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auenuato, poslice opposiloe valde approxim'alo, in (emina II18jore, ,Iatiore et Jineis duabus epistomatis 10ngiLudinalibus, luLis, tlavo-aureis,
a radice antenn:Jrum usque ad aperlurum oris fusco-marginalam CODtinualis, linea media nigra, nitid_, parum angu.Liori dislinclis. Oculi
fusci. Prob08cU nigro-ll!sca, labii& fuseo-leslaceis. Palp; nigro-rusei.
AnlemIaI nigrle, B81a lusco:.rerruginea. Thora:z; nigar, subopacus, plellris
nitidioribus, pilis t1avescen'ibus erectis pubescens, callis bumeralibll8
tlavo-aureis, maculia pleurarum concoloribua utrinque binis mox· ante
basin alarum supra pedes intermedios loeali!l, superiore oblonga traD&verse posila, in(eriore subrotunda, et striit> denique in dorso .. angustis, .t1avo-aureis, linels 2 remolas et longe interrupta8 (ormaDtibos,
.anterioribus paralleli8, poslerioribus parum divergentibus, basin yel
apicem tboracia baud attingenLibus. Scutlllum ameo-nigrum, Ditidum,
hInula tlavo-aurea dimidiam latiLudinem occupante. Abdomen IIImeonigrum, Ditidum, fasciis in. mare 7, in remin3 9 tlavo':aureis, segmaDw
primo falcia solitaria apicali, inLagra, angusta, latera versuspaa.Jlo dilatata, reliquis segmentis (in mare 2-4, in femina 2-5) fascii. duplicibus, sub margine connnis, antariore ante medium segmenti sita
Jaliore, medio anguste interrupta, posteriore apicaJi, angustiore, integra,
lalera versus aUenuata. Fallcia secunda oblique pDsita, subarouata,
paullo latius interrupta, ceteroe subtransversoe, rectle, t, 3 et 5 reliquis angQstiores. Spatia nigra inter fascias t et 2. 2 eL 3, " et 5,
6 et 7 latiora. AnuA maris Davo-aureus, 'feminlll vagina nigro-fuaca.
Y",'er niger, segmentis omnibus apice aoguste ferrugineia eL fascii.
aubbasalibus, simplicibua, anaustia, tlavo-aureis, io mare fascin sesmenti secundi maculis 2 parvis, longe remolis formata, tertii anguste
interrupta, quarti inLegra. AitB subhyaliole, versus apieem jula nervos longitudinales, ad nervos transvereos et ad juoctionem nervi tertii
eL quarLi baud longe a medio marginis extern i indeLermioate leviter
infuscatle, nervis rufescenti-"teslaceis. Squamtll IlUbalarB' pallide testaeele, in vivis rerruginelll (GoISIU). BaUere. toti rufescentes. PBd6I
co:r:i8 nigro-fuscis, trochanteribus fusco-ferrusineis, IB'IlWf"ibnI ruro-lesLaceis, sublus ad medium infuscatis, libiis tlno-testaceis, lar.;' testaceis, 8picem versus iofuscatis, pulvilli& paJlidis, ungvibus divaric;atis,
apice nigris.1I

4. Nya 8fJ611,lta mineralier. - Hr IGIUTRÖ. hade
inlemnat Följande heskrirning öfver tvenne mineralier, hvilka på
Pror. L. SV.UBBRGS laboratorium blirvit kemiskt analYS8I'ade:

»Svanbergit. eU nytt mineral från Horrsjöherget, Ny
ken, Elfdahls härad, Wermland.
BERG,

s0c-

Svanbergit har jag, till ära för Hr ProFessorn L. F. Svukallat ett nytt, af mig i Horrsjöberget, Ny socken, Elf-
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da bis bärad, Wermland, upptäekl och aoaJyseradL mineral,
bvilket rörekommer pil en gllng i qvartzfels i sällskap med kyanit, pyrophyllit, lazulit, glimmer, qvartz och jornglans.
S~anbergiten är kristalliserad i monoklinoedriskå octoedrar
och deref här,led~a IAngsträcktll' kristauro~mer. Kristallerna ärp
blekröda, halfgcnomskinliga, med en ,tydlig genomgång, paraielI .
med basiska planet, efter hvilken de med -lätthet låla kly'fva sig.
Pulfret är blekrödt. Eg. v. = 3,30. - Hårdheten = b.

