of Sepia bertheloti D'ORB. although it 

is not quite so elongate as that. It is broadest about 25 mm. 

from its anterior end, and the outlines of the anterior part 

converge from thence towards the rounded tip at an angle of 

about 30°; the outlines of the hindpart, measuring 40 mm., 

are, on the contrary, nearly parallel. The chitinous margin is 

narrow anteriorly, broader at the sides. The striated area ex- 

tends to a distance of 23 mm. from the anterior end of the 

shell and has a longitudinal median groove. The rostrum has 

lost its tip but seems to have been straight and rather strong, 

conical in shape. 

Dimenstons: 

End of body to dorsal mantle margin . . . . . . . .66 mm. 

Breadth of body (without fins) .: . . . -— «= .- . . « . 30 > 

>» »e headkiövenithesjeresorn nl. Meet) E23 

» Snlettafinig Aostedr ash. ea. m .Heretineins Sao NT 

Benstbuoßitentaeles ru al u dt bis asia vaboutl Io 

» SRLISt arm Ali. or ÅR NN Sera ade. 1a) 42881 > 
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Tiengthofiseeond Kar Arad ! my DEN ML alas BE 

> » third x ITSM RA DS Pa DD, DOW er 

» STRÖR Th SONET art aaa Br ÖREN 

» > shellimandalsfendn oe vo Fan iR 00 » 

Breadthx! sul 199. Uni vl OT RT 

It has been said that the shape of the shell of this species, 

bears a certain resemblance to that of Sepia bertheloti; in 

other respects these two forms have nothing at all in common, 

the latter being much more elongate, subeylindrical, smooth, 

and provided with very narrow fins commeneing at the anterior 

mantle margin, etc. Sepia hierredda RANG, on the other hand, 

is stouter, has a much broader shell, the fins commeneing from 

the mantle margin, etc. With Sepia vulgaris LINNZUS our 

species has no similarity, and no other forms besides these 

are as yet recorded from the West-African region. It is 

equally impossible to find any identical species among the Sepias 

from the Lusitanian and Mediterranean region. From the South- 

African region a warty Sepia is described, viz. S. tubereulata 

LAMARCK, but this animal belongs to quite another group of 

Sepias as the completely different shell, the arrangement of the 

brachial eups etc. plainly indicate. The other four species from 

this region are smooth, and do not agree with S. verrucosa in 

other respects. 

More similar to Sepia verrucosa than any hitherto men- 

tioned species is S. singaporensio PFEFFER, which it resembles a 

good deal in shape and size. Sepia verrucosa, however, is Pro- 

vided with somewhat broader fins that extend further backwards; 

it has only five rows of suckers on the tentacular club (instead 

of 6), but 6 or 7 enlarged cups in the middle series (instead of 

5); the brachial and tentacular cups are not denticulated in our 

species as in S. singaporensis, which latter has also a somewhat 

shorter and broader shell. There are some small differences besides, 

but the most important of them are that of the armature of the 

cups in the two species and that of the geographical distribution; 

the latter all the more so, as no similar form is found in the 
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intervening regions. PFEFFER does not mention in the descrip- 

tion he gives whether his species is smooth or not, but he has 

kindly informed me that it is really perfectly smooth. 

Sepia cultrata STEENSTRUP & HoYLE bears some resemblance 

to this form in the outer parts but has quite a different shell. 

Sepia verrucosa can thus be regarded as a very good species, 

parallel, in some respects, to S. singaporensis. 

2.) Ommatostrephes bartramii D’ORB. sinuosus') n. var. 

Diagnosis: Anterior edge of the mantle not angular. Fins 

occupy a little more than half the pallial length, their com- 

bined width being about I of the pallial length. Brachial for- 

mula 4, 3, 2, 1. Connective apparatus 3—4. Number of folds 

in the siphonal fossa 9 —9—9. 

Description: The anterior half of the body is rather stout, 

eylindrical, the posterior end tapering to a point. The fins are 

transversely rhomboidal and occupy a little more than half the 

pallial length (54 %). The lateral angles of the fins are about 

75°, the posterior 105°. The combined width of both fins is 88 % 

of the pallial length. The greatest width of the fins is situated 

about 15 mm. anteriorly to the middle of the fin. The anterior 

mantle margin is neither angular dorsally, nor quite straight, but 

feebly convex; the ventral mantle margin is somewhat concave. 

The siphonal fossa is deep and presents anteriorly a large me- 

dian pocket with 9 longitudinal folds, and on each side of this 

are 9 smaller side-pockets. (Fig.) The 9 side-pockets are ar- 

ranged in the following manner: anteriorly three small trans- 

verse pockets lying rather close together; the fourth is oblique 

and proximally covered by the transverse fifth, which is situated 

in the same line as the hind margin of the large median pocket; 

') I regarded this squid at first as an entirely new species, but my friend Dr. 

PrErFER of Hamburg has informed me that the diagnoses of O. bartramii 

in the literature are wrong and partly too narrow, and that this specimen 

from Teneriffe must be classed with O. bartramii, though it differs from it 

in some respects. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Fürh. 1896. Årg. 53. N:o 10. 3 
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the sixth lies close behind the fifth and is laterally attached 

to the same; the seventh, eighth and ninth are more lateral 

and oblique and situated as the figure shows. The siphonal 

valve is broad and large, the funnel organ weil developed, show- 

ing large lateral cushions and anteriorly confluent central ones.. 

