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INLEDNING.

Uppmanad af sednare tiders alltmera utbildade och med raska steg fortgående forsknin-

gar öfver växtkulturens och växtgeografiens företeelser och lagar, har jag, i den ringa

mån, som vidlyftiga ekonomiskt praktiska sysselsättningar tillåtit, egnat mina fristunder

åt sådana delar af dessa stora ämnen, som legat mig till hands och förekommit mig vara

jemförelsevis mindre utredda, eller synts mig förete något serskildt intresse.

Af dessa, i vetenskapligt hänseende vigtiga och betydelsefulla studieämnen, torde

intet vara mera hänförande än utredningen af omständigheterna vid och sättet för växt-

lighetens och djurlifvets uppträdande uti vår nord efter den period af arktisk vinter, som
otvifvelaktigt föregick tingens närvarande ordning, och hvilken framställer sig icke alle-

nast såsom en vårgryning eller återkomsten af en förutvarande förgången sommarepok,

utan heldre såsom ett nytt skifte inom det organiska lifvet i denna trakt af jordklotet,

hvarest efter all sannolikhet en hvila af årtusenden hade herrskat, hvarunder den dry-

gaste delen af de här förut varande organiserade varelserna måste antagas hafva blifvit

fördrifna eller undergångna. En lång tid torde ännu förgå innan denna period af det

nya lifvet i norden kan tagas i skärskådande i sin helhet, dels emedan sjelfva faktum för

icke så lång tid sedan blifvit med större visshet bekräftadt, och emedan endast få for-

skare inom vårt land hafva tillfälle och anledning att deråt rikta sina studier, dels ock

emedan de härtill hörande företeelser och materialier ännu till en stor del äro i saknad

af den förberedande undersökning, som är så oundgänglig för deras utredning. Och lik-

väl ligga de, med sin historia och många af dennas vittnesbörd, till en stor del ännu för-

varade och åtkomliga, i de jordlager vi närmast beröra med våra fötter, och i hvilka hela

vår nutida tillvaro har sitt upphof och sin utbildning, — sin rot och sin hvila.

De undersökningar jag nu går att anföra äro egnade åt utredningen af vissa af

dessa materialier, hvilkas kännedom jag ansett vara i första rummet nödvändig. Mina

iakttagelser äro småningom sammanbragta under många år, men icke alltid under gynn-

samma förhållanden. Af denna orsak finner jag en del af dem så ofullständiga eller så

isolerade, att jag ännu anser dem sakna värde för andra, och derföre här undertryckt

dem. Bosatt å en från våra stora boksamlingar aflägsen ort har jag också i allmänhet

saknat tillfälle att vinna en noggrannare kännedom om litteraturen i de ämnen jag stu-

derat. En följd deraf har varit att jag stundom icke kunnat ställa egna iakttagelser i

behörigt sammanhang med andras, eller att vissa enskiltheter blifvit mindre omständligt

behandlade än jag skulle hafva önskat *). Det är också af detta skäl som jag ej anför

") Sålunda har jag först sedan afhandlingen blifvit färdigskrifven haft tillfälle inhemta kännedom af Ehrenbergs
Mikrogeologie ; Wiegmann: Ueber die Entstehung, Bildung und das Wesen des Torfes, 1837; d'Archiac: Hi-

stoire des progrés de la Géologie, artikeln Terrains mödernes, m. fl. samt O. Sendtner: Die Vegetationsverhält-

nisse Siidbayerns, hvilka alla, rnen företrädesvis den sistnämnde, innehålla vigtiga upplysningar, som för sent

kommit till min kunskap.
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många af främmande länders författare, utan endast sådana, till hvilkas arbeten jag haft

tillgång, om än andras resultater, åtminstone till en del, varit mig bekanta från andra

källor.

I närvarande afhandling har jag försökt att framställa uppkomsten och bildnings-

sättet af några de yngsta af jordytans lager, nemligen dem, som ännu bildas under vara

dagar, eller äro af äldre datum, men tillkommit under förhållanden, som varit likartade

med de nuvarande. De karakteriseras alla af deruti, i större eller mindre myckenhet, in-

lägrade och bevarade djur- och växtorganismer, eller delar och fragmenter deraf, eller

ock bestå de nästan uteslutande af det organiska lifvets slutprodukter.

Dessa lagers noggranna kännedom är icke allenast i geologisk synpunkt, — under

hvilken jag anser dem helt och hållet böra hemfalla, — särdeles vigtig, utan äfven för

Växt- och Djurgeografien af stort intresse. Den bör derjemte blifva en rik källa för eko-

nomien, som använder dessa lager för växtkulturen, och, i allt större mått, torfven till

brännmaterial.

Mängden af mina försök och iakttagelser hafva uppkommit under arbeten i en helt

annan riktning, och jag har icke alltid varit i tillfälle att fullfölja dem i de afseenden jag

önskat och hoppats. Mina undersökningar hafva isynnerhet blifvit hindrade och undan-

skjutna genom den ofullkomliga kännedom vi ega om de, genom växt- och djurämnenas

sönderdelning, i den fria naturen uppstående kroppar, Humin, Uhnin*), och deras syrors,

samt källsyrorna och några få andra, än mindre bekanta, — isynnerhet i afseende på de-

ras uppkomst och kemiska förhållanden till hvarandra och till de oorganiska ämnena.

Men sedan jag numera icke har någon utsigt att få beträda detta rent kemiska område,

innan de här meddelade undersökningarna blifvit företagna till utredning, har jag måst

åtnöja mig att framlägga dessa endast med stöd af de hittills, företrädesvis af Berzelius

och Mulder, utförda undersökningarna af Humusämnena. Att dessa icke göra tillfyllest

har jag redan länge insett, och jag meddelar derföre mina arbeten med de brister dem
vidlåda, under önskan att de angifna förhållandena måtte blifva af mera lämpliga för-

mågor granskade och närmare bestämda. Det hade sålunda varit önskvärdt att jag kun-

nat, vid hvarje af de växt- och djurämnen innehållande lagren, anföra dess qvantitativa

halt af Humin, Uhnin, och deras syror eller salter, Chitin och andra möjligen förefunna

ämnen. Jag har måst inskränka mig till anförandet af qvantiteten af de fällningar, som
man enligt bekanta metoder**) erhållit och benämnt Humuskol eller Mullkroppar (Hu-

min och Ulmin) och Mullsyror (Huminsyra, Ulminsyra, Geinsyra) samt Källsyra och Käll-

satssyra. Likaledes har jag måst förbigå den kemiska utredningen af dessa ämnens och

syrors uppkomstsätt, hvilket alldeles icke är bekant af de kemiska läroböckerna, ej heller

har jag kunnat fasta tillbörlig uppmärksamhet vid de oorganiska syror och salter (t. ex.

Svafvelsyrade, Fosforsyrade, Salpetersyrade, Chlor-salter m. fl.) som i dessa jordlager in-

nehållas, hvilket jag måste så mycket mera lägga vigt vid, som dessa för ingen del sak-

') Benämningen Hamuskol, som man länge nog användt för dessa kroppar, har jag med afsigt icke begagnat,
emedan, efter hvad jag tror mig hafva iuhemtat, dessa ämnen hafva föga eller ingen förvandtskap eller ens
analogi ined brännkol.

") Se Berzelii Lehrbuch der Chemie, vierte Aufl.; Fresenius, Anleitnng zui qvantitativen Analyse; Sprengel, Die
Bodenkunde; Löwig, organ. Chemie m. fl., hvarest likväl allestädes man icke fästat nog uppmärksamhet pä
flera sa väl med mikroskopet som reagentia lätt urskiljbara inblandningar.
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nas, ehuru de utgöra mot de öfriga beståndsdelarne små qvantiteter och derföre i geolo-

giskt afseende icke äro af större betydelse.

Geologerne hade i allmänhet från deras första dagar mera egnat uppmärksamheten
åt lagrens yttre beskaffenhet och beståndsdelar, än åt deras bildningssätt. På sednare tider,

kanske företrädesvis efter Lyells bekanta uppträdande med åsigter, som ledde geologien

att använda mera tid och mindre naturvåld, har man blifvit nödsakad att mera än förut

se sig omkring i naturens ännu fortgående verkstäder, och att derjemte genom kemiens,

fysikens och de biologiska vetenskapernas tillhjelp, mera noggrant följa de omständighe-

ter, under hvilka lagren blifvit tilldanade. Genom G. Bischofs kraftiga ingripande hafva

slutligen de strängaste fordringar på noggrannhet i utredandet af de geologiska naturpro-

cesserna blifvit gjorda, och man erkänner numera nödvändigheten, att icke allenast redo-

göra för livad som aflagrats, utan äfven huru det tillgått, hvarifrån materialet härstammar

och hvarföre det här aflagrats och ej annorstädes, eller i allmänhet, att försöka en full-

ständig utredning af den naturprocess, genom hvilken de på jordklotets yta oss tillgäng-

liga lagren och de i dem befintliga föremål tillkommit,

Med denna uppfattning af närvarande tids sträfvande i de geologiska frågorna, har

jag sökt vända uppmärksamheten till det genetiska af de här omhandlade lagren, och, genom
utredningen af den närvarande tidens företeelser häruti, sökt möjlighet att skåda tillbaka

på de förgångna tidernas naturförhållanden i likartade omständigheter. Så som en fäll-

ning ur hafvet eller i vattnen tillgår i dag, — så som det organiska lifvet ännu i dag

uppträder, så har det troligen ifrån tidernas början tillgått, men med iakttagande af de

olika agentier, som olika naturförhållanden ännu i dag åstadkomma. Jag har derföre af-

vikit från det vanliga bruket att använda uttr} rcken lösa jordlager eller berg- (jord-)arter,

för de här omhandlade lagren (uttrycket arter må kunna reserveras åt de särskilda varie-

teterna deraf), och har i stället användt uttrycket bildning*), t. ex. Torfbildning, Gyttje-

bildning, för hela den process, hvarigenom ett sådant lager uppstår eller bildas, och

hvarvid under olika stadier och olika omständigheter olika arter af Torf, Gyttja m. m. kunna

och naturenligt böra aflagra sig. Vare det derföre icke sagdt, att jag lyckats vinna rätta

insigten i dessa bildningars väsende, i hvilkas utredning dock torde förborga sig största

delen af de svårigheter man haft att naturenligt ordna dessa och öfrige bergarter.

Rörande dessa jordlagers mikroskopiska beskaffenhet och beståndsdelar, hade jag

visserligen önskat lemna del af de i Torf, Dy, Gyttja och Mull-lagren särskildt förefunna

organismerne, och beskaffenheten af de fragmenter hvaraf de äro sammansatta, helst dessa

utgöra den bas h varpå mina resultater hvila. Men då från början mina studieteckningar

öfver dessa föremål icke tillåta sådana copior, som för ett säkert bestämmande af dem er-

fordras, och jag icke eller kunnat bereda mig tillräcklig tid att identifiera ens största mäng-

den af dessa föremål med utlandets kända arbeten i denna väg, t. ex. Ehrenbergs och

Kuetzings ra. fl., och vi särskildt för vårt land icke ega någon enda sammanställning af

dessa lägsta växt- och djurarter, utan att nämna de fossila, så har jag måst åtnöja mig

att endast familj- eller gruppvis anföra dem, som företrädesvis funnits karakterisera de

*) Efter enahanda, i korthet uttryckta grunder, skådar jag uti öfriga jordlagren icke bergarter, utan bildningar,

om också denna åsigt skulle tyckas antiqverad. Uttrycken Ler-, Tuff-, Sand-, Kritbildning, — hvarunder jag

önskar se inbegripet, icke allenast sjelfva processen, hvarigenom lagren bildats, utan äfven det uppkomna geo-

logiska materialet, torde vara tillräckligt betecknande.
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särskilda bildningarna. Utan ett föregående noggrant studium af dessa växt- och djurar-

ters förekomst och lefnadssätt i närvarande geologiska period, är det likväl icke möjligt

att med nå<rot slags tillförlitlighet använda dem till sådana slutledningar, som de högre

organismerna lemnat inom geologiens öfriga afdelningar. De flesta af mina undersökningar,

bestående af ett par hundrade från olika lokaliteter insamlade och examinerade prof

af närvarande tids afsatta stoftartade sedimenter och ur vattnen afsatta produkter, hafva

haft till hufvudsakligt mål att lära mig känna hurudana produkter nu bildas under de

olika agentierne och på olika lokaliteter, samt att använda de dervid vunna resultaterna

såsom medel, att dermed utleta de dem motsvarande i äldre epoker.

De i det följande anförda analyserna hafva endast haft till syfte att utröna de sär-

skilda ämnenas mängdförhållanden i de olika lagren, hvarföre, så vidt möjligt varit, endast

fullt karakteristiska stuffer tagits till undersökning. De deruti såsom Mullsyror angifna

ämnen hafva endast afseende på den fällning, som erhålles genom saltsyra efter ämnets

behandling i värme med kolsyradt natron, torkad vid 100°, sedan likväl askan derifrån

fråndragits. Likaledes afse de såsom Mullkroppar anförda, endast den, efter behandling

med kalilut och tillsättning af saltsyra, erhållna fällning, på lika sätt torkad och korrige-

rad. Att dessa fällningar för ingen del äro likartade eller enahanda i de olika lagren

har jag på sina ställen angifvit.

De ämnen, hvilka upptagits såsom olöslig rest, motsvara den del af de organiska

ämnena, som efter behandling med sprit, kolsyradt natron och kalilut icke löst sig. Denna

del visar sig efter repeterade behandlingar med kali ändock brun, och granskad med mi-

kroskopet innehåller den bruna eller svartbruna gyttringar af obestämd härkomst; styc-

ken af Insekter (skaldelar, vingar, hår etc.) och af Krustaceer, alldeles oangripna; växtcell-

delar ännu genom hela sin massa brunfärgade. Det har icke någon gång lyckats mig att

ur något af dessa ämnen erhålla en under mikroskopet hvit eller klar rest. Källsyrorna

äro, der de angifvas, bestämda efter bekanta metoder. Bestämningar af Svafvelsyra, Fos-

forsyra, Chlor, Manganoxider m. fl. äro i de flesta fall ej utförda, emedan dessa ämnen

icke haft något särdeles intresse för ifrågavarande undersökningar. Jernets oxider före-

komma i den nyupptagna jorden oftast såsom oxidulföreningar, och Kalkjorden någon

gång i förening med Kolsyra, men hvilka förhållanden jag icke ansett nödigt att i ana-

lyserna angifva.

De yngsta koprogena jordlagren.

Genom undersökningar och iakttagelser af de sedimenter, som äro afsatta och ännu

i våra dagar fortfarande bildas på det torra eller uti de fuktiga eller vattenfyllda fördjup-

ningarna på jordytan, har jag funnit, att desamma kunna åtskiljas i flera väsendtligen

olika grupper, olika såväl till material som uppkomstsätt. De åtskiljas redan och beläg-

gas med särskilda namn i allmänna lifvet, ehuru man der icke så noga gjort sig reda

för hvad under hvarje sådant bör inbegripas, och deraf på olika orter förvexlingar och

obestäradheter, hvilka det tillhör vetenskapen att utreda.
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Af dessa sedimenter har jag här för afsigt att behandla endast dem, som till en

hufvudsaklig del innehålla eller bestå af sönderdelade växtdelar, mer eller mindre förvand-

lade och blandade med lemningar af djurarter, jemte tillfälliga inblandningar af sand eller

lera m. m., och som sålunda finnas utgöra egendomliga lager af jordytan, hvilka endast

kunnat uppstå under de geologiska perioder, då växt- och djurlifvet haft en sådan ostörd

och stilla utveckling som i våra dagar.

Dessa äro nemligen följande fyra: Gyttja, Dy, Torf och Mylla, hvilka, ehuru jag

redan uti en landtbruksskrift *) i korthet karakteriserat dem , dock härstädes torde be-

höfva noggrannare beskrifvas till sin genetiska utveckling, så vidt mina studier gifva

vid handen.

Likasom alla geologiska bildningar, hvilka utgöras af mekaniskt afsatta delar, inne-

sluta äfven dessa en mängd olika omvexlingar i de relativa blandningsförhållandena, hvilka

man måste frånse, för att i hvarje fall endast utleta och fästa sig vid dem, som egent-

ligen och väsendtligen utgöra hufvudbeståndsdelarne.

I. Gyttja.

Denna aflagring bildar en af sönderdelade växter och af kiselskal efter Diatomeer fö-

reträdesvis bestående, både i vått och torrt tillstånd grå, i fuktigt elastisk massa, som
aflagrar sig på bottnen af de klara och rena vattnen, källor, bäckar, sjöar o. s. v., när-

mast sanden eller leran.

Härmed öfverensstämma mer eller mindre de gråaktiga sedimenterna i våra dagar,

som förefinnas i källor, vattendaramar, flodernas fördjupningar, sjöar, och i allmänhet i

alla de bassiner, som föra ett klart och rent vatten, der de vanligen träffas bildande af-

lagringar af några få liniers till ett par tums, och endast någon gång en eller flera fots

mägtighet.

I källor med stark vattenåder samlas nästan intet i sjelfva bassinen, men nedan-

för källan, i alla afstängda håligheter, der vanligen en mängd Alger (Conferver m. fl.)

växer, bildar sig detta sediment, och förekommer i början såsom ett vid sqvalpning lätt

upprördt slam.

Undersökt med mikroskopet visar sig denna gråaktiga massa bestå nästan endast af

rester efter dylika alger, sönderdelade i små stycken, jemte större eller mindre inblandade

mera hela, samt dessutom, af en stor mängd skal efter Diatomeer, till en del ännu lef-

vande, och Desmidier, vanligen en del ännu gröna. Infusorier af flere familjer rota deruti, och

skal efter Crustaceer och Insektlarver träffas jemte en eller annan lefvande, hvarförutom

man finner röda korn af Jernoxidhydrat, korn af sand, blad af gliminer m. m., samt mer

eller mindre fina grå eller grågröna gyttringar af alldeles obestämda former af organiskt

ursprung. Tillfälliga inblandningar af hela växter och högre växtdelar, insekter, rötter

från ännu växande arter m. m. må vi här förbigå.

Man kan tydligast och lättast studera uppkomstsättet af denna gråa massa, om
inan undersöker de der växande algerna, — vanligen Conferva, Zygnema, Lyngbya m. fl.

De finnas i början friska och mera lifligt gröna, och då mer rena, men snart gulna de

*) Se Samlingar af Upplysningar och Underrättelser för Landthushållare i Westmanland, sjette Årgången, 1855
pag. 169 och följ.
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och blifva då alldeles fullsatta med dels lefvande, dels bortdöende och döda Diatomeer,

Desinidier i föränderliga qvantiteter och qvaliteter, men i allmänhet af enahanda arter.

Derjemte hvimla uti dessa bäddar en mängd Polygastrica, små Crustaceer. Rotatorier och

Insektlarver; de varma dagarne sommartiden äro dessa djurarter till så otrolig mängd,

att hvarje droppa från den upptagna växten innehåller hundraden till tusental individer

af dessa djurarter, samt derjemte deras h^a
}
och sporer till förenämnde alger och Desmi-

dier, i liflighet föga eftergifvande Infusorierna.

Dessa djurarter sönderskära och förtära icke allenast algbäddarne, utan äfven hvar-

andra; insektlarverne jemte små snäckor sönderdela de gröfsta delarne, och de öfriga

djurarterne härja hvar efter annan efter storlek och förmåga, till dess hela algbädden är

förtärd eller till dess att vattenminskning eller vintern förstört hela den lifliga djurverl-

den, hvilken, såsom bekant, utgöres af arter hvilka ytterligt fort föröka sig, bortdö och

åter uppträda. Af hela den lifligt gröna, med chloroplvyll m. m. uppfyllda växten, åter-

står sålunda efter några veckors eller en sommars förlopp icke annat än sönderskurna

delar, hvilka visa sig såsom insektlarvernes och de öfriga smärre djurens träck, hvaruti

milliarder af Vibrioner (jag omfattar härunder så väl de egentliga Vibrionerne, som äfven

Monadina och flere närstående familjer) hvimla hela året igenom, och hvilka synas full-

ständigare sönderdela och förtära det ännu för reproduktion användbara, lemnande slut-

ligen gråaktiga mer eller mindre halfgenomskinliga gryniga gyttringar af obestämda for-

mer, hvaruti man knappast kan upptäcka annat än spår af organisation, och som då i

det närmaste likna den oorganiska naturens kemiska fällningar. Undersökes med mikro-

skopet vattnet i dessa halfuttorkade håligheter på sådana med alger beväxta ställen, ut-

göres hela vätskan af ett utaf milliarder Vibrioner och Polygastrica nästan helt och hållet

bestående fluidum, hvars minsta del är i oupphörligt hvimlande rörelse, till dess att den

slutligen intorkar till en ringa, fast, hornlik, gråaktig substans.

Der vattentillgången, såsom uti och omkring källorna, är ständig, lägga sig dessa

träckmassor och utdöende generationer af Larver, Krustaceer, Diatomeer och Infusorier,

såsom en grå massa till bottnen, jemte återstoder af de gröna algerne och deras sporer,

och grundmaterialet till det jag kallat gyttja ligger nu färdigbildad t, alldeles liknande de

underliggande, djupare skickternas, på ytan af desamma.

Genom att uti ett rymligt glaskärl, som får stå löst öfvertäckt, intaga uti sitt rum
dylika algbäddar, kan man ännu noggrannare följa bildningen af gyttja, såsom jag nu

framställt densamma. Man kan derunder iakttaga många särskildta generationer af djur-

arter, hvilka tid efter annan härja, förstöra och ombilda uti den förgående växtorganis-

men, som slutligen visar sig såsom en grågul gyttjeartad organisk massa, tydligen nästan

endast bestående af djurens träck och skal, samt Diatomeers och Desmidiers skaldelar.

Ur denna på bottnen aflagrade gyttjemassa uppstå visserligen, men mycket spar-

samt, luftblåsor (af hvilka gasarter har jag ej undersökt), men intet spår till mullartade,

bruna substanser träffas deruti, så vida vattnet är rent och klart; i kärl med dylika ve-

getationsförsök, som stått i fyra år, kan ännu icke den ringaste brunaktiga färgning upp-

täckas, ehuru många generationer af såväl djurarter, som lägre alger deruti nerbäddats.

Vibrioner, Spirillum, Oscillatorier och några Polygastrica fortlefva dock ständigt deruti.

Afven i den fria naturen har jag flere tum nere uti gyttjelagren allestädes funnit

ännu lefvande Vibrioner och möjligen en och annan af högre stående Infusorier, men
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dessa synas emedlertid undantagsvis; deremot förekomma talrikt alldeles friska Desmidier,

gröna sporer och frön af högre vattenväxter. En stor mängd svårutredda, och åtmin-

stone mig till härledning obekanta geléartade kroppar, stundom med grönt innehåll, lik-

nande och öfverensstämmande i allmänhet med Chlorococcus, Haematococcus m. fl. af dessa

proteusartade växter, träffas mycket allmänt ännu friska deri. Likaledes skal af insekter

och deras larver, hår, klor och hornartade delar, ehuru icke i så stor myckenhet, som i

dylagren.

Det synes häraf, som skulle förenämnda djurarter, Vibrionerna och de egentliga In-

fusorierna, förebygga och upphäfva uppkomsten af den bruna färgningen eller den egent-

liga förmultningsprocessen. Att derjemte växtcellmassan undergår någon kemisk förän-

dring är ganska troligt, ehuru jag icke haft tillfälle fullfölja undersökningen deråt, men
der vattnen äro kalkhaltiga, äro växttrådarna inpregnerade med kalk, och ur den vanliga

sjögyttjan kan man med kali utdraga vida större qvantiteter kiselsyra än som motsvarar

den, som förekommer i växterna*), eller som låter lösa sig ur deri inblandad sand el-

ler lera.

Uti en i ett kärl innesluten algbädd tyckas Diatomeerna icke öka sig eller fort-

' växa till någon märkbar mängd; deremot i fria vattnen och särdeles i grundt vatten och

företrädesvis vid vattenytan, föröka de sig rikligen. I djupet af sjelfva gyttjan synas de

icke i någon mängd fortbildas**), icke heller Desmidier. Huruvida icke de gelatinösa

algerna, såsom Chlorococcus m. fl., äfven nerlagrade i gyttjan, fortväxa, vill jag lemna

oafgjordt. Emedlertid herrskar icke här någon växtcellpropagation, såsom t. ex. uti jä-

sande fluida, om man icke hit vill räkna Vibrionerna.

Såsom rent tillfälliga beståndsdelar träffas deri omgifvande växters rötter, blad och

stjelkdelar, deras frukter, frön o. s. v., skalinsekter och åtskilliga rester af högre djurarter,

äfvensom sand, lera och kalk eller jernoxidhydrat, efter omgifningens beskaffenhet.

Ängsgyttja eller Pappersgyttja (Ehrenbergs Wiesenpapier och Meteorpapier). Genom
Ehrenbergs mikrogeologie har jag blifvit uppmärksam på en art af gyttja, hvilken visser-

ligen är inbegripen under det allmänna förloppet af gyttjebildning, såsom i det föregående

af mig beskrifvits, men såsom känd under en särskild benämning, hvilken jag dock före-

slår att i en ringa mån ändra såsom ofvan skett, icke torde böra här förbigås. Den an-

tager icke betydliga dimensioner i något afseende, men uppträder icke destomindre un-

derstundom med betydlig ytutsträckning, och har då ådragit sig mera uppmärksamhet så-

som något af obekant ursprung.

') Liebig har uti sin afhandling: Ueber das Verhalten der Ackerkrume, 1858, lemnat analyser af så väl Lemna
trisulca (hvilken troligen bör heta L. minor eller närstående, då han säger pag. 32 att: Diese Pflanze schwimrat

auf der Oberfläche des Wassers. etc. hvilket icke inträffar med L. trisulca, men väl med öfriga arterna), som
af vatten hvaruti denna växt vegeterat. Den stora mängd askbeståndsdelar han deruti träffat, torde till en del

härröra från just de på dessa växters rötter fastade små djurarter och Diatomeer, och uti sjelfva vattnet sväf-

vande Vibrioner etc, då vattnet uppgifves haft en svagt grönaktig färg, och då jag icke träffat så färgadt

vatten utan dessa, hvilka möjligen också torde genomgå ett ej särdeles tätt filtrum t. ex. linueduk.

") Uti det bekanta Infusorielagret under Berlin träffade Ehrenbekg ännu lefvande Diatomeer i någon större

mängd. Dylika lefvande Diatorae-arter har jag väl äfven träffat djupt neder i våra gyttjelager, men då alltid

i ett förtvinande, bortdöende tillstånd. Jag har i den friskt upptagna gyttjan icke träffat grupper eller mas-

sor af lefvande individer, icke band eller kedjor af Diatomeer utan endast, enskilda, strödda individer, hvilka

dock troligen långliga tider kunna fortlefva, och svagt, aftynande föröka sig i de håligheter som tillfälligt

qvarblifva eller uppstå i gyttjan.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 1. 2
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Emedan denna gyttjeart har alldeles samma upprinnelse som källgyttja och flere af

nedanstående varieteter, nemligen från de lägsta algernas vegetation, och endast skiljer

sia
- från källgyttjan företrädesvis genom att stadna i första perioden af sin utbildning,

har ja °" ansett den böra intaga första platsen af de hittills bekanta gyttjeartade bildnin-

garna.

Denna art visar sig efter mindre eller större öfversvämningar, der grundt (en half till

en eller två fots) vatten någon längre tid, en eller flere veckor kommit att under sommar-

tiden blifva stagnerande, helst öfver ängar och låglända gräsmarker, men uppstår äfven,

fastän i mindre skala, uti grunda, gräsbeväxta diken och låga gölar, äfven der icke mar-

ken är helt och hållet grästäckt, men der vattnet i allmänhet snart uttorkar. Här upp-

står nemligen, efter sex, åtta dagar, en större mängd Confervaceer jemte Diatomeer och

Desmidier, först såsom smärre fläckar eller molnformiga massor, men hvilka sedermera

ofta nog öfvertäcka marken under vattenytan med en sammanhängande lifligt grön, tunn

bädd. Uti denna bädd uppstår eller samlar sig ett oändeligen rikt djurlif af gyttjebild-

ningens vanliga arter, Insekter med deras larver, små Arachnider och Entomostraceer, Ro-

tatorier och Infusorier, hvilka, under det vattnet småningom uttorkar, sönderskära och

förstöra de nu gulnande algmassorna, och en gyttjebildning alldeles analog med den i

källor och vid sjöarnes stränder har nu börjat. Sedan vattnet helt och hållet uttorkat,

sammanhäfta de ännu sammanhängande algtrådarna, och troligen äfven andra gelatinösa

delar af denna massa, till en irregulier väfnad, som lägger sig tätt efter marken eller,

såsom ofta händer, upphänger sig öfver grässtråens toppar, och derefter torkas och urble-

kes af solen, så att den qvarligger efter full uttorkning såsom större eller mindre grön-

gula, gråaktiga eller hvita, stundom alldeles pappersliknande torra hinnor, hvilka likväl

efter markens beskaffenhet antagit olika former. På torfmark, som ligger blottad, t. ex.

i fjelltrakternas vattenhålor, träffas den understundom nästan svart, och liknar då alldeles

det af Ehrenberg beskrifna Metcorpapperet, och innesluter likartade Diatomeer m. m.