Svanberg'itens blåsrörs-forhllllanden äro följande. I kol f ger
den ett ymnigt surt vatten. 'PA kol, enbart, aff'årgar sig, men
smälter ej ens i tunnaste kant. Blandad med soda och pil blåst
med reduktions-lAga, giFver den röd hepar, som med vallen blir
grön och vid tillsats af utspädd salpeter- eller saltsyra utvecklar ymnigt vätesvaOa. I borax pil platinatrlld löser sig lätt till
en klar - perla, SOUl i värme är svagt jernfårgad. I fosforsalt
löser sig lätt till ett rärglöst klart glas, under stark gas.utveckling. Med koboltsolution ger vacker blå fårg.
Det mest 6nslammade pulFver af deua mineral är olösligt.
i syror, ärven i koncentrerade och vid kokning. Endast partielL
sönderdelas det, och väl sä, all en hvit Ilterstod bildas, på
bvilken syror icke vidare synas haFva n5gon verkan. Om man
glödgar mineralet i små sty~ken i ~platinadegel, så inträffar det
fenomenet, alt den vid degelns begynnande rödglödgning likasom fattar eld och sönderspringer. GlödgningsFörlusten efter fyra
repeterade glödgningar uppgick till 14-,09 procent. Härvid blef
vigtsFörlusten allL mindre och mindre för hvarje repeterad glödg':'
ning. Smalt med soda i platinadegel sönderdelas mineralet lätt,
och den glödgade massan är utan återstod löslig i syror.
Denna lösning, försatt med salpetersyra, gifver vid några droppars tillsats af molybdensyrad ammoniak den bekanta fo~forsyre.:.
reaktion.
Enligt af mig gjor<l analys innehålle.· Svanbergiten pil
"00 delar:
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Svafvelsyra
Fosforsyra
ChIor.
Lerjord .
Kalkjord.
Jernoxidul
Natron
Vatten

1i,32
"',80

spAr
3i,84

6,00
4.40
4!,84

6,80.
400.
Det mäste dock medgifvas, all dessa ziffertal Ilnnu icke
göra anspråk på någon större säkerhet hvad elementernas blandningsförbällanden uti mineralet beträffar, utan att de snarare
må betraktas såsom endast uttryckande dess ungefärliga procentiska sammansättning, hvarföre äfven korrektioner för dessa
tal utan fräga komma att göras vid en framtida noggrann undersökning.

Lazulith frän Horrsjöberget, Ny socken, Elfdahls härad,
Wermland.
Enligt tvenne öfverereosstämmande analyser, verkställda
efter olika methoder, bar jag erhållit lazulitheos procentiska
sammansättning som följer:
Fosforsyra
U,s2
Lerjord • •
3!,86
Talkjord .
8,58
Kalkjord.
spår
Jernoxidul
40,55
Manganoxidui
spär
VatLen .
5,3{}.
99,8t.

Sp. v. = !,78.
Horrsjöbergets lazulith ger blått streck och pulfver
är genomskinande i mindre splitLrar med vacker blå färg.
gererad med saltsyra i värme, verkar syran sä, att jern
löses och ett grönt pulfver bildas på mineralets yta. I
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värme lösor koncentrerad svafvelsyra, eCter längre tids digestion,
allt jern, under det alL en bvit återstod qvarstannar, som icke
mera förändras aC syr~r. Fluorvätesyra verkar på samma sätt.
Glödgadt, rörän~ras mineralets rårg och blir rostbrun samL porös,
under det alL vaLlen bortgAr. l smältning med en blandning
af kolsyradt kali ocb kolsyradt naLron sönderdelas det fullständigt, ocb man erhåller en klar lösning vid tillsats aC saltsyra.
För blåsrör ger det tillkänna närvaron af mangan. Till yttre
utseendet liknar Horrsjöbergets lazulith den från Salzburg.»

5. Bre! från naturforskaren Hr J.

WANTI-

Sekreteraren meddelade följande utdrag ur breC frAn
sin bror, som nu anträdt sin andra naturhistoriska resa i deL
södra Afrika:
»Den 4' November kl. 7 pA morgonen lemnade jag london, ankom kl. t O f. m. till Soulhampton, gick ombord pli det
stAtliga skrufskeppet Indiana, och afseglade kl. tf. e. m. till
Plymouth, pA hvars redd vi röljar,lde morgon ankommo. Här
var jag sysselsatt att kopiera min' karta örver Limpopo och afsände den i breC till D:r HODGEIN, för att af honom' vidare befordras till Aaaow8J1ITR, hvilken jag i London besökte ocb af
hvilken jag till skänks erhöll Atskilliga nyare afrikanska kartor.
Vi lemnade Plymouth den 45 på e. m. När vinden är god
s88la vi, ty Cartyget lir tackladt alldeles som eu skepp, och
när vinden är för svag eller vidrig är skruCven i gAng. Den
16 Nov. pA e. m. kom jag i land på S:t Vincent, som Atminstone denna årstid var en bland de torraste och på naturalster
fattigaste platser jag någonsin besökt, och dess ringa beColkning,
on blandad race af Negrer och Portugiser, mycket mörk. Der
odlades visserligen något majs, vattenmeloner etc" men i ringa
mängd, och de ståtliga apelsiner vi erhöllo till 'köps kommo
från S:t Antonio, en betydligt större Ö, hvilken vi passerade helt
nära. Boskapsskötsel tycktes vara hurvudnäring, och åsnor förekommo i stor myckenhet, hvilkas skriande hördes från alla
BBBO. -
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