The head is not so broad as the body. The eyes are very 

large. The arms are unequal, the order of length being very 

decidedly 4, 3, 2, 1, in which respect this species differs from 

other Ommatostrephes. The longest pair of arms (the fourth) 

measures 57 % of the pallial length. The dorsal arms are bi- 

carinate on the distal surface, the others unicarinate. The keels. 

of the third pair are the largest. The arms of the second and 

third pair carry on their inner and ventral margin a web sus- 

pended between processes from the peduncles of the cups of the 

nearest (inferior) series. This web is broadest on the third pair 

where its greatest width is about 8 mm., on the second only 5. 

At the lateral margin of the dorsal arms, on the upper side of 

the second and third pair of arms, and on both sides of the 

ventral arms there is a similar web in the same position and 

of the same structure, although quite narrow. The brachial cups: 

are pedunculate, arranged in two series on each of the arms, but 

as the inner surface of the arms is narrow and the cups of the 

two series alternate, and at the same time are directed towards. 

the middle of the arm, it sometimes looks as if there was only 

one row of suckers on the proximal half of the arms. But that 
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this is not the case is proved by the fact that the processes 

from the peduncles of the cups go alternately to the web of 

the two sides. On the distal parts of the arms where the cups 

gradually become smaller, both series are plainly visible. The 

»horny» rings of the brachial cups are armed all round with 

sharply pointed teeth (about 24), those of the distal (broad) side 

being much stronger (especially every second one and still more 

so every fourth one) than the others. The specimen being pro- 

bably a female, no hectocotylisation can be observed. The buccal 

membrane has 7 points. The dorsal point is on its distal side 

attached by a double connection to both dorsal arms, the six 

others each to one arm. The outer lips are smooth, rather 

thin; the inner lips are folded and papillous. 

The tentacles, when extended, reach to the posterior end 

of the body. The sucker-bearing area of the club is narrow. The 

cups are arranged in 4 series, but those of the two outer rows 

are very much reduced in size, so that they seem to be only 

a kind of pedunculate appendices to the thick and fleshy basal 

parts of their own peduncles, from which, on either side of a 

protective membrane is suspended the club, in the same fashion 

as on the arms. The cups of the two median series are, on the 

other hand, very much enlarged, especially the middle ones, so 

that each club carries 18 large suckers (occupying about 65 

mm. of the club). The distal part of the club is very much 

compressed and webbed so that it resembles a fin in shape. 

This part (about 30 mm. in length) bears diminutive suckers 

on long slender peduncles. Although these tiny suckers are 

very densely crowded together, it is easy to see that they are 

arranged in four series. The large tentacular suckers have their 

horny rings armed with 4 large teeth disposed in a cross. 

Between each of these, on the broader side of the ring, there are 

4 teeth, and on the narrower, 5 or 6; thus about 23 teeth in all. 

Proximally just beneath the club we find on the right tentacle 

a system of 4 smooth ringed suckers and 3 pulvilli, on the left 

the corresponding 4 pulvilli and 3 smooth-ringed cups, which 



704 LÖNNBERG, TWO CEPHALOPODS FROM TENERIFFE. 

together form the connective apparatus. The whole length of 

this is about 30—35 mm. The three distal members of this 

‚apparatus sit close together, only 1—3 mm. apart, but the five 

proximal ones are wider (4—6 mm.) apart. The diameter of the 

pulvilli is 1—1,5 mm. 

The colour of the animal is reddish brown, lighter below. 

Even the tentacles are provided with chromatophores. 

Dimensions: 

Length from posterior tip to anterior dorsal mantle 

MAL GAM ee ee en cat SR SER RANE RT TE TAR 

Breadth of body = ny ce sense = Re 

» » head... late. Bm 7 » 

Length of: ins’... na 2 20 2 N RE SAR VE 

Breadth of ins . core 20.00 wie zn NS RA OTENE 

Length of fourth arm . ... er. sc fe le NE) 

» >» third — > FER Aa TA oa 27 

» » second » ee eu a ror LIL 0 > 

» » first » en ee a LÖS a OM 

> » ‚tentacle soc (I... 200 Bi. SSE (NE 

Diameter of largest, brachial cup . . ...... 4 > 

> » > tentacular. ».. .. ".......0. 0. RE SEE 

This Ommatostrephes is easily recognized and is distinguished 

from all other forms of the same genus by the above given 

diagnosis. It is of course most closely aliied to O. bartrami which 

has the same number of members in the connective apparatus, 

but these seem to sit closer together in the main form. More- 

over, the typical ©. bartrami has the brachial formula different, 

a smaller number of plice in the siphonal fossa, smaller fins 

and shorter tentacles. ©. owalaniensis, too, has a similar con- 

nective apparatus but a different brachial formula, arms com- 

paratively more webbed, much shorter tentacles, much smaller 

1) These measurements are taken from the connection with the buccal menı- 

brane to the tip; taken from the first sucker to the tip they would read 

resp. 121, 116, 110, 9. 
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and differently shaped fin etc. ©. caroli is sometimes found with 

a similar connective apparatus, but it has a different brachial 

formula, its third pair of arms largely webbed, the dorsal margin 

of its mantle at an obtuse angle, smaller fins etc. The other 

species of Ommatostrephes differ from this variety, as their 

connective apparatuses, brachial formula, folds and pockets in 

the siphonal fossa etc. are different, as may be seen from the 

following table. 

Ommatostrephes bartramii (LESUEUR) D'ÖRB. 

nacka formulas tot ıBiliag ni 7= Rn an ‚es, NIA I 

Enmneeisyelappaxatusı|j] tu. arinoqs &£ “ladorg serie OT 

plice of the infundibular fossa . . = «= = o- «+ 6-—-6 (7)—6 

anterior mantle margin straight dorsally. 

OÖ. gigas D’ORB. 

connective apparatus . . . o.s.v. 2 6—6 

O. pteropus STP. 

brachal formula . Mora ehe BD, 2) I 

web of third pair very large with rounded margin. 