Dessa hinnor som man kallat "Wiesenpapier" etc. visa sig under mikroskopet bestå

af hufvudsakligen förenande algtrådar i urblekt och sönderskuret tillstånd, men derjemte,

och till nästan största delen, af till milliontal deri inväfda Diatomeer och Desmidier samt

träck och delar efter insekter och öfriga djurarter af de lägre djurklasserna, utan att

särskildt omnämna de delar af underliggande marken, som mera tillfälligt äro inblandade,

samt alla de algartade och mögelartade vegetabilier, som redan inställt sig eller deri nå-

gongång sednare uppstå. Eheenbeug har uti mikrogeologien lemnat teckningar och upp-

gifter öfver de deruti förefunna Diatomearter och Infusorier m. m. , hvilka föga differera

från flera af mig undersökta enahanda a Hägringar från vårt land.

Källgyttja. På källgyttjans kemiska sammansättning är jag ledsen att ej kunna här

anföra exempel; de insamlingar jag deraf, på passande lokaler, gjort, hafva gått förlorade,

och för att rätt kunna bedöinma dess organiska beståndsdelars kemiska sammansättning

behöfver den likasom öfriga gyttjorna genomgå en grundligare undersökning än jag är i

tillfälle att åstadkomma. Denna, liksom de öfriga gyttjearterna, innehåller nemligen icke

de vanliga mullämnena, eller de bruna substancer, som innehållas i torf och dy. Dess or-

ganiska constituenter vore ett särdeles vigtigt föremål för kemisten.

Dammgyttja. I dammar och polar bildas på ett alldeles likartadt sätt gyttjearter,

hvilkas beståndsdelar och beskaffenhet likväl variera allt efter vattnets beskaffenhet, eller
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efter den i dera rådande växtlighetens grad af utbildning. De flesta dammars gyttja jag

undersökt hafva varit mer eller mindre beväxta med Lemna-arter, Eqvisetura, Polygonum

amphibium, Charae m. fl., och belägna så, att de äfven upptagit vatten från omgifvande

låga ängsmarker, hvaraf den afsatta gyttjan derigenom, mera än eljest bort vara fallet,

varit beblandad med mullämnen. Deraf hafva de i vått tillstånd en brunaktig färg, som

först efter torkning blir mera tydligt grå eller gråbrunaktig, och deraf äfven torde inne-

hålla flera eller färre procent mullämnen.

Jag kan här blott anföra en dylik dammgyttja från As i Södermanland. Den har

i lufttorkadt tillstånd visat sig innehålla.

På 100 delar. Vid gTödgning gaf eu annan portion.

Oorg. Kali och Natron ej bestämda. Oorganiska ämnen 56,63.

Kalkjord 1,82. Organiska 43,37.

Talkjord 0,88. 100,oo.

Lerjord och Jernoxid 8,38.

Löslig Kiselsyra 13,79.

Sand Och lera 34,34. en „.
De organiska ämnena (36,67)

1 OU,il. motsvara pa 100 delar.

Org. Harz = i sprit lösliga ämnen ej bestämda.

Mullsyror(=lösligaiNaC) 2,53. 6,9.

Mullkroppar (=lösliga i K Ö) 14,21. 38,7.

Olöslig rest af organiska ämnen
j

19,73. 54,4.

Källsyror och förlust ej bestämd
\

36,07. 100 o.

Hygroskop. vatten 6,70.

102,58.

Här uppträder icke den rent gråa gyttjan, utan ett annat brunfärgadt sediment, en

början till dybildning. Undersökes vattnet härstädes med mikroskopet under de varma

sommardagarna, hvimlar detta af ett helt annat djurlif än i det renare vattnet i källornas

närhet; det är nemligen öfverfyldt med små Krustaceer (Cladocera et Lophyropoda) och

större rof-insekter och deras larver inställa sig derjemte, äfvensom grodlarver och fiskar

(Rudor, Spigg etc). Det organiska lifvet får i allmänhet en vida större öfvervigt här än

i det rörligare källvattnet; högre vattenväxter och alger utvecklas i större mängd och

deras nedsänkta delar äro fullsatta med Diatomeer och Desmidier, kanske ännu mera än

i källornas granskap; vattnet hvimlar dessutom af en storartad massa Infusorier af många

familjer. Den här uppkomna gyttjan innesluter derföre en vida större mängd skal, klor

och tegu meriter efter nämnde djurarter — särdeles Krustaceerna — än källornas och öf-

riga gyttjearter; den måste vara mera blandad med qväfvehaltiga beståndsdelar än dessa,

och afgifver helt andra gasqvantiteter, hvilket redan af lukten kan utrönas. Dammarnas

gyttja torde derföre i allmänhet karakteriseras såsom en dyblandad gyttja, ehuru äfvenle-

des af vattnets olika djup och beskaffenhet många varianter deraf kunna erhållas.

Flodgyttja. Bäckar och strömmar sakna icke helt och hållet gyttjebildning, ty äfven

här öfverdrages stenarne och de stillaliggande föremålen med ett tunnt täckelse af alger,

och uti dessa herrskar ett rikligt lif, såväl af Insektlarver, Krustaceer, Rotatorier och Poly-

gastrica, som äfven af Diatomeer och Desmidier, och särdeles Oscillatorieartade växter;

men några upplag deraf kunna icke samlas förrän i de utvidgningar af floderna, som mer
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eller mindre närma sig sjöarnes naturbeskaffenhet, der ett lugnare vattenstånd tillåter

deras afsättning till bottnen och hopande. I flodernas håligheter, särdeles deras uppdäm-

ningar, med lugnare vatten, afsätta sig dock gyttjeartade sedimenter, hvilka jag likväl

icke ännu kemiskt undersökt.

Sjögyttja. I alla större eller mindre sjöar med rent, klart vatten visa sig gyttjear-

tade afsättningar i alla sådana fördjupningar, der bottnens material blir stillaliggande, så-

ledes icke på ställen, der sand eller småstenar af vågsvallet kan uppröras.

Vid undersökning af sjöarnes sedimenter erbjuda sig många olikartade varianter, så

väl i materialets consistens och aggregation som ock färg o. s. v., men i allmänhet och i

stort, genast efter den sednare, kunna de åtskiljas uti tvenne olika slag nemligen Gyttja

och Dy. Der sedimenterna äro af mer eller mindre, i vått tillstånd, grå eller rödaktigt

grå färg, har jag ansett dem böra räknas till gyttja, der de åter äro af brun, rödbrun

eller svartbrun färg äro de mera öfverensstämmande med dy. Menige man särskiljer noga

redan mellan dysjöar. hvarom nedanföre, och dem som föra gyttja. De förra hafva ett

merendels alltid färgad t brunaktigt vatten, under det att gyttjesjöarne föra ett mera klart

och färglöst.

I nordliga Sveriges fjellsjöar, hvilkas hela vattenmassa är i beständig rörelse, kan

troligen icke någon större qvantitet gyttja aflagra sig; de innehålla merendels ett rent

och klart vatten, nästan utan tecken till gyttjebildning, men äfven der har jag träffat så-

väl dy- som gyttjesjöar, på sådana ställen, som icke hafva ett alltför hastigt genomrin-

nande vatten. Jag har dock ej haft tillfälle att med mikroskopet undersöka deras sedi-

menter.

Närmast flodernas inlopp i sjöarne bildas äfvenledes ringa eller ingen gyttja, och,

om än vissa tider upplag deraf samlas, bortföras de af vår- och höstfloderna, eller be-

tackas och uppblandas med lerslamm eller sand. På slätterna i mellersta Sverige, hvilka

till större delen täckas af leror, och der lerslamrnet oupphörligt nedföres i de smärre sjö-

bassinerna, bildar sig icke heller någon egentlig gyttja, utan de gyttjeartade bildningar,

som deri under de stillare tiderna uppstå, betäckas och begrafvas helt och hållet i ler-

slamm. De sakna dock icke alltidg yttja; i vikar, aflägsna från strömdragen och i de större

sjöarna fortgå rikliga bildningar deraf.

Undersöker man gyttjesjöarnes botten, träffar man redan vid stränderna på 5—

6

fots till 10— 15 fots djup ett tunnare eller mägtigare lager — vanligen från 1 till 3— 4

tum — af en grå eller brunaktigt grå, lösare eller fastare massa, hvilken till sin liufvud-

sakligaste del visar sig bestå af sönderdelade eller afbitna växttrådar och korniga grågröna

gyttringar af växtrester, alldeles lika de förut i källgyttjan beskrifna, samt en stor massa
skal af Diatomeer och Desmidier, vanligen af stora och väl bibehållna karakteristiska ar-

ter, jemte lefvande individer af samma arter. Den visar sig sålunda likartadt sa inman-

satt med förenämnda gyttja. Derjemte träffas deruti sandkorn, glimmerfjell , kiselnålar af

Spongilla, hvilka här äro särdeles karakteristika; mångahanda djurlemningar, såsom hinnor,

skal. fjell och klor ra. m. af nästan alla sjöarnes bebygga re, samt en stor myckenhet, pol-

lenkorn af barrträden, af al, björk m. fl., äfvensom sporer och ägglika gestalter med gelati-

nösa omhöljen, af flerfaldiga slag. Äfven härstädes visar sig denna gyttja utgöras af djur-

träck, ty hvarje bit af cellväf och växttrådar förete det i ändarna afbitna utseende, som
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karakteriserar växtätande djurens träck, äfvensom likartade gryniga, med kiselskal och

fragrnenter af diverse slag beblandade, gyttringar, som återfinnas der Krustaceer och djur-

ätande Polygastrica lemnat sina uttömningar. Också röra sig uti denna massa Vibrioner

i stor myckenhet, många arter Polygastrica, hvilka likväl försvinna der gyttjan har en

mera brun eller rödbrun färg, och hvilken visar, att en med gyttjan olikartad bildning

der inträdt.

Under de varma sommardagarna röra sig i ytan af denna gyttja en stor myckenhet

Hydrachnider, säkerligen icke mindre talrikt än Spindlarne på våra landbackar, och ännu

på 8 å 10 famnars djup, och äfven under vintertiden, har jag från sjöarnes botten upp-

hemtat medelst sänkflaskan flera af denna familjs arter. Såväl Krustaceer som Insektlar-

ver lefva mycket sparsamt deri, ehuru deras skal äro talrika. Rotatorier synas ej heller

trifvas nere i gyttjan, ehuru de träffas talrikt högre upp mot vattenytan. Fiskfjell har

jag, besynnerligt nog, icke någonstädes träffat deribland.

De växter, såsom Potamogetoner, Myriophyllum, Nymphoea, Nuphar, Sparganium

natans m. fl. som här förekomma, blifva, så snart deras växtperiod närmar sig till slutet,

först i flytande tillstånd sönderfrätta af larver och snäckor, sedermera, då de nedfallit till

gyttjelagren till sista spåret förtärda, så att på hösten och vintern eller påföljande vår

endast de gröfsta stjelkarne och kärltrådarne qvarstå till vidare förstörelse och förvand-

ling. Under sitt lefvande tillstånd omsvärmas likväl dessa växtarter af de djurarter, och

beklädas med de Diatomeer, Desmidier, Oscillatorier m. fl., som äfvenledes utgöra gyttjans

hufvudmassa, och från vattnets yta till bottnen sänka sig oupphörligt de förgående va-

relserna, jemte deras och öfriga djurens träck, för att på detta sätt undergå sin sista be-

handling och ombildning af Infusorier och Vibrioner, hvilka lemna dem i det grå, affär-

gade, utsugna skick vi slutligen finna i den djupare gyttjan.

Jag har icke någonstädes åtkommit att granska sjöbottnens beskaffenhet på öfver

12 till 15 fots djup, så att jag ej kan uppgifva huruvida den der beklädes med växtarter af

högre stående familjer. I våra skogssjöar träffas på 9 till 12 fots djup större eller min-

dre fält af bottnen, hvilka beklädas med ett grönt gräslikt täcke, hvilket till större delen

utgöres af Isoetes lacustris, Sparganium natans, Lobelia Dortmanna (de flesta år steril), små

exemplar af Nymphaea, Nuphar, Scirpus lacustris ni. fl., eller plantor af sådana arter,

som icke i vanliga årgångar nå sin normala utbildning. Endast under år med mycket lågt

vattenstånd kunna dessa fläckar iakttagas. Likväl torde i allmänhet sjöarnes vegetation på

bottnen, åtminstone på större djup, vara ganska inskränkt*), då jag derifrån icke kun-

nat upphemta några lemningar af högre växtarter, utan endast stycken af Oscillatorier

och Diatomeer.

Der kunna sålunda icke upplag af växtätande djurs träck samlas i större mängd;

der träffas äfven derföre en ringare mängd afbitna växtträdstycken och cellulosa, och långt

ut från landet äro nästan alla spår till dessa försvunna, och gyttjan liknar mera de djur-

ätande djurarternas träck. Men äfven deri förekomma Diatomeerna i ganska stor mängd,

likväl understundom till en stor del blott såsom fragrnenter. Karakteristiska för de dju-

pare delarne äro Surirella? och stora Pinnulariai, och kanske några Afelosira-arter, men jag

känner ännu icke huruvida dessa arter fortlefva vid bottnen i sjöarne eller om de från

') Se Botaniska Utflygter af Fries, l:sta del. pag. 320, der dylik sjöaines bottenvegetation omtalas.



14 H. v. POST,

ytan endast här samlas. Något rikligare utbildadt lif, antingen af Diatomeer eller af

Infusorier *) har jag icke lyckats anträffa på sjöarnes botten.

Bland märkvärdiga omständigheter förtjenar nämnas, att af de från större djup, 10

12 famnar, uti sjön Hunn i Skedvi socken i östergöthland upphemtade kiselskalen, de

flesta förekomma sönderbrutna och skadade, eller i fragmenter, hvilka tydligen visa sig

såsom stadda i upplösning eller förstöring. Kiselnålar af Spongillae äro t. ex. på ytan sön-

derbrustna, och små bitar urfallna, så att de öfverallt visa ett taggigt utseende eller en

knagglig yta och mången gång på detta sätt förtärda till nära hälften af sin tjocklek; skal af

Eunotiae, Pinnulariae, Synedrse, Microdon, Suriellae in. fl. visa sig deremot likasom förvitt-

rade eller förtunnade genom upplösning, så att kanterna äro rundade, skalen tunnare etc.

Uti gyttjan från de äldsta torflagren förete sig icke sådana skal, utan deras utseende är

i allmänhet alldeles friskt och brottytorna skarpa. Månne djurens digestionsorganer kunna

på så sätt angripa kiselskalen, eller någon kemisk sönderdelning angripa dessa skal under

vissa förhållanden?

Af Sjögyttja har jag i kemiskt hänseende blott undersökt en enda, hvilken härstam-

mar från sjön Hunn i Skedvi socken, upphemtad från 8 famnars djup. Denna är litet

brunaktig, såsom i allmänhet dessa gyttjor i skogstrakterna.

På 100 delar.

Oorg. Kali och Natron ej bestämda.

Kalkjord 1,10.

Talkjord 0,47.

Lerjord och Jernoxid 19,02.

Löslig Kiselsyra 27,15.

Sand och lera 22,45. jq {9

Org. Harz

Mullsyror

Mullkroppar !>ej bestämde 23,88.

Olöst rest

Källsyror etc

Hygroskop. vatten 6,80.

100,87.

Sjögyttjor från de större djupen, 12—16 famnar, hafva varit mera blandade med
lera, så att de mera liknat flodslamm, men under mikroskopet visa de sig till en fjerdedel

eller mera bestå af Diatome-skal och andra gyttjeartade delar.

Strandgyttja. Utmed sjöarnes stränder, — från vattenväxternes, Potamogetonernes,

Nymphaeernas m. fl. yttre gränser, eller i allmänhet från 10—12 fots djup inåt landet, der

stränderna, af vassbälte eller bottengrund eller utskjutande uddar äro skyddade från våg-

svallet, — afsätter sig gyttja i rikligare mängd. På de stora sjöarnes långgrunda strän-

der, innanför vassränderna, afsätter sig en ljusare eller mörkare grå (torr, stundom hvit-

orå) gyttja, hvilken jag flerestädes uppmätt till 1—2 fot, men vanligen blott omkring
några få, 3, 4— 6 tum. Mindre mägtigt är detta lager i de smärre sjöarne, särdeles i

") Det har icke ännu lyckats mig påträffa djupa urholkningar i sjöarnes botten, uti hvilka enligt fiskares utsago
när Braxen leker han skall "uppgrumla vattnet så att likasom hvitt mjöl flyter deri."
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skogstrakterna, der jag i allmänhet kan uppskatta gyttjan endast till 1—5 tum, ehuru
den på särdeles gynnsamma lokaliteter kan uppnå öfver 1 fots mägtighet.

Uti grunda sjöar eller sjövikar med en eller två fots vatten, som vanligen äro be-

växta med fräken (Eqvisetum Jiuviatilé) ,
har jag på några få ställen funnit särdeles gynn-

samma omständigheter för denna gyttjas bildande. I vanliga fall äro dessa så kallade

fräkenbottnarnes gyttja mer eller mindre brunaktig och blandad med dy, men på de

ställen der den är rätt karakteristisk, har den, ännu våt, hvitgrå färg. Så har jag träffat

den i sjön Hormund i Transtrands socken i Dalarne, och på några få ställen i mellersta

Sverige. Dess mägtighet och beståndsdelar kan jag för närvarande ej uppgifva, då jag

den tid den träffades försummade deraf upphemta prof.

Den vid våra sjöars stränder afsatta gyttjan är af tvenne olika tillstånd i afseende

på cohsesion. a) Den lösa strandgyttjan liknar mest den på djupare ställen förekommande,

men är mera ljusfärgad och mer tradig och blandad med större växtrester; uppslammar

sig lätt vid minsta rörelse i vattnet, och antar mindre hårdhet vid torkning, b) Den

hårda strandgyttjan, hvartill den förutnämnda fräkenbottnarnas gyttja måste räknas, är

vanligast både torr och våt ljusfärgad, ligger fast nedtryckt på sjöbottnen, och låter ej

så lätt uppslamma sig, utan bryter sig redan under vattnet innan den uppslammas; efter

torkning hårdnar den till nästan trädhårda kakor eller skorpor, som man stundom kan

lösbryta på de uttorkade sjöarnes stränder.

Båda dessa varieteter kan man tydligen skönja till största delen bestå af snäckors

och musslors samt vatteninsekters träck, hvilkas yttre former till och med länge bibe-

hålla sig i det stillastående vattnet, och kan man i det klara vattnet nogsamt beskåda

huruledes snäckor och insektlarver hopa detta material. Derjemte nedfalla från ytan och

från omkringstående växterna, och från de stora algmolnen uti dessa vatten oupphörligen

rikliga mängder af Diatomeer, hvilka jemte träcken troligen utgöra hufvudbeståndsde-

larne af äfven denna gyttja. Under mikroskopet framställa sig djurträck i alla dimensio-

ner af litenhet äfvensom djurarter och Diatomeer, Desmidier och lägre alger ungefärligen

på samma sätt som i källgyttjan; de afbitna växttrådarne och växtcellstyckena äro här

särdeles tydliga att studera, såsom utmärkande hufvudmaterialet till alla här omhandlade

aflagringar.

Af Diatomeerne äro isynnerhet Synedra arter, Pinnularice, Tabellaria fenestrata och

Jloccosa, några Naviculce, Melosira pinnatwn m. fl. företrädesvis utmärkande. De äro of-

tast ytterst talrika, så att dessa kiselskal mången gång synas utgöra en tredjedel eller hälf-

ten af hela massan.

En mängd större växtdelar och lätt bestämda växtlemningar träffas äfven häruti.

Utom förnämnda Eqvisetum, träffas äfven rötter af Phragmitis, frön af Carices, Potamo-

getonarter och Spargania m. fl. samt delar af ännu i vattnet befintliga såväl högre som

lägre växter såsom af de här vanliga algerna (Zygnema, Tyndaria, Oscillatoria) samt i

stor myckenhet flera vanliga Desmidier, dels friska dels utdöda.

Derjemte äro äfven här de geleartade algerna, Palmellai, och äfven troligen gelear-

tade substanser från djurriket mycket talrika, dels såsom formlösa massor dels liknande

ägg med eller utan grönt innehåll.
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Äfven förekomma här pollenkorn af tall, gran, björk, al m. fl. och, såsom torde

vara bekant, ofta i flera tum höga upplag af barrtradens frömjöl, samt mera tillfälligt hela

löf eller bladskeletter, qvistar, ja hela träd från de omgifvande stränderna.

Höo-st sparsamt visa sig här spår till egentliga förmultnings-produkter; dessa synas,

om de uppstå, upplösas och genast försvinna ur gyttjemassan , och endast i gyttjans dju-

pare lager eller på ställen der växter täcka hela ytan af vattnet, såsom i täta vassruggar

och dylikt, der antager den aflagrade gyttjan en mer eller mindre rödgrå till rödbrun

färg, hvilken i luften hastigt mörknar och öfvergår till en brun färg, som äfven färgar

alkalihaltigt vatten brunt. Denna bruna färgning synes antyda en särskild förmultnings-

process under vattnet, som gyttjan under vissa omständigheter undergår, men hvilken

icke inträffar under vanliga förhållanden.

Jag kan här endast anföra undersökningen af en Strandgyttja af den härda variete-

ten från stranden af sjön Glan i östergöthland *). Den har lemnat:

på 100 delar. Vid glödgiiing erhölls.

Oorg. Kali och Natron 0,51. Oorganiska ämnen ... 57,03.

Kalkjord 1,52. Organiska 42,97.

Talkjord °>75 -
100,oo.

Lerjord 3,49.

Jernoxid 4,94.

Löslig Kiselsyra 11,oo.
o i

3J. ao *~ De organiska ämnena (37,79)°allU •- %**-
57,03. motsvara pl 100 delar:

Org. Harts och fettartade ämnen 1,44. 3,8.

Mullsyror 2,54. 6,7.

Mullkroppar 1,87. 4,9.

Olöslig rest 20,10. 53,?.

Källsyror och förlust 11,84. 3779 31,4.

Hygroskop. vatten 5,18. 100,0.

100,oo.

Spritlösningen är här litet färgad grön af chlorophyll. De såsom mullsyror och

mullkroppar här upptagna fällningarna äro för ingen del identiska med dem ur dy och myl-

lor, utan helt ljusbruna och mera slemartade, liknande dem ur djursubstanser.

Hvad formen af gyttjans afiagringssätt beträffar, synes den, efter hvad jag hittills

kunnat utröna, vara det. vanligaste fyllningsämnet för källor och källbassiner, och der

aflagra sig jemnlöpande med bassinens botten och slutligen mer och mindre utfylla den-

samma, så att den i genomsnitt företer sig såsom en tydligt skiktad bädd, med half-linsfor-

mig eller mer eller mindre plan bottenyta. Uti sjöarnes bassiner bildar sig största mäg-
tigheten på de grundare, med växter beklädda stränderna eller sunden och vikarne, på i

allmänhet från 2— 3 till 10—15 fots vatten, med största mägtigheten oftast på 3—6
fots djup, hvarifrån lagret såväl afsmalnar inåt landet, samt urtunnar sig mot djupet,

och antager ett olika utseende än det haft vid stranden. Detta tyckes sålunda ligga man-

*) Denna gyttja visar i flere afseenden en mycket nära öfverensstämmelse med Dammgyttjan från Äs, pag. 11,
ehuru mullämnena äro af helt annan art i denna än i dammgyttjan.
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telformigt kring vattenbassinernas stränder, hvilket är viktigt att iakttaga för undersök-

ningar af torfmossarne och äldre växtämnen förande lager.

I öfrigt kan man lätteligen föreställa sig, att t. ex. i närheten af flodmynningar och

allestädes der en mängd regnvatten nersköljer sand eller lerslamm från stränderna, gyttjan

deraf måste blifva mer eller mindre utblandad. På detta sätt uppstå många olika

varieteter eller öfvergångar. Såsom exempel vill jag blott anföra, att vid de större elf-

varnes stränder, t. ex. Dalelfvens, en med nersköljd fin sand blandad Sandgyttja här och

der träffas, samt den förut nämnda, mer eller mindre med lera blandade Lergytfjan, som
träffas nära flodernes mynningar, oftast i mycket noggrant skiktade tunna lager. Der

åter ett brunaktigt stagnerande vatten tillföres fördjupningarna, der afsätter sig en mer

eller mindre brunt färgad produkt, och öfvergår här till en bildning af annan beskaffen-

het, hvarom jag nedanför skall orda, och som jag kallat Dybildning, men hvilken icke

med skarp gräns skiljer sig från gyttjelagren, och derföre bildar medelformer, hvilka man
torde kunna benämna Dygyttja.

Utom dessa, aflagra sig derjemte uti våra sjöars, källors och dammars bassiner kol-

syrad kalk i form af s. k. Bleke, och gyttjan blir med denna mer eller mindre blandad.

Men då jag ännu icke varit i tillfälle att undersöka blekebildningen, har jag härstädes måst

förbigå densamma. Likaledes måste jag förbigå de af Jernoxidhydrat (Sjömalm, Myrmalm,
Skraggmalm etc.) bestående bildningar, som äfven försiggå jemnsidigt med gyttjebildningen,

äfven i våra dagar, endast omnämnande att gyttjearterna ofta träffas blandade eller om-

vexlande med båda dessa bildningar.

Märkvärdig är gyttjemassans långsamma tillväxt; under årtusenden, som man med
visshet kan antaga våra sjöar existerat i sitt närvarande skick, hafva de likväl ej afsatt

mera än en eller högst några få fot vid stränderna och på de grundare ställena, under

det att i de klara och djupare sjöarne, hvaraf jag blott kunnat undersöka ett par, gyttje-

lagret på djupet är ännu tunnare och obetydligare, och knappt kan uppskattas till mera

än några få tum. Att någon upplösning och förstörelse af de afsatta gyttjesedimenterna

försiggår på de djupare sjöarnes botten anser jag derföre ej osannolikt.

För jemförelse med föregående har jag här vid fogat tre analyser af fossila Gyttjor*)

(sådana hvilka numera upphört att bildas och ligga täckta med torrlager), hvilka till sin

mikroskopiska beskaffenhet dock äro fullt analoga med de nu beskrifna bildningarne, men
innesluta många diflerenta arter af Diatomeer etc.

1. Gyttja från en torfmosse utmed sjön Hunn, nära Frängsäter, Skedvi socken i

Östergötland; innesluter stor rikedom af Campylodiscus clypeus.

2. Lerig Gyttja, bladig (liknande gråpapper), från en torfmosse nära Kustad i West-

manland; innehåller ringa mängd hela Diotomeeskal, mest fragmenter.

3. Lerig porös Gyttja, med moss-stjelkar, från samma ställe; innehåller Spongilla-

nålar, Eunotiaa i mängd m. m.j båda visa sig såsom analoga med dem, bildade i

djupare vatten.

*) Ehrenberg har uti sitt utmärkta arbete, Mikrogeologien, beskrifvit och afbildat alla dessa företrädesvis af Dia-

tomeer (Kiselinfusorier) sammansatta lager under benämning Kiselguhr, men äfven visat, att en mängd under

namn af Infusorien-Erde, Bergmehl och Scldammarten (t. ex. Loka Badeschlamm) beskrifna äfven tillhöra samma
kategori. Deremot torde benämningen Kiselguhr böra bibehållas för de heta källornas (t. ex. Islands) kisel-

bildningar, hvilkas sedimenter i flera afseenden skilja sig frän gyttjeartcrna.

K. Vet. Akad. Haiull. B. 4. N:o 1.
"
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På 100 delar. — 1. 2. 3.

Egentl. vigt 1,12 till 2,oo. 2,44 2,05— 2,07.

Oorgan. Kali 0,32.

Natron 0,39.

Kalkjord 0,90.

Talkjord 1,24.

Lerjord )

t -J 0,60.
Jernoxid

)

Löslig Kiselsysa 14,52.

Sand och Lera 56,79.

förlust
80,76.

Organ. Harts och fettartade 1,64.

Mullsyror 3,14.

Mullkroppar \

Olöslig rest /ej bestämda.

Källsyror o. förlust

)

15,92.

ej bestämda.

1,69.

spår.

7,89.

11,28.

10,72.

49,65.

ej bestämda.

81,23.

0,84.

0,71.

1,68.

0,62.

5,28.

7,48.

4,20.

47,44.

1,46.
69,71.

ej bestämda.

1,09.

1,09.

23,90.

1,46.

Hygroskop. vatten 5,65 /glödgn.förlust 19,89.

102,33. IOL12.

. 27,54.

. 2,75.

100,00.