Eonneetiverapparatusı." Das SATS 2 EE 

plice of the infundibular fossa . . so so» 2. . 82868 

anterior mantle margin forms an obtuse angle dorsally. 

O. caroli FURTADO. 

fore i (ÖRTTE ed EEE RE STAG 

web of third pair very large, triangular in shape. 

ERNNERLLVeR anDatakus, un Kata aan Dr ÖN AA 

plice of the infundibular fossa . . ... .. « . 2-1 7-12 

anterior mantle margin forms an obtuse angle dorsally. 

0. oualaniensis (LESSON) D’ORE. 

brachialisfürmela, tan menad. “in. 1odana art ı Hal: Br 2u Bud 

(according to D’ORBIQUY’s fig. 1 & 2, Pl. 3) 

Connestive Apparatus ste au. sl cha an re 

O. pelagicus (Bosc.) D’ORB. 

Conneekiyef apparatus %, U 2 na a nu. 2 2 or 21 
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O. megapterus (VERRILL) STP. 

brachial' formula > 2er Adel ariaiagun ee en 

eonnective apparatus Mt lbael une lo usg bike 

? O. eblan® (BALL.) GRAY. 

»lateral arms longest». 

O. gouldi McCoy (Prodr. Zool. Victoria, decade 17, 1888). 

brachial formula, . 63%. Keys as Diener a 

fins small, their length 21 in pallial length. 

Obs.! Most probably a species of Illex, as nothing is either 

said or pictured of a connective apparatus or of any folds or 

pockets in the siphonal fossa! 

The other specimens of Cephalopods in the same collec- 

tion are: 

1 Sepia hierredda RANG. 

1 Loligo vulgaris LAMARCK. 

2 Octopus vulgaris LAMARCK. 

1 » macropus RISSO. 

2 » tuberculatus BLAINVILLE. 

As the Ommatostrephes are pelagic in their habits, this 

variety is probably to be found in other parts of the Atlantic, 

but Sepia verrucosa is possibly confined to the West-African 

region. It is strange that in such a small collection two hitherto 

unobserved forms should be found, the more so as they were col- 

lected in a place so frequently visited by naturalists; it shows 

how incomplete our present knowledge of the Cephalopods is. 

This is especially the case with the pelagic forms, of which pro- 

bably not half the number are known, not even from the At- 

lantic. Every little addition to this chapter of zoology is there- 

fore of interest. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 10. 
Stockholm. 

Ueber Micropharynx parasitica n. g., n. sp. 

Eine ectoparasitische Triclade. 

Von L. A. JÄGERSKIÖLD. 

[Mitgetheilt den 9. Dec. 1896 durch Hs. THÉEL.] 

Mein Freund und Kollege Dr. L. JOHANSSON, der in Bohus- 

län an Bord der Fischerfahrzeuge häufig nach der tiefen Rinne 

des Kattegats mitgefahren ist, um parasitische Egel einzusam- 

:meln, hat dort zu wiederholten Malen auf dem Rücken von 

Raja clavata und Raja batis einen Plattwurm gefunden, den 

wir anfänglich für das von Ousson !) als eine Trematode be- 

:schriebene Microbothrium fragele hielten. Nachher bin ich durch 

‚die Gefälligkeit des Einsammlers in der Lage gewesen, den be- 

treffenden Wurm zu untersuchen, und habe feststellen können, 

‚dass es sich um eine typische trielade Turbeliarie handelt. 

Eine Prüfung des Verhältnisses dieses Wurmes zu der OLSSON- 

schen Art habe ich dagegen nicht vornehmen können, weil die 

im zoologischen Museum zu Lund aufbewahrten Typusexemplare 

sich bisher nicht wiederfinden liessen. Ich habe deshalb die 

Veröffentlichung dieser Mittheilung um so weniger aufschieben 

‘wollen, als die einzige Folge von der etwaigen Identität der von 

"OLSSON beschriebenen Trematode und der von mir beschriebenen 

Turbellarie, die wäre, dass man den Artnamen der letzteren 

1) Nova Genera parasitantia Copepodorum et Platyhelminthium p. 4. Lunds 

Universitets Ärsskrift T. 6. 1869. 
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ändern müsste, was wohl doch keine grössere Verwirrung in der 

Synonymik herbeiführen würde. 

Zu meiner Verfügung hat ein recht reiches Material ge- 

standen, das theils im September dieses Jahres, theils in dem- 

selben Monate 1892 eingesammelt wurde. Bei allen von mir unter- 

suchten Exemplaren waren jedoch nur die männlichen Geschlechts- 

organe völlig reif. Bei einigen derselben waren indess auch die 

weiblichen soweit entwickelt, dass ihr Bauplan wenigstens in 

seinen Hauptzügen festgestellt werden konnte. 

Körperform blattähnlich, Länge 5,1—7,6 ınm., Breite 3—6 

mm.; beispielsweise 7,1 x 6,3, 7,6 x 3,2 und 5,1x 3 mm. Die 

Breite ist also im Verhältnis zur Länge in der Regel recht an- 

sehnlich, mitunter überaus gross. Dicke ca. 0,5 mm. Keine 

Fühler noch Spuren von selchen habe ich finden können, ebenso-. 

wenig wie Öhrzipfel. Ebenfalls fehlen Saugnäpfe oder sonstige 

in die Augen fallende‘ Anheftungsapparate. Dagegen ist das. 