H. Dy.

Denna benämning har, efter det i mellersta Sverige af allmänheten använda språk-

bruket, blifvit antagen *) såsom den mest karakteristiska och egendomliga för denna bild-

ning uti vårt land. Den saknar, som det vill synas, ett motsvarande ord i de närgrän-

sande länderna.

Resultaterna af mina undersökningar visa, att uti de fördjupningar på jordytan, der

ett af Humussyror mer eller mindre brunt färgadt vatten blir stillastående, visserligen Gyttja

fortgår att bildas, men på ett något olika sätt, och med ett vida hastigare förlopp, samt

under frambringande af en mörkt brunfärgad produkt i stället för den grå eller gråaktiga,

och dessutom äfven med olika form å aflagringen.

Dyn består äfvenledes af stycken af fint sönderdelad växteellväf och växttråd, jemte

större eller mindre mängd skal efter Diatomeer, samt en större mängd rester af lägre

') Det är märkligt att allmogen i mellersta Sverige mera använder detta namn än torf, hvilken benämning

nyttjas nästan endast om grästorf, till taktäckning o. s. v. Benämningen, Dye, omfattar såväl den egentliga

torfven, som ock gyttjelagren, blott de äro i ett visst grötformigt aggregationstillstånd. Den hårdnade torfven

och Sphagnumtorfven kallas Mossejord, Röd eller Hvit mosse o. s. v.

Visserligen vore det af vigt att härstädes äfven anföra de med våra benämningar synonyma från danska
och tyska författare, hvilka isynnerhet studerat och beskrifvit dessa bildningar; men då jag saknar tillfälle att

citera källorna för dessa benämningar, måste jag här förbigå desamma. Forciihammer och Steenstrup (i sin

utmärkta afhandling "Geognost. Geologisk Undersögelse af Skovraoserne Vidnesdam og Lillemose" uti Vid.

Selsk. nat. og math. Afhandl., IX, Deel. 1842) hafva i sina skrifter, så vidt de äro mig bekanta, icke belagt

dem med särskildt namn, utan Gyttjan anföres såsom Skovmosernes "Kisellag"; Dylagren inbegripas under den
allmänna benämningen "Tora", blott med omnämnande, att torfgnifvarnc inbegripa vissa skikter under trivial-

benämningen "det Fede", "Bundmög" etc. Vaupel, uti sin afhandling om "De nordsjsellandske Skovmoser",
Kjöbenhavn 1851, har förblandat Forciihammers och Steenstrups så noga beskrifna "Kisellag", hvilket iir

identiskt med hvad jag kallat Gyttja, och benämner den af mig beskrifne Dyn "amorf Torv", hvilket nogsamt
visar sig af hans resonnementer pag. 16 och 17, och hvilken benämning svårligen torde vinna gehör.

De tyska författarne är jag icke i tillfälle att jemföra och citera.
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vattendjur (såsom Larver, Krustaceer, Snäckor, Infusorier etc), men genomträngd och om-

blandad med bmna gyttringar af Mullämnen, så att den i fuktigt eller vått, äfvensom torrt

tillstånd visar sig med en mer eller mindre brun, ända till svartbrun färg. Den aflagrar

sig på bottnen af de brunfärgadt vatten förande sjöarne (s. k. dysjöarne), och andra smärre

fördjupningar af jordytan.

Den visar sig i närvarande tids sjöar, i vått tillstånd, såsom en mjuk och lös, lik-

formigt finfördelad, men likasom tradig massa, som vid torkning sammandrager sig till en

ringa volum af mycket hårda stycken (af 100 voluindelar rå upptagen har jag i olika

försök erhållit 10 till 17,5 delar lufttorr Dy), och får då en mer eller mindre gråbrun eller

svartgrå färg. Utsatt för frost, sönderfaller den till ett fint pulver, som ej mera hophäftar.

Under mikroskopet visar den sig till sin hufvudsakligaste del utgöras af ytterst fint

sönderdelade växtrester, hvaraf en del äro afbitna stycken af alger och högre växters

kärlknippen, och derföre äfvenledes med all visshet härleda sig från vattendjurs träck;

men derjemte en större mängd gyttringar af bruna (under mikroskopet olivgröna) mull-

ämnen, hvilka dels genomträngt och färgat växtcellerna och trådkärlen, dels äfven omgifva

och inbädda dem uti formlösa, gryniga gyttringar. Utom dessa hufvudbeståndsdelar

träffas en stor myckenhet leinningar efter insekter och deras larver, Acarider, Krustaceer,

Snäckor, Musslor m. m. , oftast i vida större mängd än uti gyttjan; derjemte kiselskal efter

Diatomeer. skal och stycken af Desmidier och lägre alger, såsom Oscillatorier, gelatinösa

Palmellae o. s. v., men i allmänhet Diatomeerna i mindre mängd än i gyttjan. 1 allmän-

het saknas inblandning af rötter och gröfre växtdelar, ehuru dessa, efter lokala omständig-

heter, mer eller mindre talrikt äfven deruti förefinnas. Deremot äro pollenkorn ytterst

allmänna.

Denna bildning försiggår i sin renaste form i dysjöarne, men äfven i dammar, polar

och i sådana fördjupningar, der det nerfallande meteorvattnet kan upptaga från omgifnin-

gen mullämnen, således företrädesvis i närheten af barr- och löfskogar. samt i torfgrafvar

och gölar invid eller uti kärren, men icke i sjöar med klart vatten, icke i källor, bäckar,

eller floder, som föra ett rent och klart, färglöst vatten.

Uti dysjöarne har jag icke kunnat följa bildningssättet af Gyttjan så noga som jag

önskat, men genom experimenter å vattenprof i burkar, har jag trott mig komma för-

loppet någorlunda på spåren. Då man nemligen inlägger algbäddar (Confervaceer) uti

glaskärl och låter dem stå öppna för luftens tillträde, bildas, såsom jag förut nämnt, en-

dast gyttjeartade bottenfällningar, utan . tecken till bruna mullartade ämnen ; men om
dylika alger läggas i trånga kärl, med ringa mängd vatten, eller kärlet hålles tilltäppt, så

inställa sig efter ett par dygn eller några veckor, alltefter mängden af växtmassa och vat-

ten, värme o. s. v., helt andra förvandlingar. Af de flesta djurarter lefver en del

några veckor, men en stor mängd har efter denna tid utdött, och af deras lemningar

gynnas förmodligen utvecklingen af en ofantlig mängd Vibrioner, och deraf hvimlar hela

vattenmassans minsta delar. Så mycket af algerna, som ännu bibehållit sin friska sub-

stans, sönderskäres och fortares af de ännu lefvande djurarterna, men dessa dödas mer

eller mindre hastigt af den inträdande förskämningen af djur- och växtämnen, troligen af

brist på luft och passande näring; vattnet färgar sig härunder blåaktigt, rödaktigt och

slutligen mer eller mindre brunt eller blåsvart, under det att Vibrionerna fortfara att öka

sig, så att vätskan blir nära ogenomskinlig och tjockflytande, och mången gång bildas
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slutligen linietjocka fällar på ytan af vattnet, antingen af dessa Vibrioner eller af andra

ämnen jemte dem. De flesta djurarterna äro härunder dödade, men Oscillatorias fortfara

att öka sig, Desmidierna ligga till en stor del friska och några Diatoineer hafva ej upp-

hört att framskrida i sitt djurlika lif; men äfven dessa utdö slutligen och endast några

Desmidiae och några med gelatinahöljen omgifna gröna Palmellse eller djurägg samt Alg-

sporae motstå den inträdande förruttnelsen och nedfalla till kärlets botten jemte de gyttje-

artade delarne.

Då nu uti den lösa träckmassan, hvilken i början alldeles är identisk med den,

som bildar gyttjan i andra sjöar eller på andra ställen, efter livad jag förut derom

anfört, en otalig här af djurarter föra sitt lif, är det sannolikt, att, likasom uti de

tilltäppta glaskärlen, en kemisk sönderdelning af brist på luftens tillträde inträffat, och,

efter hvad observationerna gifva vid handen, fläckvis inträder och fortplantar sig genom

hela massan.

Denna sönderdelning uppkommer och försiggår troligen uti den med qväfvehaltiga

djurämnen uppfyllda och af djurträek till största delen bestående växtmassan, och för-

vandlar denna till mullsyrade alkali- (eller kalk och ammoniak-) salter på de omgifvande

ämnenas bekostnad, och hvilken sönderdelning tillkännager sig i den reduktion de svaf-

velhaltiga ämnena undergå, hvarvid svafvelväte och andra väteblandade gaser utvecklas,

äfvensom deri, att denna svarta eller svartblå massa endast innehåller jernoxidul-förenin-

gar, tydligt skönjbar af så färg som reaktioner.

Den på detta sätt bildade svarta, nu uppståndna dymassan bibehåller länge derefter

sin mörka färg, men genom luftens småningom skeende tillträde och längre tids beröring

med nya vattenportioner antar den en något ljusare brun färg, hvilken den vanligen fö-

reter vid dystränderna.

Ett likartadt förlopp anser jag sannolikt ega rum på dysjöarnes djupare ställen, på
2—3 eller flera famnars djup. Här aflagra sig visserligen vida mindre växtsubstanser,

men de Insekter, insektlarver, Qvalster, Krustaceer och lägre djurarter i allmänhet, som

här hvimla öfver den gyttjeartade bottnen, är alldeles förvånande, och troligen utföra

dessa djurarter äfven växttradhaltig träck uti dybassinerna, hvilket ensamt kan förklara

dymassans relativt hastigare tillväxt. Den dymassa, som upptages ur dysjöarnes djupare

ställen, är vanligen af ljusare brun färg, men djupare ner i dybädden är den mörkare,

luktar ännu af svafvelväte, och visar sig jernoxidulhaltig. Upptagen i luften ljusnar den

hastigt, likasom öfverallt der jernoxid förekommer under vatten i blandning med organi-

ska ämnen, der icke luften är rikligt närvarande*).

Orsaken hvarföre härstädes bruna mullsyrehaltiga produkter afsätta sig i stället för

den grå gyttjan i de färglösa klara vattnen, har jag icke kunnat fullständigt utleta. Så-

som bekant visa alla fint fördelade växtämnen en stor benägenhet att draga till sig vissa

i vatten upplösta färgande substanser, vare sig af ämnenas porositet eller af någon växt-

) Ehuru det icke. egentligen är min afsigt att framställa Dylayrens beskaffenhet, såsom de förekomma i torf-

mossarnc, kan jag icke här förbigå anförandet af det ganska egendomliga bladiga, alldeles likformiga lager af
Dy, som Vaupel kallar "amorf Torf", och mycket noga beskrifver i sin förut anförda afhandling pag. 16.
I södra Sveriges, Danmarks och Tysklands torfmossar bildar det flere fot tjocka lager, men i de af mig un-
dersökta torfmossar i mellersta Sverige företer det sig endast med några få tums tjocklek, och bildar der en
mellanlänk mellan Sjögyttjan och Dylagren, ehuru, såsom hufvudsakligen sammansatt af luullämnen, det måste
räknas till de sednare.
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tradens kemiska föreningsbegär. Detta kan till någon del förklara den brunfärgade växt-

ämnesmassan. Men då växttrådens qvantitet i allmänhet uti dyn från djupare sjöar är

ganska ringa och troligen har genomgått alla grader af djurarternas digestionsförmåga

innan och sedan den aflagrats, så torde just den af mig förutnämnde syrsättningsproces-

sen, inledd af de qväfvehaltiga djurämnenas sönderdelning, orsaka så väl dessas som möj-

ligen äfven en del qvarvarande finaste växttråddelars förvandling till mullsyrade salter,

och dessas åter till sådana föreningar, som man vanligen inbegriper under Humin, Ulmin,

Gein, Källsyror o. s. v.

Det synes mig äfven sannolikt, att växt- och djurämnena, sedan de undergått denna

nämnda sönderdelning, förblifva oantastade af de lägsta infusorierna (Vibrioner m. fl.),

och att de möjligen sedan, i samma mån som de inpregnerats med den bruna mullsub-

stansen, blifva onjutbara till näring för dessa organismer, samt äfvenledes mindre än förut

förstöras af luftens eller vattnets syrehalt, hvilken i främsta rummet oxiderar de i vattnet

upplösta bruna ämnena, och derefter de sedan afsatta mullsyrade salterna, och derföre

skyddar de underliggande och mindre åtkomliga delarne.

Det erfordras en lång serie af kemiska experimenter att noggrannare utreda om-

ständigheterna vid detta förlopp, men då jag icke, sedan flera år, fått tillfälle utföra dessa

studier, så måste jag endast anföra de resonnementer, hvartill hittills ernådda observationer

och resultater hänvisa.

Dy- och torfmassornas antiseptiska förmåga måste jag tillsvidare tillskrifva deras

mullämnens benägenhet att ständigt tilldraga sig och absorbera syre, hvarigenom de deruti

inlägrade organiska kroppar komma till en viss jemnvigt mot den ringa syretillgången,

och derföre ej vidare eller blott ytterst långsamt sönderdelas. De likväl alltför få

undersökningar jag utfört med dessa inullämnen visa, att ju mera framskriden eller ju

äldre dessa mullhaltiga sediinenter äro, dess mera indifferenta Humusämnen (Humin och

Ulmin) förefmnas, och ju mera de äro utsatta för luften, desto mindre indifferenta och

desto mera Humuss3'ror innehålla de.

De bruna gyttringarna uti så väl dy- som torf-lagren innehålla derjemte mullsyrade

salter af Kalkjord, Talkjord, Jernoxid eller Jernoxidul och Lerjord, hvilka, ehuru de

icke under mikropet kunna särskiljas, dock af kemiska reaktioner t}rdligen kunna utrönas.

Antingen dessa salter bildas uti sjöarna genom mullsyrornas utfällning under saraman-

träffande med Kalk, Talk eller jernhaltiga etc. vatten från omgifvande källor, oeh nedfällas

i flockar till bottnen, hvilket jag af flera orsaker anser troligt, eller ock dessa salter bil-

das först efter nerfällningen genom omsättningar, som försiggå uti sjelfva dymassan —
kanske på båda sätten — är det emellertid säkert, att uti sjelfva dymassan fortgå be-

ständigt långsamma omsättningar och utvexlingar af beståndsdelar. Bland dymassan ned-

faller en stor myckenhet snack- och musselskal, och dessa träffas äfven på några få tums

djup uti sjelfva dymassan, men djupare ner försvinna de nästan alldeles*). Dessa skal

synas snart blifva upplösta, och sedan den organiska väfnaden uti dem är korroderad,

upplöses och upptages kalken af de omgifvande organiska syrorna, från hvilka den genom

glödgning i askan kan åter erhållas.

') I bassiner med kalkhaltigt vatten ligga de dock q var äfven neruti Dyn, ehuru de äfven här visa sig

anfrätta.
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Den friskt fällda dymassan, skiljd från träckskalen, innehåller i allmänhet min-

dre kalk, än de underliggande från snäckskal fria lagren, ehuru dessa säkerligen icke af-

lagrats utan dessa.

Bekant är äfven i torf- och dylagren den förvittring, som träffar deri liggande ste-

nar och block af granit, gneiss och andra bergarter, hvarvid till och med fältspath-

arternas färg förändras, hvarigenom de framsticka alldeles krithvita ur de bruna torf-

mossorna.

Det återstår vidare att omorda de gröfre och ännu bestämbara växtlemningar, som

träffas uti dylagren *). Då, efter hvad jag förut anfört, denna massa företrädesvis bildas

uti dysjöarne, hvilka vanligen ej hafva djupare än 3, 4, 5 famnars vatten på de djupare

ställena, och hvarest inga högre vattenväxter förekomma, träffas endast tillfälligt delar af

högre växter, såsom grenar och träd, eller sådana delar, som utflutit från stränderna, i

dessa sjöars djupare bassiner. Deremot, ju närmare man nalkas stränderna tilltaga dessa

gröfre växtdelar i mängd, och man måste deraf skilja äfven här mellan en Sjödy från

den djupare delen af bassinen, hvilken i allmänhet är fri från inblandning af gröfre, be-

stämbara växtdelar, och en Stranddy, som just karakteriseras af sådana. Denna sednare

fortbildas i våra dagar der vattendjupet ej är mera än 2 famnar, och utmärkes redan på

vattenytan genom de här mötande Nymphaea, Nuphar, Potamogeton-arterna, Sparganium

natans m. fl. och mången gång träffas dysjöarne så igenväxta, att dessa fortväxa öfver

hela deras yta. Till en del fortsattes dock ännu bildandet af en dyart likartad med Strand-

dyn, men förr eller sednare uppträda en mängd andra växtarter, och hela sjön ingår då

i ett stadium, hvilket jag anser böra karakteriseras såsom den egentliga torfbildningen.

Längre inåt stränderna, der säf och vass möta, har redan långt förut torfbildningen en-

samt herrskat, livarom nedanföre.

Det är äfvenledes vigtigt att här anmärka ett förhållande, som vid torfinossarnes

lagerföljder företer en egendomlig anomali, men hvilken jag ej på rätta ställena haft till-

fälle undersöka, utan endast känner genom Steenstrups och Vaupels förut anförda ar-

beten. Vid dysjöarnes stränder, på 1, 2 till 3 fots djup, der icke starr eller täta sjösäf-

ruggar (Scirpus lacustris) hindra, bekläder sig botten med en vegetation af mossa, bestå-

ende af olika arter, vanligen beroende af omgifvande strändernas beskaffenhet. Denna ut-

göres i norra Östergöthland nästan endast af Fontinalis antipyretica, Hypnum fluitans

och H. cordifolium, mera sällan af H. cuspidatum, H. revolvens och, inströdd bland de

föregående, H. scorpioides. Dessa mossor fortväxa till största delen städse under vattnet

på 1— 2 fots djup, och nå blott inåt stränderna ytan af vattnet. Derifrån genomväxa och

öfverväxa starrarter, Spargania, Menyanthes m. fl. dessa mossbäddar, eller utgå från strän-

derna Sphagnumarter, hvilka slutligen nedgöinma och bevara dessa sålunda alldeles hela,

*) Växttrådämnen, äfven de mikroskopiskt finaste och fint fördelade, undergå aflagrade under vatten endast en högst
omärklig förändring. Alger, t. ex. af Zygnema- och Cladophora-arter, hafva bibehållit sina finaste väfnader i

löst tillslutna burkar i fyra år. Dylika cellväfbader träffas ännu nära oförändrade i gyttjelager, hvilka efter

geologiska grunder måste vara liktidiga eller äldre än den äldsta historiska tiden och sålunda i årtusenden
bevarat sitt bestånd. Större träd och träddelar, t. ex. så kallade "lågor", d. v. s. träd som friska nedfallit och
ligga omkullslagna under vattenytan vid sjöarnes stränder, qvavligga i våra sjöar ännu efter fieia mannaminnen
i nära lika frisk »estalt, endast på ytan eller till några få linier angripna af röta, hvilken företrädesvis synes
orsakas af vattendjurens gnagande. Alla observationer visa att vattnet, äfven rent sjövatten, utöfvar på växt-
cellerna samma antiseptiska verkan, som man särskildt tillskrifvit mullämnena eller torfvattnet, ehuru dessa tro-
ligen likväl ännu mera bidraga att höja denna vattnets förmåga.
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till utseendet friska, uti dymassa nerbäddade mossarter. Ingenstädes har jag dock i våra

trakter funnit hela bottnen öfverväxt af mossa, ej eller af sådana arter, som dem
Vaupel och Steenstrup angifva i Danmarks torfmossar. Dylika mosslager träffas väl äf-

ven i våra torfmossar, men hafva funnits endast under de grundare 2—3 fots djupa torf-

lagren, och hafva då i lagerföljden en emot dysjöarnes mossbeväxta strandbotten motsva-

rande plats.

Uti stranddyn förekomma inlagrade delar af nästan alla de närgränsande landsträn-

dernas trädarter, jemte hela stammar, frön och frukter, insekter, fordna och sednare tiders

konstprodukter, m. m.

Dybildningen går i allmänhet ganska långsamt, ehuru vida raskare än gyttjebild-

ningen, och, såsom mig tyckes, i allmänhet proportionelt med de stagnerande vattnens

mer eller mindre bruna färgning. Jag har icke kunnat utröna denna tillväxt med expe-

rimenten men genom en tillfällig observation kan jag dock lemna en ledning härtill. Man
använde i min trakt ända till nära slutet af förra århundradet ekor af urholkade

trädstammar, af hvilka qvarlefvor ännu allmänt träffas uti dystränderna. För ett par år

sedan fanns en på nyare tidens sätt bygd eka vid mynningen af en här belägen, för od-

ling urgräfd dysjö (stora Mögsjön). Ekan låg omstjelpt i dymassan. Bottnen betäcktes

af ett omkring 8 tum tjockt dylager, hvarefter den var öfverväxt med 1? fot starrtorf.

Denna sednare torde, efter hvad en sannolik beräkning från andra ställen gifver vid han-

den, behöft 20 ä 30 år för sin utbildning, och då ekan efter all sannolikhet icke är äldre

än 70 å 80 år, skulle dessa 8 tum erfordrat en tid af vid pass 50 år. Olika omgifning

och växtlighet i dessa sjöar orsaka dock mycken skiljaktighet i detta afseende, och de

sjöar, hvilka kommit i det stadium , att deras hela yta betäckts med Nymphcea m. fl.,

fortväxa mycket hastigare, nästan synbarligen, för hvarje årtionde.

Hvad dymassans kemiska sammansättning angår, sammanfaller den i allmänhet med

den bättre bränntorfvens, hvilken lemnar omkring H—2 ä 5 procent aska. Dess orga-

niska beståndsdelars qvalitet och qvantitet är på långt när icke känd*); jag har icke un-

dersökt mer än några få deraf, och blott för att vinna jemförelse med gyttjans och de

öfriga djurträckförande lagrens sammansättning.

Dy från Lillsjön vid Reijmyra i Skedvi socken i östergöthland.

a. Utmed stranden på 2,5—3 fots djup.

b. Midt utpå sjön på 15 fots djup.

ej best.
Oorg. Kali 0,31.

Natron 0,89.

Kalkjord 2,07 1,94.

Talkjord (Mnhalt) 0,75 0,45.

Manganoxidul 0,50 ej best.

*) Efter hvad med mikroskopet kan utrönas, innehåller dymassan stundom Chitin-skal till omkring en femtedel

eller en sjettedel efter volumen, samt dessutom s. k. gryniga gyttringar till hufvudmassa, hvilken enligt mikro-

skopiska reaktioner visar sig icke vara cellulosa eller växtämnen utan snarare djursubstanser, troligen analoga

med Chitin eller dylikt, och det är dessa ämnen, som brinna med den intensivt lysande låge, som utmärker

vissa torfarter, och hvilken äfven karakteriserar brinnande djurämnen. Harts och vaxartade ämnen äro icke i

så stor mängd närvarande, att de ensamt härtill kunna föranleda.
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^0rd-
I 5,81 4,81.

Jernoxid )

Löslig Kiselsyra 16,04

41,83.

Förlust 1,53.

Sand 15,46. « - i
22

-
92

31.66.

58,00.

De organ, ämnena på 100 delar efter analysen a.

Org. Harts och fettartade 3,05 6,0.

Mullsyror 17,91 35,3.

Mullkroppar 7,84 15,5.1

Olöslig rest 14,66 28,8.
|

Källsyror 3,90 7,7.

Förlust 3
>
40 -

50,76 6,7.

100
;
oo.

Hygroskop. vatten 9, 13 10,34.

100,72. 100,00.

Vid glödgning erhölls: Oorg. ämnen 40,n 31,65.

Organiska 59,89 68,34.

100,oo. 100,oo.

Uti alla skogstrakter äro dysjöarne allmänna, men på slätterna förekomma de en-

dast der man tydligen kan spåra dem hafva varit omgifna af skog eller stora torfupplag,

och der de dcrigenom skyddats från tillströmmande lera och sand. Genom varianter af

dessa förhållanden uppkomma mångfaldiga olikheter i dymassornas både kemiska och me-

kaniska beståndsdelar. Den gyttja, som afsätter sig i sjöar med klart, färglöst vatten der

likväl skogssjöar och skogsbäckar tillflöda, är alltid mer eller mindre dyblandad eller dy-

artad, och ingen skarp gräns mellan dessa eller mellan dem och torfbildningens alster

kan efter blott prof eller stuffer uppdragas.

Uti smärre skogspölar bildas allestädes dy, äfven uteslutande uti torfmossarnes och

skogskärrens öppna strandkanter, der ett brunfärgadt vatten stagnerar, och der icke vattnet

redan beklädt sig med en täckande vegetation, då derstädes en dyblandad torf uppstår.

Dyinassorna äro i kemiskt hänseende särskildt anmärkningsvärda genom en, rela-

tift till de öfriga lagren, större mängd af ined alkohol utdragbara ämnen. Dyn torde

vid ytterligare undersökningar befinnas deri skilja sig från torfven och myllan, äfven-

som från gyttjan, ehuru denna sednare lemnat mig nära lika stora qvantiteter harts och

fettartade ämnen, dock icke hvar för sig isolerade. Då jag icke varit i tillfälle att i

större mängd utdraga och studera dessa ämnen särskildt, kan jag icke ingå uti några

slutledningar öfver deras plats i dy- och gyttjelagren, utan endast anföra hvad som i

allmänhet företett sig. Medelst sprit erhålles en vanligen grönaktigt färgad lösning, hvil-

ken färg troligen härrör af chlorophyll ur de oftast ännu lefvande älgartade delarne.

Användes kokande sprit, utfaller vid afsvalning en del såsom vaxartade änmen eller fett-

syror; någon fet olja har jag icke kunnat isolera. Dessa fettämnen innehållas troligen

uti de döda djurkropparne, eller möjligen uti deras exkrementer (i de grå gyttringarna),

och således skulle de i dy- (och af andra författare i allmänhet kallade torf-)lagren
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förefunna märkvärdiga fettarter (Paraffin m. fl.) utgöra de förgångna insekternas och lägsta

djurens fettbeståndsdelar, samt möjligen ligga färdigbildade eller åtminstone förberedda i

de nybildade lagren, och sålunda icke vara förbränningsprodukter, såsom man hittills an-

sett dem.

De hartsartade ämnena ur såväl dy som torflager har jag icke lyckats isolera, utan

har erhållit mycket orenade blandningar.

Sprit utdrager derjemte äfven källsyror, lösliga i vatten ur spritextraktet och

hvilka fällas af Jernchlorid med mörkbrun färg, hvilken reaktion möjligen ansetts härröra

af någon garfsyra, hvaraf jag dock icke funnit annat än spår, härrörande från de växt-

delar, som kunnat träffas i mer eller mindre friskt tillstånd i dy- och gyttjelagren.

Dyen afsätter sig i allmänhet såsom med bottenytan paralella lager, hvilka, efter

som de hinna igenväxa, uppfylla hela bassinerna och få deraf sin största mägtighet öfver

de djupaste ställena. Deras undre, närmast gyttjan aflagrade delar torde, efter hvad

torfven gifver anledning att antaga, likasom denna, visa sig mer eller mindre tydligt

skicktade. Detta är äfven fallet i sjöar, som äro i begrepp att igenväxa, eller der vattnet

minskats till några få fot, utan att torfbildningens stadium inträdt. Vid varsam upptag-

ning af prof på sådana ställen kan man lätteligen skönja skiktningen. Huru dymassan

befinner sig i de djupare sjöarne har jag ej kunnat iakttaga.

Torfdy. Till jemförelse med ofvan anförda, närvarande tids dy, har jag undersökt

en dymassa från en torfbassin nära Fågelstad (Julita socken) i Södermanland. Den gaf

på 100 delar:
Vid glödgning erhölls:

Oorg. Kali och Natron ej best. Oorganiska ämnen... 42,86.

Kalkjord 1,88. Organiska 57,u.

Talkjord 0,68. 100,oo.

Lerjord \

Manganoxid ej bestämd
j

5,10.

Jernoxid )

Löslig Kiselsyra 4,53.

Sand och Lera 31,39. is., n .. , . im ..
' 1 0,54. De organiska ämnena motsvara pa 1UU delar:

Org. Harts och fettartade ämnen 2,29. 4,7.

Mullsyror 8,91. 18,1.

Mullkroppar 18,59. 37,8,

Olöst rest 11,93. "... 24,3,

Källsatsyra 0,31. 0,6.

Källsyra ej bestämd

Förlust
7,n. , 14,5,

Hygroscop. vatten 8,oo.

100,68.

Denna dyart ligger tätt öfver gyttjan, var i torkadt tillstånd nästan svart, pulver-

formig, och saknar alla gröfre, för obeväpnade ögat bestämbara, delar. Detta prof var

mer än vanligt blandadt med fin sand och lera. Bestämningen af källsyran gick förlorad,

men denna syntes uppgå till nära en procent.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 1.
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III. Torf.

Man har påstått, att den torf, som finnes i medlersta och nordliga Sveriges torf-

mossar, icke vore enahanda med det slags torf, som i södra Sverige gräfves och användes

till bränntorf. Man har grundat detta påstående förnämligast derpå, att den längre i söder

bildade torfven innesluter växtarter, hvilka icke förekomma i medlersta och norra delen af

vårt land. Sedan man likväl äfven här börjat gräfva torf, och sökt använda och prepa-

rera den på lika sätt som i södra Sverige, har denna mening småningom blifvit veder-

lagd, och man inser numera, att torfmaterialet i det närmaste är enahanda och likartadt,

om också, så väl till qvalitet som qvantitet, vissa af de i torflagren funna växtarterna fö-

rete sig något olika.

Efter hvad mina undersökningar visa, skilja sig alla de brunfärgade massor, hvilka

man torde böra omfatta under benämningen torf i geologisk mening, — såsom utgörande

ett distinkt lager från såväl förut beskrifna, som efterföljande — , deruti, att de innesluta

eller till nära största delen bestå af mer eller mindre hela (icke söndergnagda eller af-

bitna) växtdelar, af arter, hvilka mestadels uppväxt på stället, omgifna med eller in-

bäddade uti en dyartad, af sönderbitna växtrester och bruna mullämnegyttringar bestå-

ende, och derföre äfven här af djurträck bildad hufvudmassa, samt innehållande ett vida

ringare antal lemningar af Diatomeer och lägre djurarter. De uppstå i vattenbassiner, der

ytan hunnit bekläda sig med ett täcke af vattenväxter.

Torfbildningen skiljer sig sålunda, från så väl gyttje- som dybildningen, förnämligast

deruti, att den innesluter delar af växter eller hela sådana, hvilka uppväxt på stället,

men icke blifvit söndergnagda, utan i mer eller mindre helt tillstånd deri blifvit bevarade;

dessa växter äro äfvenledes sådana arter, som mer eller mindre uppstiga öfver vattnets

yta, och skilja sig äfven deri väsendtligen från dybildningens växtarter, hvilka blott upp-

stiga till ytan och der förtäras af insekter in. m. Torfbildningens växtarter växa i all-

mänhet sällskapligt, i tätt slutna bestånd, som lemna föga mellanrum, under det att dy-

bildningens växtarter, hvilka likväl, såsom jag förut nämnt, endast visa sig i dess sednaste

stadium, väl äfven uppträda sällskapligt, men lemna stora mellanrum för det rika djur-

lifvet, hvilket i torfvegetationen alltmera undantränges.

Såsom exempel å torfbildningens växtarter vill jag blott anföra Phragmites, Scirpus
lacustris, Typha-arterna

, Butomus, Iris pseudacorus, Sparganium ramosum, Sp. simplex m.
fl., vidare de stora Carex-arterna : C. acuta, C. prolixa, C. riparia, C. stricta m. fl., och
de egentliga skogstorfväxterna Sphagnum-arterna, några Hypna och flera andra moss-
arter, jemte de dem åtföljande öfriga bekanta växtarterna.

Såsom upplysande för dyväxterna torde jag blott behöfva påpeka de allmänna karak-
terer, som följande växter erbjuda, nemligen Nymphasa, Nuphar, Polygonum amphibium,
Potamogeton-arterna, Myriophyllum, Batrachia m. fl.

Torfbildning uppstår icke förr än på så grundt vatten, att hela vattnets yta kan
mer eller mindre fullständigt betäckas af växter. Den föregås merendels af dy- eller

gyttjebildning, men kan äfven, såsom i skogsmossar, någon gång uppstå utan sådan for-
beredelse ») . Under det att gyttja och dy redan bildas på inånga famnars djup, börjar

') Härom se bland andra äfven "Beskrifning öfver Wedbo härad i Småland, af Alfvin", ehuru en och annan deri
yttrad åsigt icke torde vara fullt rigtig.
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den egentliga torfbildningen först inställa sig då vattendjupet ej år större än 3—4 fot,

och blir först rätt kraftig vid 1—2 fots vatten. Under torfbildningen uppstiga växtar-

terna mer eller mindre högt öfver vattnets yta, en del af växten fortares visserligen af

vattendjuren och insekterna, men rötterna, vanligen af tågiga och med tufviga rötter

försedda arter, och en del af de bortdöende stjelkarne och bladen nedsänkas eller ned-

dragas tid efter annan allt mera under vattenytan, öfverväxas af nya generationer, och

de bortdöende genomträngas af det omgifvande brunfärgade, med djurträck och mulläm-
nen mer eller mindre belastade vattnet, ända till dess att torfbassinen är uppfylld i jemn-
höjd med vattnets nivå. Härefter kan äfven, såsom det är fallet med de s. k. "Hochmoo-
ren", hvilket vi skulle föreslå att öfversätta med "Höjmossar", om torfvegetationen utgöres af

sådana växter, som genom kapillaritet kunna uppsuga och qvarhålla vattnet, torfbildnin-

gen fortgå äfven flera fot öfver omgifvande vattenrändernas yta. Öfverallt i skogsbyg-

derna finner man ännu fortgående exempel håra.

Betraktas torfbildningens beskaffenhet och beståndsdelar efter den begränsning jag

här sökt lemna, samt jemföras dermed de olika, och i många afseenden vexlande, till ut-

vecklingssätt mer eller mindre framskridna lokaliteter, der sådana bildningar försiggå, så

torde man med tydlighet kunna fatta hela den historiska gången af detta märkvärdiga

och nyttiga materials bildning.

Efter hvad jag redan vid gyttje- och dybildningarna angifvit, är äfvenledes torfbild-

ningen icke annat än en efter dem fortsatt vidare utveckling af samma material, eller en

bassinutfyllning af djurträck, blandad med större eller mindre mängd bortdöende växt-

och djurorganismer, af hvilka i torfbildningen växtresterna, genom växtlifvets öfverhand-

tagande, mer och mindre fullständigt förtränga och utestänga djur- och växtlifvets lägsta

organismer, nernligen Krustaceerna, Infusorierna och Diatomeerna. Derigenom är torfbild-

ningen icke heller på annat sätt skarpt skiljd hvarken i den fria naturen eller vid den

kemiska granskningen från de förutnämnda bildningarna, ehuru deras från hvarandra

längst stående länkar kunna visa sig ytterst olika. Sålunda finnas de undre torflagrens

blandningsdelar vara alldeles enahanda med dylagrens öfra, men båda bildningarna skilja

sig från hvarandra alltmera, ju mera aflägse (högre upp eller längre ned) från deras sam-

manstötande delar man insamlar profven, eller ju mera hvarderas bildningsprocess fram-

skridit.

Torfven har derföre äfvenledes icke alltid samma konstituerande beståndsdelar, utan

dess växtarter*) vexla från början allt framgent, likväl i en viss ordning, beroende af

yttre omständigheter. Och då torfbildningen likasom gyttje- och dybildningarna ännu

oupphörligen i alla olika stadier fortgår, så kan man när som helst genom noggrannare

studium följa dessa särskilda konstituenters utbildningsföljd.

Äfven här kan man, ehuruväl till och ined flera årtionden knappast äro tillräckliga,

genom experiinenter öfvertyga sig om och studera detta förlopp, nernligen genom iaktta-

gande af de för odling aftappade eller utgräfda sjöarnas frivilliga igenväxning och utfyl-

lande med växter och torfmaterial.

") Då min afsigt icke varit att framställa den i växtgeografiskt hänseende vid torf och öfriga bildningarna vig-

tiga följden af alla de särskilda växtarter, som tid efter annan uppfylla jordytans vattenfyllda fördjupningar,

har jag här förbigått alla detaljer i detta hänseende, och inskränkt mig att anföra endast dem som kunna,

likt de ledande fossilierna i öfriga jordlagren, tjena till hjelp och ledning för bestämningen af de särskilda

lagren och de olika torfarternas och dyarternas m. fl. olika skikter och variationer.



28 H. v. POST,

Torfvens allmänna utseende och beskaffenhet är, såsom bekant, ytterligt varierande;

den liknar mer eller mindre dylagren till färg och beståndsdelarnes förhållanden i vått

tillstånd. Men den erbjuder i sitt friska tillstånd en enda karakter, hvarigenom den

lättast åtskiljer sig från dyen. Den är nemligen, så snart den måste anses såsom egentlig

torf, genomdragen af rottrådar och rottågor, och deraf mer eller mindre fast samman-

hängande, deri lik strandgyttja, som likväl icke har torfvens bruna, af mullämnen orsa-

kade färg. Att för öfrigt beskrifva alla dess olika förändringar vore ett alltför vidlyftigt

och arbiträrt göromål, utan har jag inskränkt mig att framställa de få hufvudvarieteter,

som våra trakters lokalförhållanden frambringa.

Strandtorf. Redan under det gyttje- och dybildning försiggår vid de smärre sjöar-

nes stränder, och i mindre vikar af de större, har på deras grundare ställen, eller der

bäckar och åar med brunt vatten infalla, torfbildning börjat, Sjelfva vassbottnarne, med

Scirpus lacustris och Phragmites, anser jag hithöra, och till och med redan der några

tätare starrtufvor börja uppstiga ur vattenytan kan man anse densamma i smått börjad.

Der nu Scirpus palustris, Alisma plantago, Sparganium simplex, Eqvisetum fluviatile m.

fl. inställt sig, är strandtorfbildningen börjad. Der infinner sig tid efter annan en stor

mängd växtarter, beroende af omgifvande strandvegetations beskaffenhet, och hvilka hvar

och en i sin mån bidraga till torfvens hastigare eller långsammare utbildning; men i all-

mänhet kan man anse några arter af Carex, af Scirpus och af Eqvisetum såsom de mest

karakteristiska för strandtorfven.

Såsom förut är nämndt kan man äfven hit räkna den del af stranden eller de

grunda sjöar, hvarest Nymphaea, Nuphar, de större Potamogeton-arterna, Batrachium, Spar-

ganium natans m. fl. uppträda, och der deras rötter bilda en sammanhängande massa dy-

blandad torfart, och kalla denna dytorf.

Den egentliga strandtorfven består af mer eller mindre hela rotstycken och tufvor

af stjelkdelar *), ofta i flerfaldiga hvarf omvexlande än med endast rötter, än med stjelk-

stycken, och genomdragen af svarta rötter af Eqvisetum eller hvitaktiga af Phragmites,

eller flere andra variationer i sammansättning, af några andra växtarter, inbäddade uti

eller omgifna med ett findeladt dymaterial, af enahanda beskaffenhet med dylagrens, eller

ofta nog af till och med gyttjeartad beskaffenhet. Denna torfart innehåller således alger,

Diatomeer, insekter och deras larver m. in. alldeles som dyen , men i relativt vida ringare

mängd. På den lösa dyen eller gyttjan vid sjöstränderna fäster sig vanligen sedan en ge-

neration af växter, hvaribland Spargania, Juncus supinus och Scirpus articulatus m. fl. fö-

regått, starr eller mosstufvor, hvilka allt längre utåt sjön fortväxa. Dessa omsvämmas
och omgifvas af nybildad eller från sjön inslammad dy, och nya växtarter med ännu tä-

tare rotsystem uttränga de föregående generationerna. På detta sätt igenväxa med torf

sjöstränderna från stranden ut till vassbältena, och äfven dessa fortväxa så småningom
utåt, om vattendjupet det tillåter.

Allt efter omgifvande stränders beskaffenhet, antager torfven härstädes olika karak-

terer, af hvilka man kan urskilja en, der öppna fält tillstöta, utmärkt af starrarter i öf-

vervägande mängd; en annan åter der löfskogar träda intill stranden, utmärkt genom in-

blandning af många arter Hypna, och löfskogsrester, samt den sista, der slutligen Sphagnum-

") Man har äfvenledes efter just dessa delar benämnt denna torfart, Rot-torf, och Blad-torf efter som endera de-
len förherrskar.
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arter och deras följeslagare utgöra hufvudmassan, jemte Carex filiformis, Calla palustris
;

Eriophorum vaginatum m. fl. Men då dessa varianter mera tillhöra det växtgeografiska

området, har jag här uteslutit deras noggrannare distingueranden.

Flytorf. Sedan uti grundare dysjöar stranden blifvit betäckt med nu nämnda strand-

torf, fortfar mången gång denna att öka sig kretsvis från stranden, så att hela sjön slut-

ligen betäckes med strandtorfbildning, vanligast karakteriserad af Scirpus lacustris och

Phragmites, hvilka bilda hufvudmassan. Men på andra ställen tager torfbildningen en an-

nan riktning. Efter de vanliga, förut nämnda dyväxterna inställa sig Potamogeton pu-

sillus, Callitriche-arter, Utriculariae, Lemna trisulca, Chara-arter och, troligen mest karak-

teristisk, Stratiotes aloides, hvilka utgöra förtruppen för en småningom sig alltmera ut-

bildande torfvegetation, hvilken till hufvudmassa består af Hypnum fluitans, men derjemte

flera andra, såsom H. cordifolium och dess följeslagare. Sedan dessa utfyllt vattennivåen

med en flytande växtmatta, inställa sig de mera egentliga kärntrupperna af torfbildare,

hvaraf bland de anmärkningsvärdaste Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, Carex irri-

gua och liinosa, utom de mera vanliga torfbebyggarne, Drosera-arterna, Sphagnum cuspi-

datum m. fl. Dessa bilda nu på ytan en tät torfmatta, hvilken gungar öfver den blöta

dyn, och deraf kallas gungfly, eller äfven fly, der den är obestiglig, och jag har deraf

tagit mig anledning föreslå ofvanstående benämning, ehuru man äfven, dock endast i

mellersta Sverige har benämnt den, efter Rhynchospora, såsom dess mest utmärkande

växtart: Agtorf. — Äfven Flytorfvens växter variera efter omgifvande stränders vegeta-

tiva beskaffenhet, så att den är något olika der barrskog, löfskog eller öppna fält till-

stöta, och den öfvergår småningom till den ena eller den andra af nedan anförda va-

rieteter.

Mosstorf. Uti flyn, der barrskog herrskar i omgifningen, eller der Sphagnum och

dess följeslagare bilda strandtorfven , och dessa mossarter få tillfälle att sprida sig utåt

dysjöns eller bassinens yta, der bildar sig ett tredje slag af torf, hvilket i många afse-

enden afviker från de öfriga torfslagen och derföre erhållit flera egendomliga benämnin-

gar såsom Hvit- och Röd-mosstorf, Skogsmosstorf, Sphagnumtorf, Myrtorf in. fl.

Om flyet nemligen är mycket vattendränkt och föga fastare föremål kunnat samla

sig på dyns yta, så att högre utbildade växtarter icke kunna fästa sig der, så utbreder

sig merendels, jemte några andra mossor, ett enformigt täcke af Sphagnum cuspidatum,

som ofta i långliga tider nästan ensamt fortväxer derpå, så att man någon gång finner

flera fot djupa lager deraf. Sedan vattendjupet minskats, inställa sig Menyanthes och

Calla m. fl., och jemte dem spridda fläckar af de öfriga mer vanliga Sphagnum-arterna,

S. cymbifolium och S. acutifolium, samt fläckvis äfven Hypna, och nu börjar den egent-

liga mosstorfvens bildning. Denna består nära nog uteslutande af sednast nämnde Sphagna,

hvaribland rötter och stjelkar af Oxycoccos, Eriophorum vaginatum m. fl., och till hvilka de

öfriga välbekanta skogsmossornas växtarter sälla sig. Denna torfart fortväxer ganska ha-

stigt, och, såsom förut nämndt, höjer den sig ofta genom hvitmossans egendomliga kapil-

laritet flera fot öfver omgifvande torfarter eller närgränsande vattenyta. Dervid, eller

förr, om mossan är grund, inställa sig äfven derjemte de vanliga småbuskarne, Calluna,

Ledum m. fl. samt derefter tall och gran, och mossen skogbekläder sig mer eller mindre,

i mån af vattentillgången.
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I trakter der barrträden af flere orsaker icke eller blott sparsamt kunna fort-

komina, eller der ringa buskväxter få tillfälle utbreda sig på hvitmossans yta, inställa sig

i stället Lafvar, företrädesvis Cladonia rangiferina och Biatora icmadophila m. fl., och

förvandla den grönaktiga mossytan till en ödslig, gråbrun, ökenartad mark, såsom de s. k.

Myrarne *) i Norrland och alla fjelltrakter, välbekanta för alla fjellvandrare.

Denna torfart, Mosstorfven , skiljer sig äfven från de öfriga slagen deri, att den in-

nehåller endast en ringa mängd af djurträck, Diatomeer och öfriga för dymassorna och

gyttjorna karakteriska beståndsdelar. Men likasom öfriga geologiska bildningar, såsom

silurisk kalk, fri från eller öfverlastad med fossila lemningar, icke upphör att vara den-

samma, eller en gneiss eller granit, genom upptagande af mer eller mindre mängd af

någondera bland sina konstituenter, så torde med lika rätt äfven mosstorfven böra bibehål-

las såsom en torfart, uti hvilken en af beståndsdelarne nära nog utträngdt alla de öfriga.

Kärrtorf. I de flesta torfbildande bassiner, der omgifvande stränder så tillåta, eller

der löfskogar eller släta gräsfält gränsa närmast intill dystranden, slutar vanligen en ve-

getation af starrarter följden af växter. Dessa äro vanligen ej annat än en fortsättning af

strandtorfven från bassinens kanter.

Vanligen först efter det Phragmites, Scirpus lacustris eller Eqvisetum föregått, följa

Carex stricta, C. personata, C. vesicaria och C. ampullacea, eller ock inskjuta delvis Bu-

tomus, Acorus calamus, Iris pseudacorus, med flere deras följeslagare, innan förenämnda

starr-arter inträffa,, men derefter dessa starr-arter, jemte C. canescens, C. paniculata

et affin., C. disticha m. fl. Slutligen, sedan torftäcket vunnit någorlunda stadga, till-

komma några gräsarter, såsom Calamagrostis stricta, Aira caespitosa m. fl., och torfmarken

öfvergår nu till en s. k. kärr-äng, der torfmossan åter sönderdelar sig och bildar en sär-

skild art mylla, hvarom mera nedanföre.

Kärrtorfven består vid undersökning nästan endast af rötter och nedra bladoni-

gifna stjelkdelarne utaf förenämnde starr-arter, omslutna af en ringa mängd dyartade delar,

och det hela impregneradt af bruna mullämnen, hvilka likväl äro, af i vått tillstånd rost-

artad, i torrt gråröd färg, och är sålunda, såväl till färg, så ock till beståndsdelarnes ke-

miska beskaffenhet, mycket olik de vanligare torflagren. Den finnes äfven partivis, likväl

såsom dessas strandtorf, uti torfmossarne och har der äfven, säsom vid strandtorfven an-

märktes, urskiljts under namn af bladtorf, grästorf och tradig torf, hvilka benämningar,

såsom mer eller mindre oegentliga, torde böra förkastas.

Denna torfart intager ej obetydliga vidder af vårt lands låga och sumpiga trakter.

Den träffas allmännast utbredd vid de större flodstränderna och flodernas och åarnes myn-
ningar, uti igenvallade sjöar och invid en del sjöar med långgrund strandbotten. Den
bildar sig, en gång börjad, mer eller mindre hastigt, och man kan redan på ett eller par

årtionden skönja stora förändringar och ett betydande tilltagande af denna torfvegetation.

Sådan är i största allmänhet beskaffenheten af våra för närvarande fortgående torf-

bildningar. Af dessa torfarters kemiska sammansättning föreligga visserligen en stor mängd
analyser, men vid hvilka man merendels icke fästat afseende på annat än deras askas

sammansättning. Derjemte har man icke bestämt eller beskrifvit de olika arterna af torf

och dy, hvadan för dessa bildningars geognostiska bedömmande och bestämning alla bruk-

bara analyser i allmänhet saknas.

*) Man torde kunna kalla denna varictet, om man sa vill, Myrtoif
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Jag- torde derföre här få anföra blott tvenne, under hopp att framdeles kunna leinna

flera undersökningar af de här ofvan beskrifna varieteterna.

1. Flytorf, från Mögsjökärret vid Reijmyra, undersökt år 1853 af Löjtnant R.

von Post, sedan mossan likväl ett par år varit genom en graf befriad från vat-

ten, och derföre mera utsatt för luften, än i friskt tillstånd.

2. Mossetorf, från Hagkärret vid Reijmyra; denna torfart bestod enbart af Sphag-

nuin, och togs omkring en fot under den ännu fortväxande Sphagnum-bädden.
På 100 delar — 1. 2.

EgentL vigt 1,018— 1,28.

Oorgan. Kali 0,011.

Natron 0,078.

Kalkjord 0,616.

Talkjord 0,082.

Lerjord 0,275.

Jernoxid 1,980.

Löslig Kiselsyra

Sand
1,870.

förlust 0,588.

Organ. Harts 5,502.

*) i vatten lösliga delar 5,150.

Mullsyror 9,160.

Mullkroppar 39,159.

Olöslig rest 24,732.

Källsyra \

Källsattssyra / 4,797.

Obestämda och förlust )

5,500.

88,500.

i

100,0.

ej best.

1,51.

ej best.

0,46.

1,30.

1,20.
4,47.

ej best.

13,18.

10,70.

46,49.

1,59.

0,72.

12,24
84,92.

10,61.

100,00.

95,53.

Ilygroskop. vatten 6,000.

100,000.

Vid glödgning funna: Oorgan, ämnen 5,50. 4,47.

Organ. » 94,50

De organiska ämnena motsvara

på 100 delar:

I sprit lösliga delar 6,2.

Mullsyror 10,4.

Mullkroppar 44,2.

Olösliga delar 28,0.

Källsyra
]

Källsattssyra / 11,2.

Obestämda )

ej best.

15,5.

12,6.

54,7.

1,9.

0,9.

14,4.

100,0.

*) Måhända är den stora mängden af i vatten lösliga beståndsdelar, hvilka i de öfriga analysenia icke blifvit be-

stämda, källsyrade och kall sattssyrade salter, hvilka rättast bort derunder anföras, såsom i sammanställningen

af de organiska ämnena skett.
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Man har i allmänhet ansett torfmaterialet härstamma från Sphagnum-, Hypnum-

och några andra moss-arter, jemte några få Cyperaceer *). Endast i den egentliga moss-

torfven kan så medgifvas vara förhållandet. Uti de öfriga varieteterna, t. ex. Strandtorf

och Flytorf, träffas endast ytterst få fragmenter af dylika mossor, och de kunna icke der-

före sägas utgöra ett på något sätt framstående material för torfvens vegetabiliska delar,

så vida man icke vill medgifva, att cellulväfnaderna i vattnet undergått någon kemisk

upplösning och förstörelse, hvartill jag dock icke kunnat finna någon anledning.

Hvilka än nu de växter äro, som bildat hufvudmassan af förenämnde torfarter,

torde man dock igenkänna ett likartadt förlopp vid deras bildning. Hufvudmassan — den

af sönderdelade växtrester mer eller mindre beblandade djurträcken — är här, liksom

i många geognosiens bergarter, närvarande i större eller mindre mängd, eller mer

eller mindre utträngd eller försvunnen. I stället för hufvudmassan, hvilken i dylagren är

nära nog uteslutande enbär, uppträder här en af beståndsdelarne — de hela växtdelarne

och de fina rötterna, mer eller mindre fullständigt utträngande det hos Dyen karakteristiska,

och det hela sammanhäftas medelst rötterna till en fast väfnad, hvilken karakter all-

deles saknas hos dylagren.

Deremot är den bruna, gryniga gyttringen af mullsubstanser, och den deraf åstad-

komna bruna färgningen af dessa båda lager, enahanda, blott här vexlande i intensitet;

och härigenom åtskiljer sig Torfven hufvudsakligen från Gyttjan, med hvilken den står i

mycket nära samband i afseende på bildningssätt, förnämligast med Strandgyttjan, hvilken

äfvenledes går Strandtorfven mycket nära.

I samma mån som hufvudmassan, djurträcken, är undanträngd i torflagren, i samma
mån minskas äfven Diatomeer och deraf åfven löslig Kiselsyra och lemningar af djurarter,

ehuru måhända i torflager en större mängd insekter och insektdelar träffas än uti dy-

lagren.

De grofva växtresterna och de dessa åtföljande rötterna, detta torfbildningens

ymniga material, har jag derföre ansett vara det väsendtliga af torfvens geognostiska

karakter, och det bör blott anföras några ord till en försökt förklaring af dessa delars

bibehållelse och förvaring igenom århundraden.

Äfven Torfven, likasom Dyen, bildar sig, så vidt jag kunnat erfara, endast der ett

mer eller mindre brunaktigt färgadt vatten stagnerar. Väl bildas likväl utmed sjöstränder

med klart vatten äfven torfmossar, men icke förr än sedan, genom en eller annan orsak,

någon del af stranden blifvit afstängd från gemenskap med det öfriga af vattenbassinen,

och ett mullhaltigt extrakt derigenom kan koncentreras. Här har derföre ett förlopp in-

trädt, hvilket alldeles sammanfaller med det vid gyttjebildningen beskrifna, endast med
den skillnad, att den nedfallande djurträcken och de uti dem innehållna växtdelarne, äf-

vensom rotdelarne och stjelk- och bladstycken, i mån som deras vegetativa verksamhet

afslutas, uppfyllas och småningom impregneras med mullämnen, och deraf antaga brun

färg. De gröna delarne gulna, urblekas och antaga först derefter den bruna färgen, hvil-

ken med tiden alltmera mörknar. Hvarje cell tyckes på detta sätt uppfylla sina väggar

med ett mörkbrunt (under mikroskopet klart ljusbrunt) sediment. Det synes häraf, som
skulle alltid en gyttjebildning föregå torfvand lingen, och att denna sednare tager sin bör-

*) Se härom Vaupells förut anförda skrift.
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jan först genom underifrån uppträngande bruna substanser eller dem föranledande agentier.

Under gyttjebildningens stadium förtäras troligen af Vibrioner och Infusorier alla för djur-

lifvet användbara delar; en process, möjligen likartad med den vid dybildningen anförda,

torde inträda, och dervid, såsom der, de bruna substanserna uppstå. Ett noggrannare

studium af det kemiska förloppet bärvid vore af ett stort intresse.

Emellertid nedsänkas de bortdöende rötterna och blad- eller stjelktufvorna alltmera

under vattnet, insuga eller genomträngas af den bruna, preparerande substansen, och

bilda, jemte omgifvande dyartade delar, sedan de mer eller mindre utfyllt hela bassinen,

ett helt hophängande växttäcke, som flyter ofvanpå den underliggande dymassan *). Här

fortgår torfbildningen raskt; troligen hindrar luftens frånstängning och en stor del Infu-

soriers uteblifvande den af dem eljest företagna gyttjepreparationen, och växtdelarne öf-

vergå mera direkt till det bruna stadiet. Växterna fortväxa uppåt, under det att rot-

ändarne för hvarje år sänka sig djupare ner, troligen genom den underliggande dyns hop-

sjunkning.

Sedan torfmassan på detta sätt hopat sig och småningom hoptryckes och samman-

sjunker, skönjes icke någon kemisk sönderdelning eller förändring föregå inuti densamma,

utan så väl de finaste växtdelar, som ock djurmembraner och kärl ligga der fullkomligt

bevarade. Något med garfanme likartadt eller någon reaktion, som ens häntyder derpå,

har jag i af mig undersökta torfarter ej funnit.

Om man också, såsom jag vid mina komparativa undersökningar gjort, anser att

uppgifterna om Torf, Dy och mullarternas närmare beståndsdelar, Hwniin, Ulmin och deras

Syror samt Kalhyrorna, äro fullt riktiga, så känna vi likväl alldeles icke dessa ämnens

uppkomst och förvandlingar sinsemellan, eller deras sönderdelningsprodukter vid behand-

ling med sådana agentier, som förekomma i torflagren, ej heller veta vi under hvilka for-

mer de qväfvehaltiga beståndsdelarne i dessa ämnen existera. Ty om äfven en del deraf

möjligen skulle vara Ammoniaksalter, så är dock denna del alltför ringa att motsvara

torf- och dyarternas stora qväfvehalt, om också de oförstörda insekt- och djurväfnaderna

tagas med i räkningen. Mina ofullständiga undersökningar tillåta mig icke att anföra

siffertal, utan jag motser en mera passande förmåga att lösa dessa uppgifter, hvarom man
äfven numera kan hafva förhoppning, sedan torfämnena börjat underkastas fabriksmässäg

behandling för flera tekniska och metallurgiska ändamål.

Uppkomsten af den bruna mullösningen samt växt- och djurdelarnes impregnation

medelst denna lösning torde efter mina observationer och försök vara det vehikel, hvari-

genom torfvens bevarande åstadkommes. Torf bildas sålunda icke, der vattnen äro fria

från mullsubstanser. Vigtiga följder kunna deraf hemtas dels för förklaringen öfver torf-

bildningens uppkomst i skogstrakter och frånvaro i slättrakter, der vanligen mulltäcke på

den omgifvande marken saknas; dels torde man genom iakttagande af naturens sätt att

gå tillväga vid dessa bildningar, genom vissa likartade åtgärder kunna åstadkomma och

befordra återväxten **) af torf.