Hinterende des Thieres ‘oft schräg abgeschnitten, so dass eine. 

mehr oder weniger deutliche zwischen den Flächen der etwas 

längeren Rückenseite und der etwas kürzeren Bauchseite liegende 

Ebene entsteht. Letztere ist mithin nach unten und hinten ge- 

richtet, aber in ihrer Form und ihrem Vorkommen ziemlich un- 

regelmässig und zeigt bisweilen recht grosse Formveränderungen, 

wie Faltungen und dergleichen. Wahrscheinlich ist das Thier 

zum grössten Theil gerade mittelst dieser Ebene an seinem 

Wirthe befestigt. 

Dr. JOHANSSON hat mir nämlich mitgetheilt, dass die Thiere 

sich nur mit einer gewissen Schwierigkeit losmachen liessen und 

dass das eine Ende gewöhnlich besonders stark befestigt war, 

während das andere frei war. Vorn und an den Seiten ist der 

Übergang zwischen den Flächen des Rückens und des Bauches 

sleichmässig gerundet. 

Die Körperbedeekung besteht aus einem flimmertragenden Epi- 

thel, das an der Bauchseite (bei konservirten, in Serienschnitte 

zerlesten Exemplaren) in der Regel eine Dicke von 0,004—0,006 

mm., auf der Rückenseite hingegen eine Mächtigkeit von 0,01 4— 
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0,016 mm. besitzt. Das Epithel sowohl auf der Bauchseite wie 

auf der BKückenseite enthält eine reichliche Menge von Rhab- 

diten. Die Bauchseite ist mit sehr langen einzelligen Drüsen 

versehen, die besonders in der Randzone reich entwickelt sind. 

Diese Drüsen fehlen gänzlich auf der Rückenseite. 

Die centralen Theile des Nervensystemes bestehen aus dem 

Gehirn, das unmittelbar unter dem Darme gerade vor den Ova- 

vien liegt und theils wenigstens zwei Paare nach vorn gerichteter 

Nerven, theils zwei rückwärts verlaufende, recht schwache dor- 

sale und endlich zwei mächtige ebenfalls rückwärts verlaufende 

ventrale Nervenstämme entsendet. Diese letzteren ihrerseits geben 

in ziemlich regelmässigen Abständen starke Äste nach aussen 

sowie in unregelmässigerer Wiederholung, bedeutend schwächere 

nach innen ab. Letztere anastomosiren wahrscheinlich. Zum 

Pharynx geht ausserdem ein Paar kräftigerer Stämme. Ungefähr 

unter dem Penis findet sich eine starke Kommissur, und hinter 

der Geschlechtsöffnung vereinigen sich die beiden Stämme, um 

zuletzt zahlreiche Äste an den hintersten Theil des Körpers 

abzugeben. Augen fehlen. 

Der Darm. Die Mundöffnung liest 2,2—1,7 mm. vom Hinter- 

erde, d. h. gewöhnlich in einer Entfernung von weniger als + 

der ganzen Länge des Thieres. Sie führt in eine geräumige 

Pharynxhöhle hinein, die einen röhrenförmigen Pharynx umgiebt. 

Dieser ist bei den untersuchten Exemplaren, wenn er nämlich 

nicht ausgestülpt ist, von bemerkenswerth gleicher Länge, 0,75— 

0,85 mm. (bei einem Individuum war er doch nur 0,5 mm. lang), 

also von einer bei den Meerestricladen seltenen Kürze. Durch 

den Magenmund, dessen Bau ich hier übergehe, führt er in den 

grossen, reich verzweigten Darm hinein. Dieser sendet einen 

langen und gewöhnlich sehr weiten Ast gerade nach vorn. 

Zwischen den Ovarien und der Spitze des vorderen Astes wer- 

den nur kleinere, kurze Seitenäste ausgesendet. Dicht hinter 

den Ovarien aber entspringen zwei grosse Äste, die sich sodann 

nach vorn biegen und, dem Hauptstamme des Darmes fast ‚pa- 

rallel verlaufend, ein reiches Astwerk abgeben. (Fig. 1). 
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Hinsichtlich der Grösse entsprechen sie einschliesslich aller 

ihrer Ausläufer der Hälfte der beiden nach hinten sich erstrec- 

kenden Hauptschenkeln des Darmes. Von dem vorderen Darm- 

schenkel entspringen in der Regel noch drei grössere Äste an 

jeder Seite sowie auch einige kleinere. Sie sind stark verzweigt 

und anastomisiren übrigens reichlich untereinander. Häufig giebt 

es solche Verbindungen theils schon zwischen den ersten sekun- 

Fig. 1. Schematische Darstellung des Nahrungskanales bei Micropharynx 

parasitica '*/.. Ov Ov Ovarium, Ph Pharynx, P Penis, Vd Vas deferens. 

dären Ästen, theils zwischen den äussersten, dem Körperrande 

zunächst liegenden. Die nach hinten verlaufenden Darmschenkel 

entsenden Äste sowohl nach aussen als nach innen dem Pharynx 

zu. Erstere, gewöhnlich bis zu 10 an der Zahl, sind länger 

und ihrerseits reich verzweigt Sie anostomosiren auch mit- 

unter. Letztere, meistens 6—8, sind unverzweigt oder nur in 

der Spitze seicht gespalten, und besonders die vorderen von den- 

selben sind sehr kurz, was vielleicht von der Lage des Pharynx 
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zwischen den beiden einwärts gerichteten Reihen abhängt. Die 

hinteren dieser einwärts gerichteten Darmäste verlaufen schräg 

nach vorn und strecken sich auf der Rückenseite ein wenig über 

die Pharyngealhöhle hinaus. Die inneren Äste der beiden hin- 

teren Darmschenkel anastomosiren nicht untereinander, dies ist 

ebensowenig. soviel ich habe finden können, bei den Haupt- 

schenkeln der Fall. 