*) Danska författare hafva kallat mossarna i detta tillstånd "Hängesäck-moser".

") Man har härom haft stridiga åsigter. Under det att den ene förnekat torfvens tillväxt i våra dagar, hafva

andra uppskattat återväxten alltför högt. Prof. Steenstrup har af sina undersökningar i Danmark dragit

den slutsats, att återväxten af torf för närvarande är nära nog ingen, hvilket resultat för Danmarks kultive-

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 1.
^
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Såsom en art af torf måste väl äfven den, af gräs och lågväxta växtarters rötter,

samt af samma arters förmultnade delar och af djurträck bestående, grässvålen anses,

hvilken, ehuru blott till några få tums mägtighet, betäcker landets yta öfver ängar

och betesmarker der gräsvegetation herrskar. Den karakteriseras visserligen af en större

proportion osönderdelade växtrester, rot- och bladdelar, ört- och moss-stjelkar m. m., så

att den med fullt skäl, då dessa uppgå till \ eller mera af hela den, från organiska na-

turen härstammande jordens vigt, kan rättfärdiga sitt namn af Grästorf, såsom den i all-

männa språkbruket benämnes. Men då denna torfart, utom en stor myckenhet sand, lera

och öfriga oorganiska delar från underliggande jordlagren, till sin mest karakteristiska

beståndsdel utgöres af den bruna så kallade myllan, hvilken till sammansättning och bild-

ningssätt är alldeles olika den under vattnet bildade rätta torfvens mullartade bestånds-

delar, så räknar jag detta material till de under namn af Mylla nedanföre närmare karak-

teriserade myll-arterna, hvilken, likasom de under vattnet bildade jordmaterialierna, kan

vara af mer eller mindre torfartad beskaffenhet.

Det har icke varit min afsigt att vid förklaringen af torfmossarnes uppkomst ingå

uti några enskildheter eller uti beskrifningen af deras lagerföljder, utan fastmera endast

att framställa den genetiska, ännu i dag fortgående, utvecklingen af de materialier, som

tydligen äro analoga och till beskaffenheten nära nog öfverensstämma med dem, som före-

finnas vid torfmossarnes undersökning, uti deras olika lager. Dessa lager äro i sednare

tider noggrant undersökta så väl i Tyskland, Danmark, som ock i Skottland och Irland

o. fl. st., ehuru mig äro bekanta endast de förut åberopade afhandlingarna af Prof.

Steenstrup och D:r Vaupell, till hvilkas detaljerade delar jag måste hänvisa. Det är

likväl nödigt, att här anföra några ord om åtskilliga förhållanden vid den historiska ut-

vecklingsgången af dessa torfbildningens materialier, samt tillse, hvilka olika konstituenter

de kunna hafva skiljaktiga från närvarande tidens. Men då jag ännu icke varit i tillfälle

att granska och bestämma ens minsta delen af den i våra trakter befintliga torfvens sub-

jektet*, så måste jag endast korteligen vidröra detta, hufvudsakligen för att fästa upp-

märksamheten derpå.

Efter de undersökningar jag haft tillfälle anställa med 10 å 12 torfmossar i mel-

lersta Sverige, visar det sig ganska tydligt, att de allesamman utgjort grundare sjöar,

med i början färglöst, klart vatten, och hvilka, likasom våra insjöar ännu i dag, afsatte

gyttja i tunnare eller tjockare skikter. Torfmossarnes gyttja företer dock vid mikrosko-

pisk undersökning inånga olikheter mot den, som för närvarande bildas i våra insjöar.

Det är isynnerhet de så väl sig bibehållande Diatomeerna, som äro af en annan beskaf-

fenhet, än dem som nu träffas bildande våra insjöars gyttja, så väl vid stränderna, som
å de djupare ställena. Mängden arter äro väl i det närmaste identiska, t. ex. några Eu-

rnde slättlandsbygder icke torde vara oriktigt. Likaså Fkaas i Mtinchens omgifning. Deremot uppskatta de
äldre auktorerne åtcrväxten möjligen alltför högt, t. ex. van Marum, Huffman, de Luc, till 2—8 decimal-
tura per ar. Lesqueretjx, O. Sendtner m. fl. anföra dock talförhållanden — 0,2— 0,3 tum — och så om-
kring såsom faktiska, hvilket, i mossar, med någon återväxt icke torde vara för litet. Se O. Sendtner : Die
V egetationsverhältnissc 8ydbayerns, pag. 645. De större talen hafva likväl erhållits i torfgrafvar, der säkerligen
en gynnsam vegetation af sig sjelf inställt sig, och deraf kan man sluta huru hastig tillväxten på artiriciel
vag kan åstadkommas, under ett noggrant iakttagande af samma omständigheter.
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notia*, Naviculae, Tabularia3, Gemphonema? och Melosira? m. fl., men här förekomma der-

jemte många arter, hvilka jag dels alldeles icke träffat någonstädes lefvande, såsom Cam-
pylodiscus clypeus och några Eunotia? *), dels äfven sådana, hvilka numera hafva en helt

olika fördelning. De tyckas dock alla vara sötvattensformer, men af arter som äro främ-

mande för närvarande tids naturförhållanden. Det har icke lyckats mig hvarken på olika

djup vid stränderna af insjöarne, eller i deras djupare håligheter, träffa någon ännu fort-

gående gyttjesamling af lika beskaffenhet med den under torfven befintliga. Forchhammer
och Steenstrup hafva kallat detta lager torfmossarnes "Kisellag" **). Vaupell har nära nog
förbisett detsamma och det af följande orsak: Uti smärre sjöar med färglöst klart vatten

bildas så ringa qvantiteter af gyttja, att den icke utan särdeles uppmärksamhet kan iakt-

tagas. Der åter smärre bäckar eller floder föra fint lerslamm uti bassinerna, bildas icke

heller någon med egendomligt utseende utmärkt gyttja, ej heller der Tuffkalk eller Bleke

afsätter sig samtidigt med de gyttjeartade delarne. Men i hvarje torfmosse, särdeles der

icke vattenströmmar eller åar inmynnat i närheten, träffas alltid, på gränsen mellan san-

den eller leran i bottnen och det följande dylagret, en rand af gyttja, ofta ej mer än

några linier eller några tum, men tillräckligen tydlig för konstaterandet af analogien med
sjöbottnens beskaffenhet. Uti afstängda bassiner och vikar af torfmossarne, sa väl som i

våra nuvarande insjöars med torf igenfyllda stränder, fortsättas dock samma gyttjelager,

och uppnå der ofta 6—8—10— 12 decimaltums mägtighet. Der man vid torfmossarnes

undersökning icke särskildt gifvit akt på dessa omständigheter, kan man lätteligen förbise

det ofta nog omärkliga gyttjelagret.

Att dessa torfmossarnes gyttjelager äro med hvarandra alldeles identiska, och att

de med gyttjelagren i våra insjöar bilda en ännu fortgående skiktbildning, har jag flere-

städes vid härvarande sjöars stränder kunnat iakttaga. Tvenne här i närheten belägne

sjöar, Hunn och Tisnaren (i Skedvi socken), hafva flera vikar, hvilka numera äro igen-

grundade och öfverväxta med torf, eller bilda en långgrund torfstrand, som under de

sednare årens (1857— 58—59) låga vattenstånd legat blottad under höst och vinter. Deri-

genom har man kunnat upphemta torf och dy till åkerförbättringar, och den gyttja man
dervid anträffat på torfstrandens botten, har varit alldeles af enahanda beskaffenhet med
dylik gyttja från torfmossar i närheten och från dylika i Södermanland , Westmanland

och Upland. Dessa gyttjelager kunna äfven följas utefter sjöarnes botten, utgående un-

der torflagret och der sammanhängande med närvarande tids gyttjelager, ehuru detta är

bildadt af några olika arter Diatomeer och andra olika mikroskopiska beståndsdelar.

Jag har dock icke lyckats träffa Torfgyttja aflagracl direkte under den närvarande tidens

gyttjelager.

Emellertid visar detta resultat, att med all visshet våra djupare sjöar, der icke

sand och lera tillströmmat från floder och åar, ända från torfbildningens äldsta tider, bi-

behållit sitt klara rena vatten, och att många århundraden — kanske många årtusenden —

*) Då jag icke varit i tillfälle att med fullt säkra typer jemföra mängden af mina bestämningar å dessa lägre

djurarter, har jag härstädes i allmänhet uteslutit uppgifterna om de särskilda arterna.

") Sedan detta är nedskrifvet har jag haft tillfälle att genomse Prof. Eiirenbergs Mikrogeologi, hvarest en stor

myckenhet mikroskopiska subjekter af så väl torf, som gyttja och mullarter äro aftecknade, och hvarefter jag,

om omständigheterna det medgifvit, hade bort göra åtskilliga förändringar i denna uppsats. Eiirenbergs In-

fusorienerde och Kiselguhr äro i allmänhet identiska med hvad jag kallat gyttja.
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icke förmått hopa större massor af gyttja i dessas bassiner än hvad jag i det föregående

anfört *).

Ofvan om Gyttjan ligga i olika torfbassiner olika mägtiga lager af Dy, s. k. "Tor/dy".

J mellersta Sveriges af mig undersökta torfbassiner är denna Dy i det närmaste likartad

med den, som ännu bildas i våra dysjöar, ehuru jag ännu icke haft tillfälle jemföra dem

genom detaljerade artbestämningar af Diatomeerna, och ehuru dymassan, genom Barnman-

tryckning och flera konsistensförändringar, ofta är för ögat något olika. Detta lager sär-

skiljes icke noggrannare af Steenstkup och Vaupell, men af de beskrifningar å lagren

dessa leinnat kan man klart inse att torfvens lagerföljder i Danmark äro alldeles enahanda

som hos oss, ehuru vissa varieteter der förefinnas, hvilka hos oss ännu icke af mig iakttagits.

Af det lager Vaupell beskrifvit under namn af Amorf Törf, och hvilket ligger di-

rekte ofvanpå Forchhammeus Kisellag, har jag erhållit prof från Toresjö i Skåne; det är

brunt, bladar sig vid torkning o. s. v. och förhåller sig i öfrigt alldeles lika med Vaupells

beskrifning. Under mikroskopet visar det sig bestå af en elastisk, halfgenomskinlig, ljusbrun,

likartad, horn- eller broskartad hufvudmassa, utan all skönjbar struktur. Denna är tydligen

bestående af djursubstanser, närmast öfverensstämmande med Chitin, men dess kemiska re-

aktioner har jag ej ännu medhunnit närmare granska Deruti ligga inbäddade djurhinnor,

skaldelar, här, klor och diverse tydligt bestämbara djurdelar till nära J:del af hela mängden

inbiande beståndsdelar; afbitna väoctcelldelar och växtkärhtycken i vida ringare mängd; pol-

lenkulor, några få af barrträd, flera af obestämda arter; fina rotlika trådar, lika svampars

myceliitrådar; några få kiselnålar af Spongilla; några få Diatomeer o. s. v. Den visar sig

sålunda utgöra ett med dylagren i det närmaste öfverensstämmande material. Analysen

här nedanföre visar huru ringa mullsyror och mullkroppar deruti innehållas, och huru litet

passande benämningen af Amorf Torf skulle vara. Den brinner med klart lysande stark

flamma alldeles såsom djurämnen **).

På 100 deiar i 2:ne olika prof.

Oorg. Kali och Natron ej bestämda. vid glödgning erhölls.

Kalkjord 2,23 2,29. Oorganiska ämnen 18,oi.

Talkjord — 0,42. Organiska » 81,79.

Lerjord och Jernoxid 6,95 7.oo.

Löslig Kiselsyra 0,26 L
Sand och Lera 5,35 \

'

Kolsyra, Svafvelsyra o. förlust 3,22 1,90. 2g 0]

18,oi 18,oi.

Org. Harte och fettartade ämnen 2,93 3,9.

Mullsyror 5,03 6.8.

Mullkroppar 16,09 21,8.

Olöslig rest 20,03 27,1.

Kallsyror och förlust 29,88 73
96

40,4.

Hygroskop. vatten 7,73. 100,0.

100,00.

De organiska delarne alltså

på 100 delar.

) Härvid måste jag dock tillägga, att jag icke varit i tillfälle att med passande instrumenter fa undersöka de
stöne sjöarne, såsom Vettern, Hjelmaren in. fl. andras djupaste håligheter, uti hvilka jag har skäl förmoda
större upplag af sedimenter.

) De 1 denna analys erhållna organiska ämnen äro i sina kemiska och fysiska förhållanden alldeles olika dem ur
vara dagars torf, dy och mylla. Sä väl mullsyror som mullkroppar äro ljnsbruna, afsätta sig icke flockigt,
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Torfgräfvarne benämna detta lager Fede, Fedtiaög eller Bundmög, och Vaupells

förmodan, att dess bildningssätt skulle försiggå genom frost under vintertiden, förlorar

sitt värde, då det icke visar sig bestå af mullartade ämnen till någon betydlighet. Huf-

vudmassan är säkerligen icke annat än de djurätande vattendjurens träck, hvilken, om den

dermed under mikroskopet jemföres, visar sig fullt motsvarande. Någon dylik dyart har

jag icke kunnat träffa i mellersta Sveriges torfbassiner.

De härefter följande torfmossarnes lager angifver Vaupell under namn af "Mosse-

eller Hypnum-lagret" , hvilket, ehuru det icke noggrannare beskrifves af honom, dock tyd-

ligen tillhör dylagren. Äfven en del af det sista under namn af "Svamp" hos honom be-

skrifne lagret måste räknas till dy. Deremot har Steenstrup vida noggrannare beskrifvit

de särskilda lagren, utan att dock med karakterer befästa deras olikheter. Hans Mostörv

eller Svamptörv synes i det närmaste enahanda med hvad jag kallat Mossetorf.

Efter hvad jäg i det föregående anfört inträder bildandet af den egentliga torfven

först efter det att bassinens yta blifvit öfverhöljd af ett sammanhängande täcke af växt-

arter, och då deribland Cyperaceer (Eriophorum och Carex, Rhynchospora m. fl.) äro de

lättast igenkänneliga. hvilkas förekomst såsom ett särskildt skikt af Vaupell angifves i

de många profiler! af torflager han i sin afhandling pag. 19 anför, så kan man deraf se,

att dy- och torflagren , såsom jag här angifvit deras följd, äfven i Danmarks torfmossar

noggrant framställa sig. De något afvikande lagringssätt, som några af dessa mossar fö-

rete, låta sig äfven lätt förklaras, ehuru jag, utan kännedom af lagrens mikroskopiska

beskaffenhet, här måste lemna dem åsido.

Såsom bekant innesluta dessa torfmossar, särdeles i deras kanter eller vid de fordna

stränderna, rika inlagringar af den vegetation, som fordom betäckte stränderna,- hvaribland

jag här endast torde få angifva några få omständigheter rörande de grofva ekstammarne,

som man funnit nedlagrade i torfmossarne äfven här i mellersta Sverige, samt angående

de undersänkta barrträdstubbarne, som allmänt förefinnas i våra sjöars och mossars strand-

kanter.

De stora ekstammarne ligga merendels uti dylagren och jemte en vegetation af hassel

och andra löfträd, som i allmänhet liknar våra dagars löfskogar, men som tydligen varit mera

yppig än den närvarande. Många af dessa stammar torde dock vara yngre. Dem jag träffat,

och hvilkas lagringsförhållanden omständigheterna gifvit tillfälle att undersöka, hafva alla visat

sig uppväxta utmed torfmossens kant, några fot eller mera öfver vattenranden. Det mot

närvarande tids afvikande förhållandet, att dessa stammar i fullkomligt friskt tillstånd ligga

nedfällda i vattnet — utan att man med något skäl af sannolikhet kan anse dem kullblåsta

eller åtminstone icke alla nedfällda med huggverktyg af landets uräldste folkstammar —
har jag sökt förklara på ett sätt, hvartill äfven liknande fakta i våra dagar kunna leda,

att nemligen dessa ekar, h vilka växte några få fot öfver den tidens vattennivå, genom

starka vattenflöden, hvilka för ett eller flera år uppstigit öfver den vanliga vattenhöjden,

och försatt ekarnes rötter och nedre delen af deras stammar derunder, skadats och tagit

röta, hvarigenom de torkat och af blåst eller fortsatt röta slutligen blifvit omkullfällda.

som de vanliga, och äro mera överensstämmande med de obekanta, på analogt, sätt erhållna fällningarne nr

gyttja. Då jag icke haft tillfälle att utföra några organiska förbrännings-analyser, har jag icke kunnat fullfölja

undersökningen af dessa ämnen, utan nödgas anföra dem i det ytterst ofullständiga och felaktiga skick de har

meddelas, och blott för att lemna jemförelser mellan de särskilda slagen.
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På detta sätt nedfalla vid uppdämningar ännu i dag stora kraftiga så väl björkar som

tallar och granar äfven i dessa trakter, och någon rimligare förslagsmening har jag der-

öfver icke kunnat utleta.

Hvad åter de undersänkta skogarne eller stubbar af tall och gran beträffar, hvilka ofta

i två till tre hvarf träffas ofvanpå hvarandra vid kanterna af så väl våra sjöar, som ock

i torfmossarnes grundare strandkanter, vill jag här anföra några fakta, från hvilka slut-

satser låta härleda sig, hvilkas vidare pröfvande å andra ställen icke torde uteblifva.

Bland sådana som i våra dagar blifvit förorsakade af bekanta orsaker vill jag nämna föl-

jande. Vid Häfla jernbruk uti Skedvi socken uppdämdes år 1828, för anläggning af några

nya hammare, en mindre sjö, Vagnaren, något öfver tre fot. Dervid blef en låg med

barrskog beväxt torfmark försatt under ständigt vatten. Träden utdogo, afhöggos vinter-

tiden och bortfördes, och deras stubbar stå nu större delen af åren under vatten, och

visa allt mera antydning till samma taggiga former, som torfmossarnes stubbar ega, och

hvilka former sålunda orsakas af vattnets mekaniska gnidning, i förening med trädets olika

hårdhet i vissa stycken.

Uti Djulö-sjön, i St. Malms socken af Södermanland, förekommer på vestra och syd-

vestra stranden af sjön en mindre torfmosse, och utmed denna en långgrund torfstrand,

från hvilkens botten vid lågt vattenstånd en stor myckenhet taggiga tallstubbar med top-

parne uppstiger öfver vattnets nuvarande yta. Understundom kan man äfven under dessa

stubbar upptäcka ännu ett lager af stubbar, hvilka sålunda uppväxt på en botten vida

lägre än de öfriga stubbarnes, och ungefärligen 6 fot under närvarande tids lägsta vatten-

yta. Då nu denna sjö är hålldamm för Forssjö bruk, är det ganska troligt, att innan

den dertill blef använd, sjöns vattenstånd varit flera alnar lägre, och att sålunda skogen

kunnat växa på den naturliga stranden, hvilken småningom genom torfvens tillväxt, och

vidare genom nedanföre anförda variationer i vattenståndets höjd, tillåtit ännu en gene-

ration af träd att uppväxa.

Utmed stranden af en mindre sjö, Onsjön i Skedvi socken af Östergötland, förekomma

likaledes två till tre hvarf af tallstubbar öfver en gammal gyttjebotten, som innehåller

Campylodiscus clypeus m. fl. numera försvunna arter, och ligger omkring sex fot under

närvarande tids medelvattennivå. För omkring femtio år sedan blef denna sjö medelst en

graf aftappad, och vattnets yta sänkt minst tre till fyra fot, hvilket af strändernas be-

skaffenhet lätt kan utrönas, och hvarigenom torfmarken och dessa stubbar återkommit i

dagen. På slutet af 1700-talet fanns dock härstädes en mindre qvarn, för hvilken den

nämnda sjön var hålldamm, och det är derföre icke osannolikt, att äfven här förstörelsen

af den yngsta generationen eller generationerna orsakats, af uppdämningar gjorda för längre

eller kortare tid tillbaka.

Dylika undervattensskogar förekomina nästan i alla torfmossar inom Skedvi socken

och i oingifvande socknar. Jag vill dock inskränka mig att blott anföra ännu ett exem-
pel, nemligen från en torfstrand omkring en liten skogssjö, Mögsjögölen, invid Reijmyre
bruk. Afven här är vattenståndet sedan äldre tider betydligt sänkt, så att man kan
skönja det på stränderna hafva varit sex till åtta fot öfver närvarande tids vattenhöjd.

Men lika tydligt är äfven, och bestyrkes ytterligare genom ännu fortvarande traditioner,

att dessa sänkningar åstadkommits genom menniskohand, och att många af de nuvarande
torfmossarne och skogssjöarne för 60, 80, 100 år tillbaka varit grunda sjöar eller egentliga
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s. k. träsk. Äfven här förekomma på stränderna samlingar af tallstubbar, två till tre öf-

ver hvarandra, hvaraf de lägsta torde med sina rötter ännu stå några få tum under den
nu betydligt sänkta vattennivåen och dessa sålunda hafva växt på en fast mark, som legat

tio till tolf fot under den högsta från fordom märkbara vattennivåen.

Under det att man i allmänhet klagar öfver och tydligen observerar en minsk-

ning af vattenhållarne och vattendragen, vågar jag dock påstå, att sjöarne i skogs-

trakterna, der de lemnas i fred från menniskans ingripande, tvärtemot öka sin vat-

tenmassa och höja sin nivå allt högre, och tror, att detta förhållande torde ensamt lemna
förklaringen öfver dessa nersänkta skogar i allmänhet, der icke sednare tiders uppdämnin-

gar kunna visas hafva orsakat dem. Det är ett för alla skogstraktsbebyggare välbekant

förhållande, att alla mindre bäckar och flöden för hvarje år igengrunda sig, i det att

bottnen höjes genom nedförande af sand och grus, äfvensom större och mindre stenar

från afloppens sidor. Jag har under flera år, likväl der gräfning egt rum, observerat ett

tilltagande af omkring 1 till 2 decimaltum pr år, hvarföre tid efter annan upprensningar

måste vidtagas. Jag tror att häri orsaken bör sökas icke allenast till undervattenskogarne,

utan äfven till flera andra fenomener, hvarom här icke är tillfälle att tala. I saknad

af passande undersökningar till bestyrkande af här framkastade mening, vill jag endast

hänvisa till observationer i naturen. Alla skogssjöar, der icke menniskan haft anledning

att rubba vattennivåen, stå här i mellersta Sverige hela åren ända till bräddarne fyllda

med vatten; likaså fann jag förhållandet vara i norra Westmanlands skogstrakter, äfven-

som med fjellsjöarne och de mindre skogskärnarne i nordliga Dalarne. Skogen växer här

ända ned till vattenbrynet, ofta stå rötter och stubbar ombäddade med torf och mossa,

och det erfordrades blott ett tillfälligt jordras vid sjöns aflopp, som höjde dess spegel

några få tum, för att samma förhållande skulle inträffa, som vi nu observera i våra torf-

mossars bäddar, den dödade skogen skulle af röta förtäras vid vattenbrynet, stammarne

omkullfalla och förmultna eller qvarligga såsom s. k. "lågor", och, sedan en ny torfvege-

tation utfyllt stubbarnes mellanrum och massan konsoliderat sig och blifvit nog fast att

bära en tallplanta, skulle sådana åter uppväxa företrädesvis på den fastare delen öfver den

underliggande stubbens topp. En liten skogssjö i närheten af Reijmyra, Bårsjön, hvilken

likväl icke varit alldeles orubbad till sin vattennivå, har lemnat mig tillfälle till vigtiga

studier för denna förslagsmening, hvilkens fullständiga utveckling jag måste tills vidare

förbigå.

Vid de två här omnämnda sjöarne inom Skedvi socken ligga de undersänkta träd-

stubbarne endast på norra och nordostliga stranden och saknas på de södra och sydvest-

liga. Men då dessa sednare stränder här äro mera tvärbranta och vattenstranden djupare,

så torde förhållandet vara rent af tillfälligt, Skulle åter äfven på andra trakter de under-

sänkta skogarne befinnas inskränkta till några vissa väderstreck, så måste man antaga

betydliga nivåförändringar i landets läge, hvilket likväl, efter hvad jag hitintills erfarit,

icke varit af nöden.

Alla omständigheter vid torfmossarne och de mindre sjöarne visa dock ovedersägligt,

att deras vattennivå i de äldsta tiderna varit vida lägre än för närvarande, och att deras

vattenyta från de äldsta tiderna höjt sig, till dess i våra sednare århundraden kulturen

orsakat en allmän sänkning.
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IV. Jlvlla.r

Under denna gemensamma "benämning har jag sammanfattat alla de mer eller min-

dre brunfärgade, ända till mörkbruna, pulverformiga ämnen, hvilka vi finna aflagrade på

torra landet under och omkring rötterna af närvarande tids vegetation, och hvilken man

i allmänhet anser såsom en produkt af växternas sönderdelning och förmultning, blandad

till mer eller mindre myckenhet med ännu icke sönderdelade stycken af växterna, samt

med mer eller mindre sand, grus, lera, kalk o. s. v. af underliggande lager. I detta till-

stånd har man kallat den dels Damjord, dels Humusjord, dels Växtjord o. s. v., men torde

enklast och redigast efter vårt lands äldre språkbruk, med Berzelius och sednare förfat-

tare*), böra benämnas Mylla. Våra äldste författare hafva äfven användt detta namn,

ehuru oftast uttrycket Svartmylla, såsom mera karakteristiskt och skiljdt från hvad landt-

bruksförfattarne betecknade med Lermylla, Kalkmylla, Sandmylla o. s. v. Uppkomstsättet

af denna produkt har jag här betecknat med Mullbildning, ehuru uttrycket icke är fullt

adeqvat.

Äfven denna bildning utgör ett väl icke mägtigt, men för Geologien i många afse-

enden betydelsefullt lager, hvars omfattning, uppkomstsätt och konstituerande bestånds-

delar jag har för afsigt att framställa. Utredningen af äfven dennas kemiska detaljer och

beståndsdelar måste jag, af brist på tillfälle till vidlyftigare undersökningar, lemna åt

efterkommande.

Undersökes Myllan med mikroskopet, vare sig från berg, skogar, ängar och fält,

eller från gårdars och städers närhet, hvarhelst man finner mindre upplag deraf, igenkän-

ner man dess nära slägtskap med gyttja och dy derigenom, att den till den mest volumi-

nösa delen består af sönderbitna växtdelar (cellväf och växtkärl) af många grader af finhet,

samt gryniga gyttringar eller rnsor af bruna formlösa eller rundade partiklar, hvilka icke

under mikroskopet kunna ytterligare särskiljas, men visa sig såsom till en del genom-

dränkta med eller bestående af humussyrade salter eller fällningar (rusor) af Humussyra.

Dessa gryniga gyttringar upplösas icke af vatten, utan bibehålla sin form, till en del också

sin färg, äfven om myllan behandlas med ganska starka så väl syror som alkaliska lös-

ningar. Uti denna hufvudmassa ligga inblandade, i otalig myckenhet, lemningar af många-

handa art, men företrädesvis uti de öfra m ull-lagren och der redan med blotta ögonen

igenkänliga former, hvilka tydligen äro insekters och andra smärre djurarters träck och

ofta utgöra hälften, två tredjedelar och mera af det hela. Äfven de finaste frånsiktade

delarne, som endast med mikroskopet kunna utredas, förete sig ovedersägligen såsom dy-

lika små exkrementer af djurarter eller åtminstone delar af djurträck; så att, om man
frånsiktar de gröfre ett par linier stora växtrötterna och gröfre växtdelarna, hela den öfriga

återstoden, med undantag af inblandad sand och lera, hvilken likväl äfven till en stor del

finnes inblandad i djurträcken, kan såsom ett helt sägas endast utgöras af djurträck. Der
myllan, såsom i undre lagren och på fuktiga ställen, är mera sammanpackad och finför-

delad, kan man väl icke med blotta ögat skönja djurträckens yttre former, men med rin-

gaste förstoring framträda samma former, som förut äro angifna såsom karakteristiska.

') Se Handbok i Geologien och Geognosien af Leonhard, öfversatt af Svanberg. Rörande den äldre litteraturen
vill jag blott hänvisa till Linnés Syst. naturae, Wallerii Åkerbrukets kemiska grunder, Retzii Mineralrikets
uppställning 1795 pag. 365, hvarest han skiljer mellan Djurmylla och Växtmylla, samt allmän Svartmylla,
hvilkeu der karakteriseras såsom "växt- och djurmylla tillsammans", blandad med sand, lera o. s. v.
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Med blotta ögat kan man vidare urskilja en ringare mängd af växtrötter, bladdelar,

stam- och fruktdelar, frön i helt eller sönderdeladt skick; djurdelar såsom ben och skal

efter insekter, särdeles af Coleoptera, och under mikroskopet ännu ytterligare en stor

massa former, af hvilka jag blott här vill anföra de märkligaste. Bland växtrester cellväf-

stycken och växtkärl af flerehanda slag, hvilka alla förete, såsom förut är anfördt, den

för dem egendomliga form, ehuru kanske något mindre regelbunden än uti gyttjan.

Bruna fina trådar och bleka rörformiga rotlika rörstycken eller knippen af sådana, hvilka

ofta genomdraga äfven de minsta träckdelar, och hvari jag trott mig igenkänna svamp-

mycelier. Vidare pollenkulor af inånga arter, sporer af lafvar och, om myllan undersökes

i friskt tillstånd, äfven en myckenhet gröna kulor och Palmella-artade vegetabilier m. m.

dylikt. Derjemte af djurrester en myckenhet leddelar efter insekter, hår, klor och fjäll af

diverse slag, stycken af skalinsekternas chitin-väfnader, särdeles delar af Elytra m. m.,

hvilka förvillande likna brun glimmer, samt djurmembraner, på ett särdeles egendomligt

sätt hopvecklade. Dessutom en myckenhet ännu lefvande eller döda insekter, insektlarver,

Acari, maskarter och landsnäckor, samt slutligen de af Ehrenberg såsom särdeles karak-

teristiska för myllorna angifna, till Rhizopoderna räknade, Arcella- och Difftugia-avtema
,

hvilka ofta till så stor mängd förekomma deri, att mikroskopiska prof om ett knappnåls-

hufvuds -storlek innesluta 50— 60 och ännu flera exemplar af ettdera eller båda släg-

tena. Deremot äro de egentliga Infusorierna, äfvensom Diatomeer och Desmidier mycket

sparsamma och utgöra mycket underordnade inblandningar, ehuru de för ingen del saknas.

Dessutom Sand och Lera m. m.

Sådan är myllans allmänna beskaffenhet, men i naturen förekomma många varianter

deraf, af hvilka jag endast här kan upptaga några de allmännaste, med angifvande af

deras huvudbeståndsdelar.

Såsom Mylla måste de i skogarne tid efter annan sönderfallande och förmultnande

träd "och stubbar äfven inberäknas, ehuru de i första förmultningsstadierna hafva intet

annat gemensamt med den sednare deraf uppstående myllan än den mer eller mindre

bruna färgen. Hvarje minsta trädstycke, om det ock blifvit alldeles finsönderdeladt

och brunt, men likväl behållit sin vedstruktur, liknar under mikroskopet ännu icke någon

af den rätta myllans former. Först sedan insektlarver och insekter och hela hären af sko-

garnes lägre djurarter söndersmulat och finfördelat trädmassan, låtit den en eller flera

gånger genomgå sina digestionsorganer, först då erhåller denna och den deraf upp-

ståndna myllan det karakteristiska utseende den i allmänhet företer. För jemförelse med

de sednare anförda rnyllarterna har jag på alldeles samma sätt behandlat ett ljusbrunt,

ännu af insekter oangripet, stycke af en granstubbe, men så murknadt att det lätteligen

lät söndersmula sig mellan fingrarne. Detta stycke lemnade på 100 delar:

Oorganiska delar, Aska 0,63. a.,

företrädesvis bestående af Ca o. Si En annan portion lemnade:

Organiska delar, Harz ej här best. Harz, löst i kall sprit 9,32.

Mullsyror 19,45. Mullsyror derefter... 13,98.

Mullkroppar 8,39. Mullkroppar o. olöst

Olöst rest 45,84. rest samt aska 65,26.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N":o 1.
"
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Källsyror*) intet eller blott spår. 1

Källsatssyra' "intet,
j

Källsyror och förlust 3,82.
92)38>

Obestämda ämnen och förlust 17,76. gj JL

Hygroskopiskt vatten 7,63 7,62.

100,oo. 100,oo.

De här erhållna Mullsyrorna voro af ljusbrun färg, flockiga och på intet sätt ena-

handa med dem ur dy- och torf-arter. Källsyrorna kunde ej erhållas i fällning medelst

ättiksyrad Kopparoxid; med Jernchlorid fällas de dock, men detta underläts här.

På lika sätt kunna multnande örtväxter, stjelk- och bladdelar, mossor och lafvar etc.

icke egentligen räknas till myllan, utan liar jag med ett gemensamt namn ansett mig

böra beteckna dessa såsom mullbildande ämnen **), eller, då de för öfrigt äro i samma

kategori som de större växtdelarne uti torf, gemensamt med dessa torfämnen. Af dessa

torfämnen eller mullbildande ämnen uppstår, till en större eller mindre del, myllans ena

huvudbeståndsdel.

Men äfven de friska växterna och trädartade växtdelarne lemna stora och måhända

ännu större andelar af sin substans till myllornas bildande. Det är här som de växt-

ätande insekterna och deras larver äro de verksammaste mullbildarne. Uti skogarne hopa

sig kring de äldre träden, särdeles rikligt kring de torkande, och synnerligast rundt om-

kring rötterna, kring stubbarne och under de murknande stammarne, en stor myckenhet

ljusare eller mörkare brun mylla. Denna synes företrädesvis bestå af de träätande insek-

ternas och deras larvers träck; i rätt åldriga skogar, och särdeles på deras fuktiga ställen,

bildar denna mylla en likartad, nära kompakt massa, utan tecken till de tydliga former

af träck, som den yngre myllan företer; "men under mikroskopet framträder samma egen-

domliga struktur, som hos all annan mylla. Trädcellulkärlen bibehålla sin form och textur

såsom i friska tillståndet, men äro genomträngda med en brunfärgande mullsubstans.

De stora massor af blad, stjelkar, rötter och särdeles de nedfallande trädens löf och

barr, h vilka hopa sig på marken, se vi efter ett eller några få år helt och hållet sön-

derdelade; ty efter första året träffas ännu mer eller mindre af de gröfre delarne — ske-

letter af bladen — qvar, men äfven dessa försvinna efter några få år ***). Det är mig

icke bekant, att några djurarter förtära dessa delar, eller att de lägre svamparterna, lika-

som på barr, förmå finfördela dem och bereda dem för de lägre djurarterna, hvilka slut-

ligen, genom att sluka och sönderdela de sönderfallna delarne, bereda dessa delar till lik-

artad form med den öfriga myllan. Först under denna process synas de hårda, mörkbruna

'»yllgyttringarne uppstå och myllans öfriga inblandningar tillkomma.

Att djurarterna äro vid denna mullförvandling af en särdeles betydlig vigt och

verksamhet kan man bland annat finna deraf, att om man undersöker ihåliga träd eller

stubbar, hvilka oftast i sitt inre äro niira nog uppfyllda med maskfrat eller en mer eller

') En fällning af kopparoxidsalt erhölls, som skulle motsvara en qvantitet af 0,80 källsyra. Den återstående
vätskan innehåller en stor mängd organiska ämnen, men af hvilken art måste jag förbigå.

**) Se Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-Ekonomien, 1852, pag. 48 och 140.

) Dessa träartade ämnens försvinnande sker troligen icke genom en förmultningsprocess åtföljd af bruna sub-
stanser, utan genom en bokning ("Verwesung" Liebig), sådan som måhända "hvitveden" undergår; eller upplö- •

sas likasom trästycken utsatta för omvexlande väta och sand; en process som ännu från kemisk synpunkt
tarfvar utredning. All "hvitvedT jag undersökt har tydligen varit orsakad af svampars mycelier.
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mindre fullbordad mullmassa, denna mylla, ofta nog till 2 a 4 fots höjd från marken, är

så uppblandad med fin sand, att denna stundom utgör halfva vigten. På annat sätt än

genom djurens träck har jag icke kunnat förklara detta, och det anger sig äfven deri-

genom, att ju längre ner emot roten profvet hemtas desto sandrikare är myllan.

Den sparsamma myllan på slättlandets backar och kullar, den mera rikliga på ängar

och betesmarker, företer samma egendomliga beskaffenhet som skogarnes. Men här äro

de mullbildande ämnena vanligen vida öfvervägande de bruna mullsubstanserna, ehuru

dessas relativa proportioner högst betydligt variera. Den synes i allmänhet vida rikare på
chitin-rester än skogarnes, och innehåller tillblandad sand och lera i rikligare mängd.

Denna, gräsarternas mylla, skulle enligt Ehrenbergs observationer vara egendomligt ut-

märkt genom rikedom på Lithostylidier, Lithodonter m. fl. af de kiselformer, som härröra

från gräsarternas strån. I alla myllor jag här undersökt hafva dessa varit ungefär lika

talrika, och några särdeles utmärkande former för denna mylla har jag icke iakttagit; det

har dock ännu fattats mig profver från passande lokaliteter.

Den mylla som samlar sig på de fasta bergens yta, der mossor och lafvar mer eller

mindre enbart utgöra den sparsamma växtligheten, utmärker sig genom inånga egendom-

ligheter, men särdeles genom rikedom på djurrester; bland de sparsamma vegetabiliska

återstoderna taga mången gång stycken af chitin, djurmembraner, hår, vingar m. m. d.

så öfverhanden, att denna mylla verkligen företrädesvis kunde förtjena namn af djur-

mylla, om ej, såsom jag förut tror mig hafva ådagalagt, all mylla i större eller mindre

grad som sådan bör betraktas.

I allmänhet skönjer man härstädes, att de djurätande insekternas träck utgör den

vida största andelen, och att man följaktligen torde kunna genom vissa kemiska bestäm-

ningar utreda, till hvilka proportioner de växtätande och djurätande djurarternas träck

ingå i de olika myllornas blandning och derigenom hafva ett medel, att dels bestämma

de olika myllornas relativa värde för landtbrukaren, dels äfven att utreda uppkomstsättet

för olika lager af mylla på olika lokaliteter.

De i myllan på så sätt förefunna djurrester, hvilka icke synas mindre motstå upp-

lösning af atmosferilierna, utan snarare vara mer beständiga deremot än växtkärl och

växtceller, måste man äfvenledes räkna till de af mig såsom mullbildande ämnen fram-

ställda, d. v. s. sådana, som ännu icke undergått kemisk omsättning till de bruna kroppar,

hvilka man urskiljt och bestämt såsom Huminsyra, Ulminsyra, Humin och Ulmin m. fl.

och för hvilka jag, med de fleste författare i kemien, använder den gemensamma benäm-

ningen Humus, hvilket också i svenska kemiska språkbruket är liktydigt med uttrycket

Mull. Benämningarne Mullsyror motsvara sålunda: Humin- och Ulminsyra; mullkroppar

:

Humin och Ulmin; mullbildande ämnen åter, de delar af myllan, som ännu icke undergått

förvandling till mullsyror eller mullkroppar. Källsyroma har jag icke i de anförda ana-

lyserna inbegripit under benämningen Mullsyror, ehuru de måste tillhöra denna kemiska

grupp. Deras verkliga förekomst uti myllorna är föga utredd och torde, efter vanliga

methoder framställda, säkerligen till en stor del vara sönderdelningsprodukter, föranledda

af reagen ti a.

Genom ett särskildt studium af insekternas och de öfriga lägre djurarternas träck,

såsom den företer sig under mikroskopet och i förhållanden till reagentia, torde man kunna

hemta ytterligare utgångspunkter för utredandet af så väl myllans kemiska, som geologi-
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ska historia. Det lilla, som mig häraf hittills är bekant, tillåter mig icke att ingå i när-

mare detaljer, ehuru jag ansett mig böra påpeka ett förhållande, hvaraf de vigtigaste slut-

satser kunna hemtas.

Sedan jag på detta sätt redogjort för de tvenne af myllans beståndsdelar, som bilda

hufvuddelen deraf, nemligen de afbitna växtresterna och gyttringarne af djurträck, torde

•stället vara att försöka redogörelse för bildningssättet af de brunfärgande beståndsdelarne,

Midlsyrorna och deras salter, mullkropparne m. fl., hvilka under mikroskopet visa sig icke

bilda särskilda löst liggande delar, utan genomtränga och färga så väl växtcellerna som

djurträcken, och liksom hafva koncentrerat eller utfällt sig deruti, och hvilka återfinnas

så väl i myllorna som i dy och torf. Efter hvad mina observationer gifva vid handen

synes bildningen af denna beståndsdel hafva sin verkstad företrädesvis här, uti myllan,

och på torra landets yta, så att den endast sekundärt, d. v. s. efter att hafva blifvit bort-

förd från sitt uppkomstställe, återfinnes i dy- och torfbildningarne, vid hvilkas anförande

jag icke redogjort för dess tillkomst.

Gifver man akt på de om hösten nerfallne löfven och barren, eller på de nerviss-

nande örterna i allmänhet, äfvensom på den efter de växtätande djurarterna fallande,

oftast grönfärgade, träcken, så befinnas alla dessa ämnen efter någon tid antaga en mer

eller mindre starkt brunaktig färg. Om man i detta tillstånd öfvergjuter dem med de-

stilleradt vatten eller regnvatten, afgifva de en del af denna bruna färg jemte en ej ringa

portion oorganiska salter åt vattnet. På lika sätt förhålla sig de af ålder murknande,

stående eller på marken nerfallne trädstammarne och i allmänhet de träartade växtdelarne,

ehuru de för sin förändring erfordra många års förlopp, och ehuru det afgifna vattnet

ofta endast ytterst svagt färgas.

Behandlar man deremot torrt hö eller hastigt torkade örter på lika sätt med vatten,

lösa sig väl en del organiska ämnen, men antingen ofärgade eller med gröna, gula, röda

etc. nyanser, och först efter någon tids utsättning för luften förändras extraktets färg till

bruji. Deremot håller vattnet upplöst en vida större mängd af oorganiska salter än i

förra fallet.

Då nu af höst- och vårregnen uti fria naturen den föregående vegetationens hopar

af blad och förmultnande örter samt träartade substanser på ett liknande sätt urtvättas,

så bortgår från dem först, jemte en ringa mängd organiska ämnen, äfven deras lösligaste

oorganiska (nemligen Alkali-) salter, men sedan de utaf efterföljande fuktiga väderlek och

ymnigare regn åter blifvit genomdränkta, kan man skönja, att allt det från dessa hopar eller

smärre upplag afgående vattnet är mer eller mindre gulaktigt eller i större mängd brun-

färgadt. Detta vatten, samladt i jordytans håligheter, koncentreras ofta genom afdunst-

ning, så att dess färg blir än mera mörkbrun, eller utspädes af ytterligare regn, och

bortföres med vattendragen eller nedsjunker i jorden. Det är detta bruna vatten, ett väl-

bekant fenomen i alla med djupt mulltäcke försedda trakter och sålunda i alla vara skogs-

bygder, som jag i det föregående visat vara upphofvet icke allenast till dybildningen

utan äfven till torfven. Det är uti myllorna detta vatten har sin egentliga bildnings-

verkstad, och det vore förtjent af ett vida djupare gående studium än jag nu kunnat
egna deråt.

De på detta sätt af höst- och vårregnen urtvättade bladen och örterna blifva

derefter allt brunare, tilldess att deras substans frampå sommaren och hösten i det
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närmaste medtagits, så att de vid torr väderlek förefalla bleka, hvarefter till påföljande

vinter föga mer än de gröfre kärlskeletterna återstå, om de icke redan under sommaren

af insekterna eller af omgifvande växter blifvit inkorporerade med den underliggande myl-

lan. Det föregår här sålunda en sönderdelning af växtämnena till mullartade ämnen redan

inom eller under växtdelarnes yta, alldeles såsom den tydligen föregår i gamla trädstammar

och uti gröfre växtämnen, utsatta för omvexlande väta och torka. På lika sätt synes

förhållandet vara med detta förlopp inom köttiga frukter, med Agaricinerna och de flesta

högre och lägre svamparter, ehuru mer eller mindre hastigt; de sönderdelas mer eller

mindre fullständigt under afgifvande af brunfärgade vätskor, under det att cellväfnaden

först långsamt och småningom förstöres, och mången gång kunna dessa frukter vårtiden

återfinnas såsom urlakade skeletter. Så sönderdelas äfven det, som ej redan af djuren

och insektlarverna blifvit förarbetadt, af de hårda Polypori och öfriga med fastare bygg-

nad försedda svamparne, under afgifvande af bruna vätskor, ehuru flera år åtgå till deras

förstöring, och ehuru jag icke haft tillfälle undersöka mer än några få af dessa arters

förmultningsprodukter.

På ett liknande sätt uppstår äfven inom multnande växters frön, t. ex. sädesarter,

och slutligen äfven af finfördelade djurämnen, bruna mullartade substanser, äfven om dessa

förut genomgå ett eller flera stadier af jäsning eller förruttnelse åtföljda af andra pro-

dukter, innan förmultningsprocessen tagit sin början. Hopar af djurträck, t. ex. efter fjäril-

larver, af hvilka man oftast finner relatift stora upplag, undergå en likartad förvandling

och äfven den minsta träck, som till en början varit- grön af växtämnen, finner man någon

tid derefter på marken hafva antagit mer eller mindre brun färg och behandlad med al-

kaliska vätskor afgifva brun färg åt lösningen.

Undersökes det vid förenämnde förmultningsprocess afgående, mer eller mindre brun-

färgade vattnet, så finner man deri, utom föga färgade, ej förstörda organiska ämnen,

såsom gummi, socker, flera växtsyror m. m., en stor del salter, hvaribland äfven af am-

moniak, och dessa salter till en stor del varande föreningar med mullsyror, hvarföre dessa

vid tillsättning af någon syra utfällas. Om derföre till ett brunt extrakt af de multnande

växtämnena sättes saltsyra, så erhålles en, ehuru ofta ringa, portion mullsyror*). Men

ju längre förmultningen fortskridit, desto mera erhålles i fällning; hvaremot om det för-

multnade ämnet blifvit urtvättadt med vatten, såsom af regn och vinterns smältande snö,

qvantiteten af mullsyror i vattenextraktet blir mindre, men nu utdrager kolsyradt eller

kaustikt alkali en ytterligare portion, hvilken synes icke, eller åtminstone föga, vara löslig

i vatten. Att vattenextrakterna, äfvensom de alkaliska, innehålla äfven andra oförstörda

organiska ämnen eller sådana som äro stadda i jäsning och förvandling, äfvensom ej obe-

tydligt af qväfvehaltiga, troligen ägghvitartade substanser, är utom all fråga, äfvensom

att fällningarne af mullsyrorna orenas deraf.

För att utröna ungefärliga qvantiteten af de mullsyreartade ämnen, som på detta

sätt afgifvas af gröna växtdelar, samlades förlidne höst en qvantitet potatesstjelk , hvilken

skulle torkas till kreatursfoder, men hvilken af den våta väderleken undergick en half-

förmultning så framskriden likväl, att den både angripits af mögel och innehöll redan en

*) Jag måste här, likasom annorstädes förut, anmärka, att denna af mig angifna Mullsyra icke bör betraktas så-

som ett kemiskt rent ämne, utan att den endast motsvarar det brunfärgade praecipitat, som med syror utfälles,

hvilket, såsom förut är bekant, till största delen utgöres af Huminsyra eller andra dermed analoga.
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mängd insektlarver och Dipterpuppor. Extraherad med vatten gaf den ett starkt kaffebrunt

extrakt, äfvensom derefter ett lika färgadt med kolsyradt natron.

100 delar af den lufttorkade pulveriserade massan gaf, behandlad med rent vatten:

Mullsyror utfällde ur Vattenextraktet 1,60.

» utfällde ur Natronextraktet 1,76. g
36

Olöst Blast 75,60.

Obestämda ämnen — Gummi, Socker, Vatten, Salter 21,04.

100,oo.

Ur vattenextraktet erhölls en qvantitet salmiak, motsvarande omkring 0,95 proc.

ammoniak i 100 delar af den förmultnade blasten, samt omkring 35 proc. chlorider af

kali, kalk, natron etc, jemte 0,48 proc. olösliga delar af askan.

Det synes redan häraf, att denna blast lemnar betydliga qvantiteter mylla; källsy-

rorna blefvo ej bestämda, emedan lösningarne voro starkt blandade med socker, gummi,

växtsyror o. s. v. Den olösta blasten innehöll dessutom ändock bruna ämnen.

För flere år sedan undersöktes ett stycke alldeles svartbrun, multnad aspbark, möj-

ligen innehållande derjemte någon svampart, ehuru ej skönjbart; den gaf lufttorkad och

pulveriserad i 100 delar:

Extraherad med vatten — Växtslem, litet brunfärgadt, i stor myckenhet 12,90 proc.

fälldes med sprit.

» Kolsyrad Ammoniak — Mullsyror 6,00 »

» Kalihydrat — Mullsyror m. fl. ämnen 8,08 »

Olösliga träartade ämnen, Lignin etc 50,41 »

» » » deraf Aska 6,91 »

Hygroskopiskt vatten (8,3o), obestämda lösliga ämnen (7,37) 15,70 »

lOO.oöT

Så stora qvantiteter af mullsyror har jag icke träffat i något af mig undersökt för-

multnadt växtämne.

Gråaktiga, ännu hela löf af asp, samlade på marken våren 1860, gåfvo lufttorkade,

sönderdelade och extraherade, på 100 delar:

Destill. vatten utdrog Mullsyror, fällbara med Syror, ringa )

Källsyror fällda med Jernchlorid j
'

Kolsyr. Natron utdrog Mullsyror fällda med Syror 3,74.

Källsyror fällda med Jernchlorid 1,44.

Olöst rest, ännu litet brunfärgad 80,94.

Gummi, Salter m. fl. obest. ämnen, och förlust 13,64.

100,oo.

Då dessutom en ringa del af vätskorna användes till reaktioner, samt en del af ur-

tvättningsvattnet icke, såsom ytterst svagt färgadt, utfälldes, torde Myllsyrornas qvantitet
uppgått till närmare 4 procent samt Källsyrorna till omkring 2 procent. Mullsyrefällnin-
garne voro mörkt bruna och icke ljusbruna, såsom de efter multnadt träd.

Genom vidare undersökning af residuum efter potatesstjelkens extraktion kunde
tydligen skönjas, att företrädesvis den gröna chlorophyllen och de i växtsaften innehållna
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ämnena undergått förvandling, och af den mängd salmiak, som erhölls härvid i vatten-

extraktet, är tydligt, att företrädesvis de qväfvehaltiga beståndsdelarne måst tillsätta sin

tillvaro i första stadiet af förmultningen.

Troligt är häraf, ehuru, såsom synes, ämnet behöfver vida fullständigare utred-

ning, att vid växtämnenas förmultning, äfvensom vid de troligen ännu qväfverikare insek-

ternas och lägre djurarternas exkrementers sönderdelning, genast vid fuklig eller våt vä-

derlek, de deruti befintliga qväfvehaltiga beståndsdelarne omsätta sina beståndsdelar, och

just på närmaste växtdelars bekostnad, så att, redan till en stor del inom växternas eller

växtdelarnes och djurträckens yta, mullsyrade salter af alkalier och ammoniak uppstå.

De ännu oförvandlade, lösliga organiska ämnen, som med detta bruna vatten afgå, fortfara

troligen vidare att sönderdelas, emedan man lätteligen kan öfvertyga sig om att dessa

vattenextrakter ständigt, vare sig i slutna eller öppna kärl, ytterligare mörkna och slutli-

gen afsätta mullartadt grummel och flockor deraf.

Det bruna vatten, som derföre afdroppar eller utsippar från de förmultnande växt-

ämnena, nedfaller nu på jordytan och insuges antingen af de ligninartade växtåterstoderna,

och afsätter deruti en del af sitt mullartade innehåll; eller neddrages i jordytans sand-

och lerlagcr och undergår der andra omsättningar; eller, och särdeles de tider marken är

frusen eller genoindränkt med väta, uppsamlas i håligheter i skogar och marker, der det

då framstår såsom brunt skogsvatten; eller slutligen fortsätter sin väg genom bäckarne till

dysjöarne och skogsmossarne, der de bruna mullartade ämnena återfinnas såsom en af

dessa bassiners företrädesvis utmärkande sedimenter, hvilkas uppkomstsätt för öfrigt jag i

det föregående redan omhandlat, och hvilkas ännu icke fällda delar innehållas uti kärrens

och torfmossarnes bruna vatten.

Men så väl den efter med syror från mullsyrorna befriade vätskan, som ock den

efter behandling med alkalier återstående, innehåller derjemte källsyra och troligen äfven

Källsattssyra i form af salter och till icke ringa qvantiteter. Sättes till dessa lösningar,

efter föregående mättning med alkali, jernchlorid eller alunlösning, så fälles största mäng-

den deraf i förening med jernoxiden eller lerjorden, såsom ett flockigt, brunt salt, och

vätskan är nu i det närmaste klar och färglös.

Troligen utfällas i naturen de bruna skogsvattnens källsyror på ett likartadt sätt;

det torde äfven böra anmärkas, att detta i torfbassinerna och dysjöarne befintliga bruna

vatten icke allenast reagerar för fri syra, utan äfven att, om det blandas med en alkalisk

eller på annat sätt erhållen mullsyrelösning, mullsyrefällningar uppstå; och att vidare, så-

som nedanföre angifves, genom jern- och lerjordssalter, äfvensom redan efter längre tids

utsättning för fria luften, dylika fällningar uppstå.

För att i någon mån med experimenter understödja dessa observerade fakta, har jag

för flere år sedan (1855) utfört en, likväl ytterst ofullständig, undersökning å dylikt "brunt

skogsvatten", vårtiden samladt i regnvattenhålor från en barrskog här vid Reijmyra; 980,5

gram deraf afdunstades till torrhet och lemnade en torr brun återstod, vägande 0,06 gram.

Deraf voro Organiska ämnen genom förbränning 0,032.

Oorganiska ämnen af hvitgrå färg 0,028.

Af dessa 0,028 voro 0,011 Jernoxid och Kiselsyra.

0.008 Kalkjord, samt dessutom spår af Talkjord och tydliga reak-

tioner af Alkali och Svafvelsyra.
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Detta bruna, eller i tunna lag madeirafärgade, vatten reagerar tydligen för fri syra;

kaustik ammoniak fäller intet, men färgen mörknar något. Med Saltsyra och Svafvelsyra

erhållas fällningar, men så ringa, att, ur ett qvarter vatten, dessa ej kunde vidare be-

stämmas. Med Chlorcalcium erhölls ingen, eller blott spår till fällning. Alun och Jern-

chlorid ger betydligare fällning, men vätskan behåller dock understundom en del af sin

färg. Vid förbränning af de organiska ämnena afgifva de vidbränd, ainoniakalisk lukt.

Askan *) bestod till mer än hälften af kolsyrad Kalk, jemte Kiselsyra och ringa Jernoxid.

Afdunstas genom värme sådant brunt vatten, afsätter det, sedan det intorkat till

hälften eller en tredjedel af sin volum, bruna flockor, hvilka jag dock ej haft tillfälle vi-

dare undersöka.

Genom ytterligare reaktioner och studier å detta bruna vatten, hvilka likväl icke,

af brist på tillfälle till noggrannare analyser, hunnit afslutas, har jag erhållit följande re-

sultater: Brunt skogsvatten, blekt madeirafärgadt , från en regnvattenpöl i skogsmark vid

Reijmyra, och hvilket icke kommit från någon torfmosse.

Med Syror fälldes blott ringa spår.

Med Jernchlorid och Alun betydliga fällningar, och vätskan blef i allmänhet alldeles

färglös.

Med ättiksyrad Kopparoxid och ättiksyra erhölls ingen fällning, men derefter medelst

ammoniak erhölls betydlig fällning af källsyrad kopparoxid.

Med svafvelsyrad Jernoxidul erhölls icke fällning, men sedan vätskan fått stå i ett eller

två dygn, fälldes den likasom med jernchlorid.

Med Kalkvatten och Kalkchlorid blott ringa fällning.

Med neutral ättiksyrad Blyoxid riklig fällning.

Med Blodlutsalt färgades icke vätskan, men efter en eller ett par timmar uppstod små-

ningom jernets vanliga reaktion; kokning med salpetersyra påskyndade ej re-

aktionen.

Med Chlorbarium och med oxalsyrad Ammoniak erhölls blott ringa qvantiteter af fäll-

ningar, som långsamt afsattes.

Utur 100 kub. decimaltum af vätskan erhölls med ättiksyrad Kopparoxid en fällning,

som, torkad vid 100° och efter kopparoxidens afdragning, utvisade 0,216 gram Källsyra.

Ur en lika qvantitet. fälld med Alun, erhölls 0,13 gr. Källsyra, samt en lika qvan-

titet, fälld med Jernchlorid, 0,172 gr. Källsyra.

Brunt vatten från torfmossarne lemnade ungefär samma reaktioner, men visade sig

mera jernoxid ulhaltigt och mera koncentreradt, ehuru detta efter regnmängden torde variera.

Men då redan 100 kub. decimaltum kan lemna fällningar med jernoxidsalter af 0,2 till 0,3

gram, och utur torfmossarnes vatten två till tre gånger mera, torde deraf inses, att förråd

till mullsyreartade ämnen ur dessa vatten icke saknas. Undersökningar å beskaffenheten

af dessa fällningar har tiden ännu icke tillåtit mig.