Die männlichen Geschlechtsorgane besitzen eine Menge, mit- 

unter bis zu 100 oder mehr Testes. Sie bestehen aus ziemlich 

unregelmässig gerundeten Bläschen und liegen stets ventral inner- 

halb zweier leidlich scharf begrenzten Gebiete. Diese erstrecken 

sich von den .Ovarien nach hinten ungefähr bis an diejenige 

Stelle, wo die drei Schenkel des Darmes sich vereinigen, sind 

in der Mitte des Thieres längs dem vorderen Schenkel des 

Darmes getrennt und verlaufen von da an etwa halbwegs bis an 

den Rand des Thieres oder ein wenig über den Rand der von den 

Dotterstöcken eingenommenen Partie hinaus (Fig. 2). Innerhalb 

jedes dieser Gebiete sind die Testes wieder in zwei durch einen 

schmalen Zwischenraum getrennte Längsbänder angeordnet. Hin- 

ter dem Gebiete der Hoden folgt auf jeder Seite ein sehr weites 

Vas deferens, das stellenweise recht beträchtliche Erweiterungen 

oder sogar grosse Blindsäcke besitzt. Zweifelsohne fungiren die 

erweiterten Vasa deferentia als eine Art Samenbläschen. Die 

beiden Vasa deferentia vereinigen sich etwas hinter dem Munde 

zu einem ziemlich schmalen Gange, der in den Penis an dessen 

Basis mündet. Bisweilen vereinigen sich, wie auf einem der abge- 

bildeten Exemplare, die Vasa deferentia nicht median, sondern 

etwas seitwärts. Das männliche Kopulationsorgan liegt in einer 

besonderen, fast horizontalen Höhlung, die durch eine vor- 

springende, in normalem Zustande nur mittels einer kleinen 

Öffnung durchbohrte Falte von dem gemeinschaftlichen Antrum 

genitale getrennt wird. Die Wände dieser Höhlung sind mit 

gut ausgebildeten Muskelschichten versehen, in denen sowohl 

Längs- wie Ringmuskeln enthalten sind, und die Muskelschichten 

setzen sich vor der Grenze der Höhlung fort, einen geschlossenen 
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Sack rings um den ganzen Penis bildend. (Fig. 3.) Der Penis 

selbst besteht aus einem recht grossen, konischen Körper, dessen 

distale Hälfte von einem ziemlich schmalen, gleichdicken Kanal 

durchbohrt ist, während dessen basaler Theil dagegen eine ziem- 

lich weite Höhlung von konischer Form einschliesst. In diese 

Höhlung ragt ein kleinerer, ebenfalls konischer Körper hinein, 

Fig. 2. Micropharynx parasitica !?/,, nach einem Totopräparat; Joderün, 

Kanadabalsam. Von den peripherischen Darmästchen sind nur die Spitzen sche- 

matisch angedeutet, die hinteren Darmschenkel beinahe ganz weggelassen. Dar 

Dotterstöcke, Gö Porus genitalis, 7 Hoden, Ov Ovarium, P Penis, Ph Pharynx, 

Vd Vas deferens. 

der nicht ganz die Hälfte der Länge des Penis erreicht und der 

von einem relativ gleichdicken, eine direkte Fortsetzung des Vas 

deferens bildenden Gange durchsetzt wird (Siehe Fig. 3). In 

die Spitze dieses inneren Kegels mündet ausser dem Vas de- 

terens auch eine Menge einzelliger, mit langen Ausführungsgängen 
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ausgestatteter Drüsen, deren Zellkörper bis an die Mundöffnung 

anzutreffen sind. i 

- Die weiblichen Gesehlechtsorgane. Die beiden Ovarien liegen 

dicht hinter dem Gehirn. Von der Aussenseite jedes Ovariums 

läuft ein schmaler Gang auswärts und nach der Bauchseite zu 

und dann nach hinten ungefähr bis an die Grenze zwischen den 

Gebieten der Hoden und der Dotterstöcke. Ungefähr in derselben 

Go 

MH 2 
ei NZ 
= K 

Fig. 3. Schema der äusseren Genitalien der Micropharynx parasitica (!0%/,), 

nach einer lückenlosen Serie von Längsschnitten gezeichnet. Ag Antrum genitale, 

Od, Od rechter und linker Ovidukt, ? Penis, Ps Penissack, U Uterus, Vd Vas 

deferens. 

D 

z Va 

Ag Ps 

Höhe wie die Basis des Penis biegen sich die Ovidukte einwärts 

und münden in den Uterus an der Grenze gegen dessen Aus- 

führungsgang. Der Uterus ist an allen von mir untersuchten 

Individuen von ziemlich unbedeutender Grösse. Er liest auf der 

Rückenseite über dem Vordertheile des Penis. Die Längsachse 

des Uterus ist fast senkrecht, nur mit einer recht schwachen 

Neigung, so dass der obere Theil mehr nach vorn liegt. Einen 

solchen Divertikel, wie ihn O. SCHMIDT bei Haga plebeja ge- 
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funden, habe ich nicht wahrnehmen können. Der Uterusgang 

ist schräg nach hinten gerichtet und mündet auf der Rückenseite 

in das Antrum genitale dicht hinter der oben erwähnten Falte, die 

den Penissack vom Antrum trennt. Die Dotterdrüsen, die sich 

in dorsoventraler Richtung durch das ganze Thier erstrecken, 

nehmen zwei ausserhalb der männlichen Geschlechtsorgane lie- 

sende Gebiete ein, die sich fast die ganze Länge des Thieres. 

entlang hinziehen. 