Undersökas åter särskildt de ligninartade och af växtkärl och växtcelluler bestående an-

delarne af myllan, så lemna de utdragna med alkaliska lösningar större eller mindre qvan-
titeter mullsyror. Men att sluta af de vid analyserna erhållna resultater, innehålla de

*) O. Sendtner, uti förut anförda skrift, har pag. 650 lemnat 2:ne analyser å askan efter torfmossarnes vatten.
Det är vida mer kalkhaltigt än här.
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blott ringa andelar eller spår af alkalier, såsom t. ex. förut pagg. 41 och 42 anförda bruna

granved, äfvensom af de flera förr nämnda, och af många äldre undersökningar bekanta

torfarter (se Berzelii årsberättelser, och flere ställen), men deremot vida större andelar af

Kalkjord, Jernoxid och löslig (b Si) KiseUyra, än livad växtaskor i allmänhet innehålla.

Deraf synes troligt, att de ur den förmultnade vegetationen urlakade alkaliska mull-

salterna genast i de först berörda jordlagren utbyta sina beståndsdelar så, att de alkaliska

salterna vidare fortsätta sin väg neråt jordlagren, under det att Midlsyror, i förening med
Kalk, Jernoxid, Talkjord, stanna såsom svårlösligare salter uti växtkärlen och de ännu
oförstörda växtresterna, och der afsätta sig, såsom af mikroskopiska observationerna å

dessa rester i myllorna skönjes. Jag har äfven funnit de fleste af mig undersökta myllor,

såsom de förekomma på markerna, reagera sura, till och med dem som äro aflagrade på
kalkberg. När derföre mullhaltiga jordlager urtvättas af regnvattnen, så lösa sig de al-

kaliska mullsalterna och vissa andra ännu för litet bekanta andelar af myllorna; de alka-

liska mullsalterna upptagas af närmast liggande torrare växtrester, utfällas eller omvexla

sina beståndsdelar*), så att mullsyrorna stanna i svårlösligare föreningar, under det att

alkalierna, antingen under fortsättning af sin väg neråt, absorberas af växternas rötter

eller stanna i förening med de oorganiska substraterna, eller fortgå till källor och brun-

nar, befriade från sina första följeslagare.

Förmultningen af de träartade delarne, så väl i myllan som i allmänhet i luften,

går, utan insekternas eller de oorganiska jordartade ämnenas tillhjelp, mycket långsamt;

och vida långsammare än man i allmänhet torde föreställa sig. Genom anförande af ett

tillfälligt exempel torde man kunna bedömma flera likartade fall, ehuru många sådana

observationer på samma sätt skulle kunna anföras. I slutet af 1700-talet, troligast omkring

1-780, hade en stor åldrig, 200 å 250-årig, gran omkullblåst i en skogsbacke nära Bred-

myra i Skedvi socken. Denna låg 1809 redan så angripen af kärr-röta, att den ej (här

der god skogstillgång icke gjorde sådant af nöden) då kunde användas till såg- eller bygg-

nadsvirke. Ännu på medlet af 1830-talet, då jag först såg densamma, var stammen till

sina yttre delar ännu nära hel, men sönderbrusten på flera ställen och grenarne i mer
eller mindre mängd nerfallna till marken, men veden helt och hållet rödbrun och pulve-

riserbar. För närvarande, 1859—60, är denna gran alldeles sönderfallen och ligger ut-

plattad och utbredd på marken, men icke öfverväxt af den vanliga skogsmarkens växtlig-

het, utan kommer troligen att ännu ligga 10—20 år eller mera innan den dermed öfver-

täckes, eller inkorporeras ined marken. Man kan här troligast antaga en tidrymd af 100

år, innan detta träd sönderfallit till mullartade beståndsdelar, ehuruväl både svampar och

insekter derjemte arbetat dera. Med löfträd och mindre trästycken torde det väl gå
fortare, men i de flesta fall torde 50—70 år förgå innan större träd, som nedfallit

och lemnas i fred, hinna utjemnas med marken. Ännu mindre trädelar och växtkärl-

stycken, särdeles när de inblandas i sand och grus, sönderdelas väl hastigare, af ännu icke

*) Jag har vid mina har gjorda observationer med afsigt förbigått all inblandning af de fakta i detta hänseende

Liebigs förut citerade skrift: "Ueber einige Eigenschaften der Ackerkrume" framlagt, hvilka, ehuru de i all-

mänhet öfverensstäm-ma, dock skulle ytterligare hafva invecklat den enklaste utredningen deraf, hvilken, i det

ännu för litet kända och i kemiskt hänseende outredda skick jordytans mullämnen befinnas, torde vara den

tills vidare lämpligaste.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 1. 7
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studerade omständigheter, såsom jag förut anfört, men inblandade i myllan går deras för-

vandling ytterst långsamt, och vida långsammare än de gröna och saftigare växtdelarne,

som redan inom ett eller ett par år upplösas och under våra ögon försvinna.

Utan att särdeles ingå i undersökningar öfver fönnultningsprocessen af de särskilda

växtämnena, såsom Cellulosa, Stärkelse, Gummi, Socker, Chlorophyll, Protein-ämnena o. s. v.

och de kombinerade omständigheter, under hvilka mullsyrorna i den fria naturen uppstå,

anser jag mig icke böra försöka några slutledningar öfver uppkomsten af de mullartade

ämnena derstädes; men genom observationer af eljest bekanta förhållanden har jag trott

mig finna, att i allmänhet qvantiteten mullsyror och hastigheten, hvarefter dessa i de sär-

skilda växtdelarne uppstå, synes stå i förhållande till dessa delars mer eller mindre qväfvehalt,

ehuru äfven, såsom bekant, många andra omständigheter dessutom tydligen derpå inverka.

Emellertid finnes snart, att de träartade växtdelarne (med ringa qväfvehalt) lemna ringa

portioner mullsyror, under det blad och örter lemna mera, och de på qväfvehaltiga ämnen

rika frön och proteinartade delarne, och derföre äfven djurämnena och djurens träck, ännu

mera. Så äfven med hastigheten, ehuru vissa väfnader, såsom hår, horn och insekternas

.skaldelar (chitin) dervid göra undantag och hvilka i myllan endast ytterst långsamt synas

kunna förtäras.

Dä nu de i myllan befintliga lignin och cellulosa resterna samt äfven djurresterna,

efter hvad direkta observationer synas angifva, endast ytterst långsanit och i ringa qvan-

titetcr kunna afgifva något af sina mullartade beståndsdelar åt regnvattnen, så synes upp-

komsten af dessa beståndsdelar till den vida öfvervägande andelen bero af eller härflyta

frän den jordytan beklädande vegetationen, dess beskaffenhet och rikedom och på mängden

af de der årligen affallande, bortvissnande och fönnultnade växtdelarne. Deraf kan man
äfven lätt inse, hvarföre den på berghällar och i bergens små fördjupningar bildade

mylla, ehuru utsatt för så väl regnets som luftens både kemiska och mekaniska inflytan-

den, dock kan i hela århundraden bevaras, såsom man kan se på slättens bergkullar, der

ännu barrskogsmylla mångenstädes ligger bevarad, ehuru på århundradet och mera ingen

barrskog funnits i närheten, äfvensom huruledes de tunna, långsamt växande lafvarne

kunna gömma under sina blad stora förråder af mylla, under det att ringa andelar af

förmultningsbara ämnen der tillkomma.

I slättländer med ett sparsamt eller ringa vegetationstäcke bildas derföre, om
också ett någorlunda mägtigt lager af mylla, genom djurverldens och särdeles insekternas

tillhjelp, förefinnes, dock högst ringa qvantiteter brunfärgadt vatten, och i följd deraf

saknas der äfvenledes dysjöar eller bassiner med sig nybildande torf. Der åter, på dessa

slättrakter, dessa dysjöar och torfbassiner förefinnas, härröra deras bildningstid från ett

tidskifte, under hvilket en rik vegetation herrskat på de omgifvande stränderna, hvarom
äfven sjelfva torflagren bära rikliga bevis. På ett likartadt sätt fortfara troligen i flera

århundraden trakter, som varit betäckta med skogar, och derföre betäckta äfven med
djup mylla, såsom t, ex. Smålands högland, att afgifva brunfärgadt skogsvatten, och

att fortfarande bilda torf- och dylager, sä länge icke vegetationen uppbrännes eller bort-

föres; men der, såsom i de odlade trakterna, gräs och säd bortföras från markerna och

förvandlas till kött eller saluprodukter, eller till ringa gödselåterstoder, under det att

mesta delen antingen förbrännes inom djurorganismen till kolsyra eller utsprides på de
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odlade fälten och der af luftens syre förtäras, der kan icke brunfärgade vatten afgifvas

från myllan, och inga dy- och torfupplag nybildas utan genom konstens tillhjelp.

Deremot anser jag mycket sannolikt, att i torfgrafvar och alla afstängda bassiner,

der ett brunt torfvatten kan uppstängas eller fås att stagnera, och der man antingen

förefinner, eller kan inplantera, en passande växtlighet, att der äfven så väl dy- som torf-

bildning fortgår och kan bringas att fortkonnna, utan att ett motsvarande inulltäcke eller

skogsvegetation förefinnes i oingifningen. Tid efter annan måste likväl allt mera gyttjeartade

bildningar uppstå, så snart icke bruna mullsubstanser från landets yta kunna tillföras.

Man torde vidare af det föregående kunna inse, hvårföre i trakter, der så väl ve-

getation som niylltäcke nära nog saknas, torfarlagringar icke kunna uppstå, äfvensom

hvarföre i de varmare länderna, der upplag af myllor icke saknas i urskogarne, likväl

icke någon betydligare bildning af dy och torf kan förmodas uppstå i närliggande sjöar

och vattenfyllda fördjupningar, uti hvilka vattnet icke nedkommer brunfärgädt , icke heller,

till följe af omvexlande hastig fördunstning och häftiga regnflöden, blir stagnerande. Der-

emot torde gyttjeartade lager af betydliga dimensioner der förekomma, ehuru jag af re-

sandes berättelser icke har mig något särdeles derom bekant.

Återgående efter dessa digressioner till de på förut beskrifne sätt uppkomna myll-

lagren, torde jag blott böra i största korthet redogöra för de mindre väsendtliga kemiska

bestandsdelarne och de oorganiska beståndsdelar, hvilka förekomina deruti, samt tillse hu-

ruvida dessa kunna gifva anledning till indelningar af olika arter myllor.

Det är ganska påtagligt, att man måste kunna utdraga en stor mängd af kemiska

föreningar ur en så kompliceradt sammansatt massa som myllorna, hvilka under mikroskopet

förete, utom hela växtdelar, äfven sådana i alla grader af förmultning, en stor mängd

hela, förtorkade eller sönderdelade och delvis förvandlade och förmultnade djurrester, äf-

vensom ännu lefvande djurarter, och till största delen äro bildade af mångahanda så väl

växt- som djurätande djurarters träck, och uppblandade med mineralrikets alla arter för-

vittringsprodukter m. m. Jag torde derföre icke behöfva uppehålla mig dervid; men då jag

förut visat, att den vida förherrskande delen af den rätta myllan utgöres af djurträck, af

hvilken den af de växtätande djuren företrädesvis består af växtämnen och troligen större

eller mindre andelar proteinartadt (eller chitinartadt?) djurslem, härflytande från dessa

djurarters väfnader, så måste detta djurslem under en eller annan form i myllan återfin-

nas. Djurträcken efter de djurätande djuren måste å andra sidan innehålla chitinrester

och andra svårupplösta djurväfnader och hornartade delar, hvarjemte urinsyra, som finnes

t. ex. i spindlarnes träck, och flera andra närstående qväfvehaltiga produkter under en

eller annan form kunna i myllorna uppsökas. Den stora myckenhet geléartade, elastiska,

ytterst fina gyttringar, utan ringaste spår af tydliga texturformer, som förekomma så väl

i dy- och gyttjelagren, som uti myllorna, och hvilka under mikroskopet visa sig icke rea-

gera för jodlösning såsom cellulosa, har jag derföre misstänkt vara dylika djurätande djurs

osönderdelade träckrester, helst just dylika gråaktiga formlösa massor i stor myckenhet

afsätta sig efter Infusoria och de lägsta djurformerna, hvilka lefva i vattenkärl utan till-

gång på vegetabilisk föda. Dessa ämnens kemiska natur har jag hitintills icke fått tillfälle

nogare utröna, men genom kemiska analyser torde man snart kunna med någorlunda till-

förlitlighet åtskilja flera af dessa svårlösta ämnen, såsom chitin- och likartade- från cellu-

lära- och korkartade väfnader m. m.
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Emellertid måste dessa ämnen utgöra vigtiga delar så väl af myllorna, som af de

öfrio-a djurträckförande lagren, ehuru de icke finnas uppförda i hittills utförda analyser

öfver mull- och torfarter. Uti det djurens träck medföljande slem och de bortgående

qväfvehaltiga (proteinartade) afsönd ringarne ser jag just en orsak till träckens hastiga färg-

förändring i brunt, och i mullartade substanser, i analogi med livad vi i stort se å de

högre djurens träck och i gödselstackarne efter husdjuren. Den efter olika vegetationer

och olika proportioner af djurarter resulterande myllan måste äfvenledes vara olika sam-

mansatt; der träätande insektarter orsaka upplag af mylla, olika med den der bladätande

insekter förherrska, och olika med dem der djurätande insekter mera talrikt uppehålla

sig. De myllorna åtföljande svårlösligare oorganiska salter måste äfven i följd häraf vara

olika, och alltså myllan från olika vegetationsorter äfven i detta afseende olika, men mer

eller mindre vara likartad der växt- och djurarter i det närmaste öfverensstämma, såsom

i våra barrskogar, löfskogar, gräsfält o. s. v. Proportionerna mellan de myllorna på detta

sätt bildande beståndsdelar anser jag, efter mina dera gjorda preliminära undersökningar,

kunna läggas till grund för en indelning af särskilda arter af mylla, hvilka åter i sin

mån skola kunna visas hafva inflytande på den derpå fortkommande vegetationen, och hela

naturbeskaffenheten, samt på de vegetationsföljder som man tid efter annan ser uppträda.

De tyvärr alltför få och derjeinte ofullständiga kemiska undersökningar jag haft

tillfälle utföra öfver myllorna i våra trakter, tillåta mig icke att ingå i detaljerade beskrif-

ningar öfver dem, utan får jag här endast i korthet angifva de mest olika arterna, hvilka

jag, efter observationer i naturen, kan anse hafva sådana beståndsdelar, som dels på me-

kaniskt sätt, med mikroskopets tillhjelp, visa sig skiljaktiga, dels äro bildade af olikartade

kemiska ämnen.

Dessa myllors mikroskopiskt urskiljbara delar och organismer har jag här icke sär-

deles upptagit. Hvar och en torde lätt inse, att t. ex. uti barrskogarnes mylla, barrträ-

dens egendomliga spiralkärl och de barrskogarne åtföljande egendomliga former af cellväf-

nader, pollen etc. böra vara utmärkande, och att i den mylla, som bildas i löfskogarne

och på gräsfälten, växtkärls- och cellväfsformerna böra vara de allmännast förekommande.

Jag har äfven icke på långt när kunnat hänföra ens större mängden af dessa, vare sig

växtcellformer eller djurrester, till bestämda arter, emedan de deruti förefunna mikrosko-

piska djurformer och Diatomeer in. fl. till en stor del icke kunnat med säkerhet, efter

för mig tillgängliga figurverk, till namnet bestämmas. Slutligen är också antalet af under-

sökta specimina af myllor ännu alltför inskränkt, att tillåta mig ingå i noggrannare detaljer.

Dessutom förefinnas äfven på markens olika lokaliteter, allt efter dess olika torrhet

eller fuktighet, redan inom samma myllors område, stora olikheter i detta hänseende.

H varhelst litet fuktighet kan samlas, uppstå egendomliga organismer, hvilka inblandade i

myllan förorsaka karakterformer, alldeles afvikande från öfriga torrare delar, och så stora

vexlingar uppkomma under den mikroskopiska granskningen, att man ofta finner föga

gemensamt och öfverensstämmande i olika profver, som dock ligga h varandra å marken
helt nära. Då derjemte hvarje prof å en enda art af mylla ofta kan förete 50—70, ja

flere hundrade med mikroskopet utredbara former, så torde inses, huru rika omvexlingar
och huru vidlyftiga materialier dylika monografier skulle erfordra. Deremot finner jag

det alldeles onödigt att anföra de gröfre, ännu lätt bestämbara växtdelarna, såsom barr,

qvistar, fruktdelar o. s. v.
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1. Barrskogsmylla. Vanligen af mer eller mindre rödaktigt brun, till mörkbrun färg, in-

nehållande stor myckenhet vedkärl och derföre mest rester efter växtätande djurarter,

deremot ringa mängd djurrester, särdeles rikedom af mycelietrådar och pollenkorn.

Innehåller i kemiskt hänseende en större portion Huminsyra än torf- och dylagren

och särdeles i mängd hartzartade ämnen, men mindre qvantiteter kalk, fosforsyra

och alkalier samt ainoniak än löfskogsmyllan.

Denna myllart täcker, i merendels mägtigare lager, hela ytan af barrskogarnes

mark i vårt land, der icke torf, dy och gyttja intaga dess plats.

2. Löfskogsmylla, vanligen af mörkbrun till svartbrun färg; bestående mest af växtätande

insekters träck och derföre äfven rikare på cellväf och omvexlande former af vedkärl-

stycken än föregående; större rikedom på djurrester och lafvars sporae, men ringare

mängd mycelietrådar; huminsyra rikligt, äfvensom rikare på kalkjord, talkjord, fos-

forsyra och ammoniak än denna.

Denna art betäcker icke allenast löfskogarnes jordyta, utan öfvertäcker äfven

stenar och gamla trän med vanligen mägtiga lager af mylla. På de fuktiga ställena

öfvergår den i torf- och dyartade bildningar.

3. Fältmylla, eller gräsmarkernas mylla, är merendels gråaktigt brun, ljusare och mör-

kare, och mera blandad med sandiga delar än de föregående. Den synes i allmänhet

bildad af en djurträckmassa, som är rikare på djurätares träck och djurrester än de

tvenne förra. Innehåller derföre äfven mindre cellväf och kärlstycken, vida mindre

mängd mycelietrådar, äfvensom af sporse och pollenkulor. Af de kemiska bestånds-

delarne har jag icke kunnat utröna någon vara särdeles förherrskande, mot löfsko-

garnes, men är troligen vida mindre rik på huminsyra.

Denna myllart täcker de gräsbeväxta högländare delarne af vårt lands yta med
ett oftast tunnt täcke af mylla, der icke trädvegetation fått insteg. A de fuktiga

eller våta lokaliteterna bildas dock kärrtorf, hvaruti denna myllart alldeles öfvergår.

4. Bergmylla, eller laf- och mossemylla, är åter af en mer eller mindre mörkbrun eller

nästan svartbrun färg. Den synes vara bildad nära uteslutande af djurätande insek-

ter och består derföre till största delen af gryniga gyttringar af bruna rusor och eger

stor rikedom på skaldelar efter insekter, men ringa cellväf, och ännu mindre träcell-

delar; lafsporer i riklig mängd. Af kemiska beståndsdelar är huminsyra särdeles ym-

nig; humin (och ulmin) äro i alla de föregående ringa, ehuru dess qvantitet efter

ännu obekanta förhållanden varierar. Kalk, fosforsyra och ammoniak samt alkalier

saknas icke här, utan tyckas förekomma i lika riklig mängd, som i löfskogsmylla.

Denna mylla, som visar sin renaste form på de kala, skoglösa bergen, förekom-

mer dock lika karakteristisk å löf- och barrskogarnes berg, äfvensom på större fasta

stenblock på fälten o. s. v. — Kalkbergens mylla har jag ej ännu undersökt.

Alla dessa nu beskrifna myllor innehålla mer och mindre sand, lera eller grus, men
derjemte endast ringa mängd lösliga oorganiska salter, hvilka vanligen ej uppgå till mer

än en eller några få tiondedels procent.

5. Gärdsmylla. Med ett gemensamt namn kallar jag alla de bruna mullartade upplag,

som samlas kring menniskans bostäder i husens närhet, t. ex. kring städer, byar och

gårdar, och hvaraf våra åkrar och trädgårdar etc. i sin matjord innehålla större eller
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mindre tillblandningar. Denna mylla är mer eller mindre mörkbrun, innehåller myc-

ket vexlande qvantiteter växt- och djurrester, men utmärkes från de öfriga arterna

genom sin större rikedom på oorganiska salter, hvaribland koksalt, salpeterarter, svaf-

velsyrade, fosforsyrade salter, ammoniak och säkerligen äfven flere ännu ej isolerade

qväfveföreningar. Dessa lösliga salter uppgå ofta till en eller flera procent. — Jag

har ännu undersökt alltför få varieteter deraf.

Denna mylla är mest karakteristisk på gamla byggnadsplatser, kring knutarne ä

gårdarne och i allmänhet der den, menniskobostäderna åtföljande, vegetationen af

ruderat-växter uppträda. Men äfven gödselstackar och afskrädesupplag samt myllan

på gamla murar och ruiner måste också räknas hit.

6. Kärrängsmylla. På de fuktiga, med starrgräs vanligen beväxta, fälten uppstår en ljus-

brun eller gråbrun, men äfven stundom mörkare, fin, stoftartad mylla, hvilken efter

dess bildningssätt står närmast torfarterna. Ehuru den sedan länge varit af mig ur-

skiljet genom sin egendomliga växtlighet, har jag dock icke varit i tillfälle undersöka

tillräckligt antal varieteter deraf. De flesta kärr, som aftappas och beväxas med starr-

gräs, bilda i första stadium endast torf (kärrtorf), men sedan vattnet än mera af-

runnit bildar sig denna art mylla. Den utmärker sig tydligen genom en egendomlig

cellväfnad , ringa gryniga gyttringar och skaldelar och derföre troligen växtätande

djurs träck förherrskande, ringa mängd mycelietrådar och sporer, men Diatomeer och

algartadé växtdelar i större mängd än i de föregående. Huminsyran är sparsammare,

men Humin i större mängd; kalk, jernoxid och kiselsyra mer rikligt, under det fos-

forsyra, ammoniak och alkalier blifva ringa.

Denna mylla är föga egendomlig, utan på de flesta lokaliteter utgör den endast

sönderdelad, urtorkad kärrtorf, h vilket med mikroskopet lätt urskiljes.

7. Hafsstrandmylla. Ehuru jag, i brist af närmare kännedom af hafvets sedimenter, icke

kunnat här anföra några af dess gyttjor och torfartade lager, har jag dock haft till-

fälle se några upplag af mylla, som å Östersjöns stränder uppstått af förmultnade

hopar af tångarter och annat hafsgräs, hvarigenom det är mig kändt, att den egen-

domligt förefinnes, men dess öfriga kemiska och mikroskopiska karakterer äro mig

ännu alldeles obekanta.

Dessa nu anförda arter af mylla kan man efter kemiska eller fytologiska karakte-

rer vidare underdela i en myckenhet varianter, hvilka likväl endast i särskilda botaniska,

zoologiska eller agronomiska hänseenden torde vara af behofvet påkallade.

De närmaste kemiska omständigheterna vid och förloppet af den process, under

hvilken myllorna upplösas och försvinna från jordytan, är ännu nära obekant; antingen de

delvis direkt sönderdelas i kolsyra och vatten, hvilket till en del troligen är förhållandet,

eller ock genom källsyrorna, och troligen äfven andra mellanprodukter, förberedas dertill.

Observationerna i naturen ådagalägga, att der upplag af mylla icke äro inblandade med
oorganiska delar (sand och grus), der kan den motstå luftens och meteoriska vattnens

inflytanden i stora tidrymder, troligen flere århundraden. Der myllan åter inblandas med
sand och grus, äfven med kalk, såsom vi se på kalkbergens yta, upplöses den väl hasti-

gare, antager en mörkare, hårdare och mera kornig beskaffenhet, men motstår dock

länge nog äfven här atmopha3rilierna. Endast der alkalier finnas närvarande och qväfve-
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haltiga ämnen undergå sönclerdelning, der upplöses och försvinner myllan hastigt, så-

som myllan i gödselstackar och på åkerfälten. Af stort intresse vore att erhålla en nog-

grann kemisk utredning öfver detta mullämnenas och myllans upplösningsförlopp.

Det skulle äfvenledes vara af stort intresse att känna hvilken tid som åtgår på de olika

lokaliteterna för bildandet af dessa myll-lager; af hvilka vegetations-arter den företrädesvis

och i mängd bildas; ty äfven häruti förefalla bekanta anomalier, såsom t. ex. att efter

björkskogarne endast ringa mylla samlas på marken, under det att aspen lemnar inom kort

mägtiga upplag.

Formen och beskaffenheten af myllans lager äro i allmänhet bekanta såsom uto-ö-

rande en betäckning af merendels ett par tums (dock mer eller mindre med sand blandad)

mägtighet öfver ytan af närvarande tids, med vegetation beklädda, marker. Öfver ber-

gens kala yta och sandiga hedar blir lagret nästan försvinnande, på flygsanden å sjöarnes

och de större flodernas för vågsvall utsatta stränder, m. fl. ställen alldeles upphörande,

och tilltagande i mägtighet i skogarnes skydd och närhet, der ofta upplag af en fot och

något deröfver kunna träffas, men hvilket i våra trakter dock synes vara maximum. I den

fria naturen synes derföre myllans mägtighet i allmänhet bestämmas af vegetationens rike-

dom och varaktighet. Men äfven der skogar från äldsta kända traditioner fortvarat, äro

ej upplagen hos oss betydligt mägtigare. Deremot träffas i bergsprickor och urhålkningar

uti bergen mullartade lager, hvilkas nedre delar troligen äro samtidigt bildade med den

första i våra trakter uppståndna vegetationen och derföre i hög grad förtjent af uppmärk-

samhet. Jag har i sednare åren likväl ej träffat lämpliga lokaliteter för insamling och

undersökning häraf.

I närheten af städer, byar och gårdar tilltager derjemte i allmänhet lagret af mylla,

men att döma efter öfvergifna byggnadsplatser i våra trakter, synes denna mylla efter

några få årtionden nästan alldeles försvinna, jemte de växter, som äfven der några år-

tionden bibehålla sig.

På de fuktiga och våtare ställena bildas dock mägtigare, mylla liknande upplag,

men dessa tillhöra de torfartade lagren och dyarterna, såsom med mikroskopet skönjes,

ehuru de, urtorkade, alldeles icke till det yttre skilja sig från myllornas utseende och

karakterer.

För att kunna jemföra myllornas sammansättning i kemiskt hänseende med de förut

anförda torf-, dy- och gyttjelagren, har jag utfört tvenne, med de å dessa likartadt verk-

ställda, analyser; men hvarvid jag icke ansett nödigt till analysen medtaga de gröfre, dels

friska, dels halfförmultnade, icke sönderdelade resterna efter växterna, utan äro dessa

genom en sikt af 2,0 m.m. hål frånskiljda; en ringa del sådana kunna dock icke hindras

medfölja.

I. Löfskogsmylla, från Kråkholmarne nära Köping i VVestmanland: Lundar af ek, alm,

lind ni. fl. med en utmärkt rik och frodig vegetation.

II. Fältmylla, från en sandås vid Reijmyra i Skedvi socken i Östergöthland, långt

aflägsen från skogsmarker, och midt på ett gammalt gärde, der på ett eller

par århundraden icke annan vegetation herrskat.

För att lemna en åskådlig öfversigt af hela det insamlade materialets sammansätt-

ning, såsom det af mig intagits och behandlats för undersökning, har jag här lemnat en

sammanställning öfver hvardera af de med förstoringsglas urskiljbara och ungefärligen
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uppskattningsbara föremålen. Den torkade jorden söndertryckes helt varligt och siktas

genom 3:ne olika siktar; den l:sta har hål af 3,0 m.m., den 2:dra af 2,0 m.m., den 3:djc

af 0,75 m.m. Det finaste genomgår sålunda 3:dje sikten, och kan icke utan med mikro-

skopet vidare undersökas.

I. Lojskogsmyllan.

Återstoden på l:sta sikten 23,1 proc. i vigt, på 2:dra sikten 14 proc, på 3:dje

19,n proc, finaste jorden 43,5 proc.

Procent efter ungefärlig uppskattning i volum af siktarnes innehall.

på l:sta sikten. pä 2:dra sikten. på 3:djc sikten.

Häraf voro: Tydlig djurträck ingen proc 20 å 25 proc 50—60 proc

Större insektdelar 2 » 3 » 4— 6 »

Murkna trädstycken... 25 » ) ,

Qvistbitar 50 » |

25 a 30 » 10
'

Bark och skaldelar 11 »

Rötter och rotdelar ... 12
(Frön 6 proc.) 25 » ...: 10 »

Bladdelar ringa » 20 » 10 »

Sand och grus intet » 6 » 4 »

Af den på 3:dje sikten erhållna resten kan man i ett helt taget uppskatta den tyd-

liga djurträcken till 80 ä 90 procent, emedan så väl de minsta trästyckena, som också

sand och bladdelar, tydligen äro i friskt tillstånd sammanhäftade till klumpar och former,

utvisande att de utgjort exkrementer. Man kan med förstoringsglaset vidare urskilja träck

af blott växtrester, sådana som innehålla tydliga djurrester och sådana som till större

delen bestå af sand eller lera. Endast de delar, som genomgått 2:dra och 3:dje siktarne,

63 procent af det hela, användes till analysen.