Wie aus dem Öbigen hervorgehen dürfte, ist diese Form. 

eine recht typische Triclade, an welcher die ectoparasitische- 

Lebensweise keine durchgreifenden Veränderungen des Baues oder: 

der Körperforn herbeigeführt hat. Der Mangel der Augen ist 

jedoch wahrscheinlich derselben zuzuschreiben. In dieser Hin- 

sicht ist also der betreffende Wurm von seiner Lebensweise stär- 

ker beeinflusst worden als die andere parasitische Triclade, Adel- 

loura limuli V. GRAFF, die zwei gut entwickelte Augen besitzt, 

auf der anderen Seite aber durch ihren grossen hinteren Saug- 

papf sich als in recht hohem Grade einer parasitischen Lebens- 

weise angepasst erweist. 

Ob diejenigen Eigenschaften, welche Micropharynz parasitica. 

auszeichnen, sich als hinreichend ausgeprägt herausstellen wer- 

den, um das Aufstellen einer neuen Gattung zu begründen, 

dürfte sich vorläufig nicht entscheiden lassen. Da man aber zur 

Zeit wohl kaum behaupten kann, dass man über die Begrenzung: 

der Gattungen innerhalb der marinen Tricladen oder über die Zu- 

gehörigkeit der einzelnen Arten zu dieser oder jener Gattung einig: 

seworden wäre, habe ich es für das beste gehalten, die in Rede 

stehende neue Art vorläufig zu einer neuen Gattung zu stellen, 

deren Namen ich im Hinblick auf den verhältnismässig kleinen. 

Pharynx gewählt habe. Ich behalte mir vor, in einem künf- 

tigen, von ausführlichen Zeichnungen zu begleitenden Aufsatze- 

über den vorliegenden Wurm die Gattung näher charakterisiren. 

und ihre Stellung zu den nahestehenden Gattungen auseinander- 

setzen zu dürfen. 
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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1896. N:o 10. 

Stockholm. 

Fenologiska iakttagelser vid Framnäs åren 1877—1896. 

Af AXEL ÄRNELL. 

(Meddeladt den 9 December 1896 genom R. RUBENSON.) 

Med ledning af det fran Upsala Meteorologiska Observato- 

rium utgångna formulär hafva fenologiska iakttagelser vid Fram- 

näs egendom, belägen inom Säbrå socken, invid Hernösands stad, 

fortgått från och med år 1877. Då en förberedande granskning 

af dessa iakttagelser, ehuru afseende endast en ort, möjligen kan 

vara till gagn för vidare arbeten i ämnet och dessutom icke torde 

sakna allmänt intresse, har jag uträknat medeltiden för iakt- 

tagelserna hos en del af observationsföremalen för åren 1877— 

1896. Uträkningen har företrädesvis gällt de observationsföremal, 

för hvilka anteckningarne varit fullständiga, men angifver medel- 

tiden äfven för föremål, för hvilka ett års och i ett par fall två 

ärs anteckningar saknas, med angifvande af dessa ar. Observa- 

tionsföremalen, till antalet 60, upptagas icke i samma ordning, 

som i formuläret, utan äro ordnade i tidsföljd efter medeltiden, 

med angifvande af den tidigaste och senaste iakttagelsen samt 

af tidsskilnaden. 

Vid iakttagelserna hafva följts de vid förenämnde formulär 

fogade föreskrifter. Enligt dessa antecknades vid alla observa- 

tioner det allmänna förhållandet; enstaka afvikelser från den 

allmänna utvecklingsgangen, beroende på regellöst inverkande, 

påskyndande eller försenande, lokala förhållanden hafva lemnats 

nn nn 
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utan afseende, så vidt de ej varit af någon mera egendomlig 

beskaffenhet. Löfspriekningen har antecknats först då, när bla- 

den hunnit utveckla sig så mycket, att ifrågavarande träd eller 

buskar på närmare afstånd synts gröna. Blomningen anses 

hafva börjat, då blommor i någon större mängd varit fullt ut- 

bildade och öppnat sig. Fruktmognaden antages hafva inträdt, 

när frukter i större mängd varit fullt mogna. 

Beträffande flyttfoglarne torde böra anmärkas, att hvarje 

särskild arts ankomst antecknats, sädgäsens för den dag, då 

första flocken varit synlig, sanglärkans och gökens för den dag, 

då deras sång först hördes samt de öfrigas för den dag, då de 

först visade sig, äfven om det någon gång varit en enda individ. 

De periodiska företeelserna inom växtverlden uppträda vid 

Framnäs, i följd af hafvets närhet, märkbart senare, än i de 

från hafskusten mera aflägsna delarne af Ångermanland. Löf- 

sprickningen och blomningen inträffa atskilliga dagar tidigare ä 

ställen, belägna endast en half mil längre in i landet, såsom 

vid Säbrå kyrka, och i afseende å fruktmognaden är tidsskil- 

naden ännu större, om man utsträcker jemförelsen till trakter, 

belägna pa 2 a 3 mils afstånd från hafskusten. 

Granskningen af iakttagelserna har lemnat följande resultat: 

. 

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1896. Årg. 53. N:o 10. 4 
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I. Växter. 

Blommor och frukter. 

Gräal (Alnus incana WiLLD.) . 

Bläsippa (Anemone Hepatica L.) 

| Sälg (Salix eaprea L.). 

| Hästhofsört (Tussilago Farfara L.) = 

‚ Hvitsippa (Anemone nemorosa IL.) 

‚Asp (Populus tremula L.) 

Kalfleka (Caltha palustris L.) . 

Smultronört (Fragaria vesca IL). 

| Röd vinbärsbuske (Ribes rubrum L.) 

Hägg (Prunus Padus L.). 

| Vattenklöfver (Menyanthes trifoliata 1.) 

Körsbärsträd (Prunus Cerasus L.) . 

I Liljekonvalje (Convallaria majalis 1.) 

Appleträd (Pyrus Malus L.) 

‚ Lingoubuske (Vaccinium vitis idea L.) 

kenn (Sorbus Aucuparia L.) 

Tjärblomma (Viscaria vulgaris RoEHL) . 

Syren (Syringa vulgaris L.) 

Linnéa (Linnaa borealis L.) 

Prestkrage (Chrysanthemum Leucanthemum L.) 

Jungfru Marias hand (Orchis maculata L.). 

Hvit näckros (Nymphaea alba L.) . 

Gul näckros (Nuphar luteum Sm.) . 

Slätterblomma (Parnassia palustris L.) . 

Smultronört 

Elggräs (Spirsea Ulmaria 1). 

Bläbärsbuske (Myrtillus nigra GIL.) 

Äkerbärsört (Rubus aretieus L.). 

Ljung (Calluna vulgaris SALISB.) 

Hallonbuske (Rubus idaus L.) 

Löfsprickning. 

| Hägg . 

| Rönn . 

| Röd vinbärsbuske . 

. Blr 

1877 18781187 u 

ENS 

22/4 | 85 

25/4 | 9/5 

23/4 | 10/5 

26/4 | 13/5 

27/4 | 19/5 

18/5 | 25/5 

2/6 | 2/6 
| 3/6 | 10/6 

| Se 12/6 

1/5 | 12/6 

24/5 | 20/6 

7/6 | 2/6 

| 2/6 I 24/6 

19/5 17/6 

| 21/6 | 25/6 

| 25/6 | 27/6 

26/5 | 30/ 

2116 | Ur 

| 28/6 | 4, 

| 21/6 | 3/4 

| 29/6 | 5/7 

| 3/7 18/7 

| 2 8 6 fa 

| 15/7 | 22/7 

| 12/7 | 21/7 

| 19/7 | 28/7 

| 18/7 29/7 

| 21/7 | 3/8 

| 15/5 | 12/8 

| 
| | 15/5 29/5 

| 19/5 | 29/5 

| 22/3 | 22/5 

1880 fa 

2/3 3/5 12 

9/4 [CI 
20/4 16/3 

22/4 19/5 

21/4 21 /s 

20/4 23/5 

/& 0/5 

30/3 | 18 Is /s 
2/6 | 1/6 

30,5 18/5 
Ye 25/6 

15/6 | 24/6 

SRV 27/5 

16/6 25/6 

16/6 26/6 

17/5 28/6 

18/6 29/5 

1/8 | zul 
28/6 10/7 

27/5 9% 

3/4 12/7 

10/7 13/7 

a \e/a) 
1, 12/7 

10/7 21/7 

12/7 20/7 

23/7 24/7 

24/7 3/8 

31 /a 2/8 

VER 

14/5 3005 

19/5 31 ls 

28/5 1 /s 

| 

| 
1882 1883 

j 

4 Bi 



öl | | | | | Tids- 
1884 1885 1836 188711888 1889 1890 1891 189211893 1894 1895 1896| Medeltid. | skilnad 

| | | i dagar. 
| | 

Gar I 

| | | | 
| lan | 

Re Io pe 21/4 | a | 284 | | 39/20/81 2/5. al NA, le 55 

12/4 (7/5) a | el as la >. 1281040 
2a | 10/5: | Sfe | 85 114, 4 &/s | °/s | Maj 3 38 

2, | 24/5 | 5/5 El | 22/4 | ös | 5), 5 5 44 

26/4 En 7; | | 10/5 Fa 95 10/5 > 7 34 

9/5 | 18/5 | 10/5 | | 95 (10/4 7/5 | 9; > 8 50 

23/5 | 3/6 | 27/5 | 21); | 10/5 | 20/5 | 24) 5 22 2 

fe NE | | 96 | 28/5 | 46 | #6 > 30 22 ET | | | | 
6 Se Ne | 3/6 ENN RSS (ES | 1/6 | 2/6 | Juni 15) 23 

19/6 | 22/6 | 175 | 5/6 | 21/6 216 | er, 5/6 | 2/6 | 10/6 | 4/6 | 5/6 | 11/6 5 10 23 
SE | | | | 

2/6 | 3/7 | 2/6 | Se 1 25/5 | 10/6. | HS | 2/5 | 9/6 | Ne | 10/5 | 2/6 | 18/6 5 14 28 

Ye Ye | 12/6 | 2/6 | 1%)e KONG | 21/6 ZI I le RG : 18 2 
Sa) Are | 16/6 22/6. | 96 | Me Ho | 28/6 | 14/6 | Ve | 13/6 | 18/5 N 19 31 

30/21 | 146 | 28/5 | 11/5 | 10/6 | 28/5 | 26/6 | 226 | 16, | EICH (6 on) 95 

fa 22/6 | 13/6 | 26/6 | Ze | Ye | 26/6. | 28/6 | 23/6 | 21/6. | 1/6 | 18/6 > | 20 26 

SE 18/5 | 17/5 | 28/6 | 15/6) 5/6 | 25/6 | 29/6 | 23/6 | 26 |G | 26/6 x | 23 20 

Aa | 21/6 | 17/6 29/6 \10/8 | 14/6 6 | Yr | 24/6 | 19/6 | 20/6 | 21/6 Ron 29 
—— I | | 

Ef, | 20/6 | 18/6 | 28/5 [45/6 | 19/6 | 29/6 | Ua | Ya) 20yollsu2/g \22% u; 21 

Sn 29/6 | 23/e | 22er) a \ ln | 28/5 | 24/6 | 25/6 | 28/6 3 30 23 i | | | / 

"Ha SG Ya il le) 2/7 2 Um | 26/6 | 7/6 128/6) Juli 1 25 

Ha | Ya | 5/5 | 15/7 | 28/6 | 23/6 | 30/6 | 16/7 | 5/2 124/6| 8/6 13/7 3 4 35 

| Ta | 1077 24/6 | 3/7 | 4/7 RE 14/7 | 4/7 | 10/7 | Ur S 8 217 

EN NG 28/6 | | 306) Ya) 30/6 » 9) 2D 

Bob ala | a | 27m | 20/61 20/6 | a ga 13/7 | | Sr | 10/7 5 10 27 

25/7 | 12/5 | 16/5 | 28/5 | 3/7 | #7 | ur = 20/, |G Era | Ua AE dh 24 

24/7 | 14/7 | 15/7 | 21/7 | 7/7 | 12/5 | En | 30/7 | 224 | 7/7 | Og 13/7 N 16 23 

2: 290 | 28/0 | 20/7 | 20, | 8/7 | 16/5 | 23), EA 23, | 16/7 | 15), | 19 f 22 27 

8/8 | %s | 22q | 9/7 | 3/8 Häl | 87 | 28/7 En 23/7. | 29/7. | 30/5 120% 311127 95 

SSE | 24, | 21/5 | 5/8 Nr) 21, | SIE | äs | 28), st HS 29 

10/8 Ss le REN ETT NE 10/3 | Augusti 8 ar 

| 
I I 

| A | | 

la.) oo re on I SEE %#/5|I Maj | 24 29 

| 23/5 | 3/6. | 25 | 17/5 Ber 22/5 | 15/, | 28/5 24/5 ; 24 27 
| SE 
| 26 | 46 | 22/5 | 28/5 | 46 | 25 | 13/5 | 23/5 22/6 3 26 3 

I I UI 
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| | | | 

‚187811879 EIER 18831 

| | 

Björk (Betula verrucosa Ehrh. & odorata Becusr.) | ?/e | *%/5 | ®/s | 22/5 | 20/5 1/5 | 7/5 

ÄGT AE 3 EN N TR N. WELT A EN ee | 1076 | 22/5) fe | ISRN er RNE 

Tönn (Acer platanoides DB.) sh TT NG 21/5 | 1076 | 1 | leo) ee 

Syrén . | 13/5 23/5 516 | 1/6 | 3/6 | 28/5 | 29/51 

Alm ee N STRATEGI Se. Ze | Se 30/5 | 1/6 

Älppleträds «1.40 sdf a nr... | 18% | ee EE 

Körsbärsträd on. tr. m ak Se la) 3/6 allen ENSE HE 

II. Äkerbruket. | 
I I 

NO ee D a I 2 | w 93/ 94! 

Sädd Hörjar af hafre soc . !. 2.2 22.0... len) Se 2eN folsi ZE e 

> SAR RA TS exakt koch AS fe FALSE | 2/6 45/5 | 27/5 |48/5| ANNE | 

» 3, Pa ti motatael tn. a re ee 2 | 7/6 | 8/5 | — | 3/e 1905| */e 

NAxSpapsexradistnkonn?: = ut a See | 29/7 | 5/7 | 20/7 | 8/7 | 22/7 er | 5/7 

|Slättern af hö börjar . . . 2 2 sm sc 20000.) 8% | 5/7 | 28/7 | 127, | 2/7 | RN 1] | 

| Skörd börjar af hafte hos so os 2 nenn. | 22/8 | 1770 | ISSN EON ENE 
| | 

1.2 dat potalıs Sec. ae ee RE | 24/9 | 23/9 | — | 19/9 | 26/5 | 20/5 | 20/5 

| | 
HI. Djur. | 

| Flyttfoglars ankomst. | | | | | 
| | | | | 

| Stare Sfänus-vulsarisfTa)l . aa Be | S/a | 22/8 | 10 NS SNS 

| Sängläska (Alauda arvensisj L.).. . 20.0.1... .| 20% ja | 4a 175 | Sa 

Bofink |(Bringilla. coelebs I.) . u N. 0.0.2.0... 23a | Ya | a | 3/8 ee 

Sädesärla/(Motacilla’alba I). doo sm .:..... 0), aa | >, Sa an 
& | I 2 / 902 | n 99 6) 

Sädgås (Anser segetum GMEL.) . . = os om co. 0.) 28/4 | 25/4 | 30/4 | 3/4 | 3/5 22) 2 
Ir | n j = / 

| Gräsand ((Anas Boschas L.). . 2... st. 0... | 17a | 4: | 2a ES) ERE | 100 | | | 
i — I 

I Stensavätta (Saxicola Oenanthe L. | 23/5, | 1/5) 2875 2/5 | 27522/710275 q | 

Rödstjert'(Luseinia Phoenicurus L.). . «. so « «| fö) 1/5 | 2/5 12/4) SAS 
.” . 7 r DD fe 1% Öje 

Gulärla (Motacilla flava L.) . . . 2.2... 0 29/5 | 15/5 | 20/5 | 2/5 | 2075 — | — I 
| 5 7 | i | D 1 DW 5/_ I Fr i 
| Hussvala. (Eirundo; urbica In). : . de oss so El 15 | 22/5: | 25 EEE 

au n J 229 | on’ f 
| Gök (Cuenlus canorusiL.) 8. Kur. ort. I Se 3 | re 

| 

I 

| . | | 1. lag 5/- = B 
| Grodan (Rana temporaria L.) . . . . . . framme | 18/5 | 24/4 | 14/5 120/,| 15/5 | ?/s 1375 
| ; | ; er 
 Tornbaggen (Scarabzeus stercorarius L.). . > 17/3 | 24/4 | 20/5 |23/, | 17/5 | 15/5 | 21/5 
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1890/1891 1892|1893|1894 1895 
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