II. Fältmyllan.
o

Återstoden på l:sta sikten 25,4 proc. i vigt, 2:dra sikten 14,6, 3:dje

sikten och finaste 60 proc.

I procent af hela jordens vigt. Efter ungefärlig

- i».
i

uppskattning.

på l:sta sikten. på 2:dra sikten. på 3:djc sikten.

Häraf voro: Tydlig djurträck intet intet 9 proc.

Större insektdelar » » 2—

3

»

Friska rötter, stjelkstycken ... 5,4 1,9. och bladdelar 3 »

Frön och skaldelar intet intet 1 »

Grus och sand 20,0 12,o. 75 »

Bruna mullrusor, troligen sön-

derfallen djurträck 0,0 0,0 10 »

Den siktade jorden kan man sålunda uppskatta att innehålla tydlig djurträck 9 pro-

cent och sönderfallen äldre omkring 10 procent och sålunda omkring 20 procent af hela

jordmassan, hvilken till 80 procent består af endast sand och grus.
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Analyserna lemnade: i. på 100 delar. ii. På 100 delar.

Oorgan. Kali 0,018. 0,037.

Natron 0,317. 0,007.

Kalkjord 1,872. 0,236.

Talkjord 0,690. 0,338.

Lerjord

Jernoxid
1

'
780 7

'
789 -

Manganoxid ej best. ej best.

Löslig Kiselsyra 2,531. 4,044.

Sand 24,570. 69,380.

Förlust °>242-

32,020.
• °>326 -

82,156.

Organ. Harz och fettartade ämnen... ej best. 0,520.

Mullsyror 10,oo. 3,636.

Mullkroppar 6.93. 0,990.

Olöslig rest 20,79. 6,091.

Källsyror 7,95. i

FörluSt • 15
>
75 '

61,420. i

4>237'

15,574.

Hygroskopiskt vatten 6,560 2,370.

100,ooo. 100,ooo.

Genom glödgning funne: Oorgan, ämnen 32,02 82,156.

Organ. » 67,98 17,844.

100,oo. 100,ooo.

De organiska ämnena motsvara på 100 delar:

Med Sprit lösliga delar ej best. 3,3.

Ur kolsyrad Natronlösning fällbara 16,3. 23,5.

Ur Kalihydratlösning fällbara 11,2 6,4.

Olösliga 34,0 39,4.

Ur Natron- och Kalilösning med Jern-

chlorid fällbara 12,9 j
~
7

Obestämda och förlust 25,6 j

100,0. 100,0.

Den stora förlust af organiska beståndsdelar, hvilken i så väl dessa som de tieste

af de föregående analyserna erhållits, torde visserligen till en del härflyta af ämnenas

oriktiga analytiska behandling, men så väl den mikroskopiska undersökningen, som ock

flerfaldiga kemiska reaktioner, hvilkas anförande jag här måste förbigå, visa till fullo att

flere, ännu obekanta, organiska ämnen deruti innehållas, hvilka så väl för vetenskapen,

som för torfämnenas praktiska behandling vore af stor vigt att få utredda.

De undersökningar jag i det föregående meddelat öfver de koprogena bildningarne,

äro utan tvifvel ännu otillräckliga för att derpå grunda någon allmännare kännedom om
de fyra slagens olika organiska konstituenter. Jag har likväl trott mig böra lemna en

8K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 1.



58 H. v. POST

sammanställning af deras mest framstående organiska beståndsdelar, för att åtminstone

angifva den riktning mina studier haft till mål, ehuru jag icke fått tillfälle fullfölja det

så fullständigt som jag hade önskat. Derjemte måste jag äfven nu erinra, att de här,

likasom i föregående, angifne — Harz och fett, mullsyror, mullkroppar, olöst rest — icke

sinsemellan äro identiska, utan endast föreställa grupper af kemiska beståndsdelar, på lika

sätt erhållna, och derigenom endast lämpliga för den första allmännaste öfversigten. På

detta sätt hafva de nedanstående lagrens organiska beståndsdelar visat sig per medium af

de anförda analyserna*) utfalla:

Gyttja. Dy. Torf. Mylla.

Medium af 2 analyser. Medium af 3:ne. Medium af 2:ue. Medium af 2:ne.

Harz och fettartade 7,0 proc 4.8 proc. 6,2 proc 3,3 proc.

Mullsyror 5,8 (8,5) 20,0 12,9 19,9.

Mullkroppar 4,4(15,8) 25,0 28,4 8,8.

Olöst rest 70,o 26,7 41,3 36,9.

87,3. 76,5. 88,8. 68,9.

Källsyror och förlust alltså... 12,7 23,4 11,2 31,1.

Sammanställningen visar sålunda: att Dy och Mylla, just de som enligt mikrosko-

piska undersökningen visat sig innehålla mest djurlemningar, äfven lernnat största förlust

af organiska beståndsdelar; att mullsyrornas qvantitet är störst i mylla och dy, närmar

sig lika qvantitet med mullkropparne i dyn, och är omkring hälften mot desamma i

torf; att de olösta resterna äro störst i gyttja, derefter i torf och mylla samt minst i dy,

hvilken utmärkes från torfven genom sin ringa halt deraf. Harz och fettartade delarnes

bestämningar äro ännu för fåtaliga, att deraf draga några slutsatser.

Vidare torde jag få lemna en schematisk öfversigt af de samtliga mikroskopiska och

kemiska beståndsdelarne uti dessa de lösa djurträckförande lagren, såsom de enligt under-

sökningarne företett sig, äfvensom en dylik för hvarje af de särskilda bildningarnes kon-

stituenter.

Allmän öfversigt af de djurträckförande lagrens beståndsdelar.

I. Hufvudbeståndsdelar.

a. Föga eller icke förvandlade delar. b. Förvandlade delar.

I. Djurträck. II. Mullämnen.

1. Sönderdelade djuirester. 2. Sönderdelade växtrester. 1. Mullkroppar (Humin, Ulmin, Gein, ej

a. Tydliga bestämbara, a. Tydliga bestämbara, af raig urskiljda).

såsom: såsom: 2. Mulhyror (Huminsyra, TJIniinsyra, Gein-

Skaldelar efter Insekter och Krusta- Träcellulstyckcn och Spiralkärlknip- syra; af mig ej urskiljda, vanligen i form

ecer. Hinnor och Meiubraner, Vingar; pen. Cellulväfnader och Parenchym. af salter med Fe, Ca, Mg etc.

Fjell, Hår, Klor; Intestinal-delar. Cuticula och Växtmembraner. 3 Källsyra- och

b. Otydliga gryniga gyttringar af anima- b. Otydliga gytlringar af vegetabiliska 4. Kälhatlssyra, troligen mest såsom salter

liska ämnen, hvilka icke reagera som ämnen, som i allmänhet reagera så- af je ocn ca sani i af Ye m. fl.

cellulosa, utan visa sig indifferenta. som cellulosa.

*) I denna sammanställning hafva uti Gyttjan Dammgyttjan frän Äs, med 38,7 procent mullkroppar, blifvit ute-

sluten, emedan denna gyttja står på öfvergång till dybildning. Likaså mullsyrans qvantitet i Torfgyttjan från

Kusta, 19,7 procent, emedan denna icke torde varit fri från mekaniskt inblandade torfdelar, då den under-
söktes endast för dess agronomiska användning. De inom parenthes insatta talen erhållas, om dessa medräknas.
Olöst rest, 70 procent, är något för stor.
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I. Hela djur och djurdelar.

( n. Infusorier och Rhizopoder.

Polyper och Rotiferer.

Krustaceer och Vermes.

Arachnider och Insekter samt lösa skal,

fötter och hela delar af dessa djur-

arter.

II. Bi-beståndsdelar.

II. Hela växter och växtdelar.

a. Dialomeer och Desmidier.

b. Palmellte och Nostocineer.

c. Högre Alger.

d. Sporer, Pollen, Frön etc. af Lafvar,

Mossor, Ormbunkar och högre växt-

arter.

e. Äo<-, Slam.' och Bladdelar, Frukter

etc. af högre växter.

III. Oorganiska föreningar.

a. I Välten lösliga oorganiska Salter, såsom

Na Cl; FeS; CaS; AmCl, m. fl.

b. I Saltsyra lösliga delar, såsom Kolsyrad

Kalk, Fosforsyrad Kalk; Jernoxidhydrat

och flere Jern-, Mangan- och Talksalter

etc.

c. Löslig Kiselsyra, med Na C extraherad.

d. Olösliga i förenämnde, såsom : Sand af

Qvartz, Glimmer, Hornblende etc. och

Lera. *

Här betraktas de organiska delarne uti inullämnena såsom skiljda från de oorgani-

ska, ehuru de egentligen borde uppföras såsom föreningar derined. En del oorganiska

delar tillhöra dock äfven djurträcken, och någon skarp gräns mellan dessa afdelningar kan

derföre ej uppgifvas.

De harz- och fett- samt vaxartade ämnena har jag icke uppfört såsom egendomliga

eller förvandlade delar, emedan de, sa vidt jag kunnat erfara, innehållas dels uti djur-

träcken, dels ock kanske företrädesvis i de hela djuren och i de hela djur- och växt-

delarne, och befinnas troligen äfven hafva undergått någon förvandling.

Slutligen torde jag böra anföra en jemnförande öfversigt af dessa, af djurträck före-

trädesvis bildade och derföre "koprogena" förslagsvis benämnda, lager.

Ofverallt der växt- och djurlifvet tillhopa uppträda, afsätta sig, under olika, yttre förhållanden,

olikartade koprogena bildningar, af hvilka följande fyra äro utmärkta af egendomlig beskaffen-

het, och till hvilka alla af mig förefunna lager kunnat återföras:

På jordytans lokaliteter

der högre utbildade växtarter öfvertäcka hela markens

yta, d. v. s. med växttäcke, och der växtlifvets slutpro-

dukter öfverråda, bildas:

der en betäckning af högre utbildade växtarter saknas,

d. v. s. utan växttäcke, och der sålunda djurlifvets slut-

produkter blifva öfverrådande, bildas:

under vatten, med öppen yta, under vatten, med öppen yta,

som är klart och färglöst, och

derföre saknar mull-

ämnen,

Gyttja,

som är brunfärgadt af

mullämnen,

Dy,

under vatten, tätt betäckt med

växter, och som är brunfärgadt

och rikt på mull-

ämnen,

Torf,

hvilkas hufvudmassa utgöres af:

Träck af vattendjur med ringa,

hela växtdelar af strand- och

dyväxter och

Diatomeer i största mängd.

Entomostraca i mindre mängd.

Hvil, grå eller gråaktig till ljus-

brun.

Träck af vattendjur, hela växt-

delar nästan saknas, blott

några få dyväxter och

Diatomeer i mindre mängd.

Entomostraca och Acarider i

största mängd.

Hela växtdelar af Mossa och

Starrarter med ringa djur-

träck.

Diatomeer och hela djurdelar

sparsamt, nästan endast af In-

sekter.

Till färgen äfven något olika.

Brun eller svartbrun. Brun eller Ijusbiun, rödbrun etc.

pii land, mer eller mindre be-

täckt med växter, och derföre

genomträngdt af växternas upp-

lösningsprodukter,

Mylla,

Träck af landtdjur, företrädes-

vis af Insekter, med mer eller

mindre hela växtdelar.

Diatomeer nästan saknas.

Insektdelar i riklig mängd och

särdeles Rhizopoder.

Mer eller mindre mörkbrun.

Medelst detta schema torde bestämningen af den hufvudgrupp, under hvilken hvarje

förefunnet prof af dessa lager böra hänföras, underlättas, men för de särskilda under-

arterna af hvarje bildning måste jag dock hänvisa till beskrifningarne i det föregående.

i*?'g
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B,»land alla forntidens författare är Aristoteles den ende, som lemnat oss ett arbete

ensamt öfver djuren, hvilket omfattar hela djurriket, och i allmänhet kan han anses för

den, som gifvit oss de talrikaste och bästa upplysningar om då kända djurarter. Flera

andra författare hade visserligen före honom lemnat skriftliga underrättelser om djur;

men dels blott om ett mindre antal, tillfälligtvis omtalade i arbeten öfver andra ämnen,

såsom Herooot och Xenophon, hvilkas skrifter vi hafva i behåll, samt Ctesias, hvars

arbete om Indien är förlorad t men lärer hafva varit fullt af de orimligaste sagor, hvar-

före han stod i vanrykte, till och med hos sina eljest ej misstänksamma samtida. Dels

hade, redan då, flere författare utgifvit skrifter, efter som det synes, af blott anatomiskt

eller fysiologiskt innehåll, troligen med afseende på medicinen, såsom Alcm^eon från

Kroton, Syennesis från Cypern, Diogenes från Apollonia, Polybus, Ctesias från Cnidus

och Empedocles från Agrigent, hvilkas arbeten nu äro förlorade. Aristoteles citerar

alla dessa, samt dessutom flera poeter, såsom Homerus, Hesiodus, Euripides, Aristo-

phanes in. fl., hvilka äfven omtalat djur. Den sistnämndes komedi "Foglarna" omtalas

närmare, längre fram, efter Aristotelis fogelarter.

Genom sitt nyssnämnda arbete: Om djuren (nepi ra £coa; i 10 böcker) har Aristo-

teles grundlagt djurläran såsom en egen vetenskap, och det sätt hvarpå han verkställt

detta har gjort att han i 2000 års tid varit ansedd såsom den högsta auktoritet samt

att hans arbete, ända till 1500-talet, betraktades föga annorlunda än såsom en religions-

bok. Men detta arbete är dock ingalunda en speciell zoologi, uti hvilken djurarterna

uppräknas i ordning, utan det är en allmän och jämförande anatomisk och fysiologisk

framställning af hela djurriket, ordnad efter organerna, så väl yttre som inre (hufvud,

bål, extremiteter, horn, . . . hjerta, ådror, tarmkanal o. s. v.) samt efter lifsyttringarna

(lefnadssätt, fortplantning m. m.) såsom längre fram närmare angifves. Djurarterna an-

föras dels blott till namnet, såsom exempel, för sina olikheter i organernas bildning och i

lifsyttringarnas beskaffenhet; dels beskrifvas dessa omständigheter något utförligare hos en

eller flera arter eller slägten, vanligen af flera olika djurklasser på ett ställe. Ganska

ofta anföres på samma ställe andra, ej egentligen dithörande, märkligare egenskaper hos

någon af dessa arter, eller till och med allt, som hufvudsakligen synes hafva varit förfat-

taren bekant derom, och ofta omtalas åter i anledning deraf något annat djur, som eljest

ej hade kommit i fråga.

Det är klart att de omtalade djurarterna, genom detta framställningssätt, måste

finnas kringspridda utan ordning i hela arbetet och att de fleste, eller åtminstone de mera

bekante blifva omtalade på flera ställen, äfvensom att mången art, som varit författaren

väl bekant, kunnat råka att blifva förbigången, utan att i hela boken omnämnas. Detta
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flr så mycket mera möjligt, som det ej är kännedomen om sjelfva djurarterna, utan kän-

nedomen om djurens organisation och olikheter genom hela djurriket, som här är hufvud-

saken. Blott sällan och tillfälligtvis förekommer en och annan kort beskrifning af form

eller färg hvarpå djuret kan igenkännas och i allmänhet anses hvarje djurart tillräckligen

bestämd genom namnet, liksom ännu i dylika arbeten och i skrifter af icke zoologiskt

innehåll. Ett arbete, h vilket såsom hufvudsak innehöll djurarternas beskrifning, eller be-

stämning genom kännetecken, var fullkomligen obekant i forntiden och behöfdes icke,

emedan de då kända djurarterna ej voro särdeles talrika och . hufvudsakligen tillhörde de

större och utmärktare formerna, dels af inhemska, för de flesta bekanta arter, dels

några få, utmärktare arter från Asien och Egypten, hvilka blifvit någorlunda väl kända

genom böcker eller resande, men man hade ännu ej hunnit inse värdet af en allmän djur-

kännedom och sysselsatte sig således föga med en noggrann åtskillnad af de stora djur-

arterna och än mindre af de små, "såsom små däggdjur och foglar, samt aldra minst med
en närmare kännedom om insekter, maskar o. d. Behofvet af en bestämdare kunskap om
djurarterna, så väl de högre, som de lägre, uppkom först med den nyare tidens utvid-

gade kunskapsbegär, och beskrifningar eller definitioner (eller först figurer) blefvo ej nöd-

vändiga förr än i sednare tider då ett större antal nya former från andra verldsdelar

blefvo -bekanta och man börjat närmare taga kännedom om de talrika små djuren. Mangen

gång hör man beundrare af det gamla beklaga den riktning, som naturalhistorien tagit

efter Linnés tid, då arternas beskrifning utgör en hufvudsak i vetenskapen och ofta står

alldeles ensam. Men denna riktning var dock nödvändig; ty först sedan arternas bestäm-

ning hunnit en viss grad af fullständighet kan deras historia och allmännare förhållanden

till hvarandra och till den öfriga naturen börja utredas, såsom nu dagligen sker med stor

framgång. Ett bevis på denna riktnings nödvändighet är, att vi nu, för att kunna be-

gagna de gamles skrifter, måste nedlägga mycket arbete på försöket att bestämma de arter

som de omtalat.

Ehuru Aristotelis lefverne ofta blifvit beskrifvet, både uti öfversättningarna af

hans arbeten och på mångfaldiga andra ställen, torde det dock ej vara öfverflödigt att vi

något litet uppehålla oss dervid, innan vi öfvergå till en framställning af hans lära om
djuren. Utan tvifvel skall det för mången vara af interesse, ej blott att hafva till hands

uppgifter om den tid då han lefde och vistades på olika ställen, utan ännu mera a,tt se

några omständigheter påpekade, som tydligen haft stort inflytande på hans verksamhet

och på beskaffenheten af hans arbete.

Aristoteles föddes 385 år f. C. i' uti Stagira vid kusten af Macedonien, några

mil S.V. från floden Strymons utlopp. Hans far. Nicomachus, som var läkare hos Amyn-

tas II, Philippi fader, var i likhet med den något äldre Hippocrates, af Asclepiadernas

gamla och ansedda läkareslägt, ty han härstammade från Machaon, iEscuLAPii son. Af-

ven Aristoteles var ämnad till läkare; men den naturliga böjelsen ledde honom snart åt

annat håll, och sannolikt har han, efter den undervisning han erhöll af sin far, samt möj-

ligtvis någon sysselsättning med medicinen under början af sitt vistande i Athén, föga

befattat sig med det praktiska af denna vetenskap. Men han skall hafva författat ett sär-

skildt, nu förloradt arbete deröfver.

Efter sina föräldrars död gjorde han vid 18 års ålder (367 f. C. f.) ett besök hos

sin fars vän och slägtinge Proxenus, i Atarnea, på kusten af ^Eolis i mindre Asien,
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nära Lesbos; men efter någon tid reste han derifrån till Athén, för att höra Plato. Han
tyckes hafva begifvit sig till Athén kort efter Platos återkomst från sitt andra besök i

Syracusa, år 367 eller 366. Men då denne snart åter (sannolikt 365) för tredje gången

begaf sig till Syracusa, hvarest han tyckes hafva blifvit uppehållen ett par års tid, torde

Aristoteles hafva fortsatt att begagna undervisningen i Academia, som då förestods af

Heraclides, och han torde hafva fortfarit derined några år efter Platos återkomst.

Dock måste han tämligen snart hafva börjat att sjelf undervisa, först i vältalighetskonsten,

och troligtvis äfven i andra ämnen; ty då Alexander föddes, 356 f. C. f., hade han redan

vunnit så stor ryktbarhet, att Piiilippus, kort derefter, i ett ofta afskrifvet, högst smick-

rande bref, ålade honom att framdeles blifva sin sons lärare och att göra honom till en

stor Konung. Det berättas äfven att Aristoteles länge förestod sin skola, samtidigt med
Plato, som fortfor att undervisa i sin, ända till sin död, 347 f. C. f.

Från sin första ankomst till Athén (367 eller 366) vistades Aristoteles där 20 år.

Men kort efter Platos död, då Athenienserne råkat i krig med Piiilippus (347 eller -6)

måste han lemna denna stad, i anledning af sina förut nämnda förbindelser med Maeedo-

nien och dess konungahus. Han begaf sig då åter till Atarnea, hvarest hans vän Her-

mias nu var herrskare. Men sedan denne, någon tid derefter, blifvit mördad på befall-

ning af Artaxerxes III Ocnus i Persien, skall Aristoteles hafva uppehållit sig något i

Mitylene på den närbelägna ön Lesbos, hvarifrån han snart, 343 f. C. f., kallades af

Philippus, för att öfvertaga hans sons handledning. Aristoteles var då 42 år gammal
och Alexander 13.

I Macedonien vistades han nu 8 år (till 335), eller ett år efter Philippi död, hvar-

efter han åter begaf sig till Athén, där han qvarblef 11 år. Det lärer hufvudsakligen

hafva varit under denna tid, som den peripatetiska skolan uppblomstrade, ehuru den väl

både kunnat vara börjad och fått sitt namn under hans första vistande i Athén. Men
efter Alexanders död, 324, anfölls han, för sin tillgifvenhet till Macedoniska konunga-

huset, af de Atheniensiska patrioterna, som nu åter började tänka på frihet för Grekland,

och på Athéns, i detta fall sannolika öfvervälde därstädes; samt, på samma gång, af

Platoniker och Sophister, som beskyllde honom för gudsförsmädelse; hvårföre han, 323

f. C. f. , begaf sig undan och nedsatte sig i Chalcis på Euboea, hvarest han bodde nära

2 ar, och skall hafya fortsatt att undervisa ända till sin död, 322 år f. C. f.

Fortsättningen af hans skola qvarblef i Athén under hans lärjunges, Theophrasti

Eresii ledning, och fortfor där med stort anseende öfver 300 år; men Aristoteles sjelf,

som var född i Macedonien, ehuru af Grekisk slägt, och lefdc under början af Greklands

beroende af detta land, kan anses utgöra ett lysande slut på Greklands gyllene litterära

tidsålder. Alla de öfrige störste författarne lefde före honom; efter honom följa nästan blott

namn af lägre rang och mest kringspridda i andra länder: Alexandria, Sicilien, Rom etc.

Från ungdomen till sin död har Aristoteles oafbrutet varit sysselsatt med veten-

skapernas inhemtande, utvidgande och meddelande åt andra. Han tyckes hafva tillegnat

sig nästan allt sin tids vetande, ända till enskiltheterna; men han synes hafva gjort sig

denna möda, ej så mycket för att lära känna sjelfva dessa enskiltheter, som mera derföre,

att han var filosof, hvars hufvudsakliga föremål var att söka ett sammanhang mellan
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fenomenen i naturen. För honom var filosofien en lära om vetandet, och i det han er-

kände erfarenheten såsom grunden till all kunskap, och dermed antog, att filosoferandet

först kom efter erfarenhetskunskapen för att förklara dess beskaffenhet och möjlighet samt

för att sammanordna de spridda delarna af menskliga vetandet, så gaf han filosofien en

riktning åt det praktiska, och blef naturvetenskapens samt de praktiska vetenskapernas

grundläggare i allmänhet. Han höll sig ej såsom Plato till blotta idealer och allegoriska

framställningar (t. ex. af Stat, Verld o. s. v.), utan framdrog verkligheten med dess spe-

cialiteter, sådana de finnas. Han var så mycket före sin tid, i kunskaper, att man länge

stannade vid hans läror samt att naturvetenskaperna gjorde föga framsteg och först nära

2000 år efter honom uppblomstrade på egen, ny grund. Ahistoteles är den som först

uppdragit gränser mellan vetenskaperna i allmänhet, sammanordnat dem såsom delar af

ett enda stort och helt, gemensamt vetande, och gifvit dem bestämd form, hvarigenom

han haft det största inflytande på alla följande tiders vetenskaplighet. I ett stort antal

skrifter har han afhandlat de flesta vetenskaper: Logik, Metafysik, Ethik, Rhetorik, Poe-

tik, Psykologi, Politik (statslära), Ekonomi, Fysik, Meteorologi, Zoologi tillhopa med

Anatomi och Fysiologi; hvilka alla han dels grundlagt, dels gifvit en ny form. Hans

arbeten öfver Växterna och Medicinen samt ett par särskilda öfver Anatomien äro nu för-

lorade. Äfven öfver några andra vetenskaper, hvilka han dock lernnat i sitt förutvarande

skick, har han utgifvit skrifter, såsom öfver Geografi och Astronomi. (Se Boken de Mundo

och inledningen till Meteorologien).

Deruti, att Aristoteles var af Asclepiadernas ätt, finna vi sannolikt till en del för-

klaringen öfver beskaffenheten af hans anatomiska och fysiologiska läror, som väl i huf-

vudsaken äro desamma hvilka från äldre tider fortplantats genom tradition inom denna

slägt. — Hans vistande vid hafskusten såsom gosse måste tidigt hafva gjort honom bekant

med fiskare och deras yrke samt med sjödjuren, hvilken kännedom han sedan haft tillfälle

att öka under vistandet i Atarnea och i sjelfva Athén. Under vistandet hos Philiffus i

Macedonien torde han väl mera hafva sysselsatt sig med den politiska vetenskapen, än

med naturstudium; men likväl innehåller hans arbete om djuren flera spår af denna tid.

—

Man har påstått att Aristoteles följde Alexander under början af dennes fälttåg i

Asien, och ända till Egypten, samt först år 331 kommit till Athén; men denna berättelse

måste vi förklara för ogrundad. Den del af Mindre Asien och Syrien, som Alexander

genomtågade, är visserligen hvarken rik på egna djurformer eller till sin fauna betydligt

olika med Grekland; men något spar borde väl skönjas efter en sådan resa. Det som

Aristoteles säger om de vilda åsnorna i Syrien (se längre fram, Däggdjuren n:o 58 och

59) kan ej anses för ett sådant, då "detta till en del redan länge varit bekant genom

Xenofhon och andra författare, och det öfriga lika lätt kunde vara kändt genom någon

af de talrika Greker, som på hans tid vistades i Phrygien och andra delar af Mindre

Asien. I fall han sjelf hade följt Alexander så långt som till Egypten, så hade han väl

begagnat tillfället att något närmare lära känna detta märkvärdiga land och i detta fall

hade vi väl fått något bättre underrättelser om Egyptens djur, än de som han lemnat,

hvilka till större delen tyckas vara hemtade från Herodot och i allmänhet från andra,

samt öfverhufvud äro ganska felaktiga.

Om tiden då Aristoteles skrifvit sitt arbete om djuren hafva meningarna varit

delade, i det somliga hafva ansett det författadt i Athén, efter hans återkomst från Ma-
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cedoniska hofvet, men andra anse det vara skrifvet före hans vistande därstädes. Isyn-

nerhet har Sträck framställt den sednare meningen på den grund, att inga spår till un-

derrättelser finnas deruti från det Persiska fälttåget. Vi skola något närmare skärskåda

denna fråga. Af den betydliga olikheten i stil och behandlingssätt uti olika delar af ar-

betet, tyckes man med visshet kunna sluta, att det hufvudsakliga deraf (böckerna 1—

7

och en del af 8) blifvit skrifvet först, och sannolikt vid hans uppträdande såsom lärare i

naturalhistorien , under hans första, 20-åriga vistande i Athén. Uti denna första upprän-

ning, som redan varit en allmän framställning af djurens lif och organisation, synas til-

läggen, om de såsom exempel anförda djurens naturalhistoria, ursprungligen hafva varit

mindre betydliga; men ju längre arbetet fortgått, desto mera har varit att säga om dju-

ren, i anledning af deras fortplantning, föda och instinkter, och desto tydligare har be-

hofvet af en speciell djurhistoria framstått, hvårföre underrättelserna om de enskilta ar-

ternas historia blifvit både utförligare och talrikare. Isynnerhet röjes detta i hälften af

5:te och 6:te böckerna samt i hela den 9:de. Dessa alla hafva en helt annan beskaffenhet

än arbetets öfriga delar. De speciella afhandlingarna blifva här fullkomligt öfvervägande

eller ensamma, samt bättre, redigare och lärorikare. — Denna förändring synes mig i 5:te

och 6:te böckerna härröra af en omarbetning som blifvit företagen betydligen sednare,

efter talrika upplysningar som blifvit hopsamlade med den ökade insigt^,. hvilken varit en

följd af den föregående skriftliga sammanfattningen. Dessa böcker äro betydligen längre

än alla de öfriga, och den 9:de, som tydligen är sist skrifven och innehåller tillägg och

rättelser till alla de öfriga, är längst af alla, och betydligen afvikande från den ursprung-

liga bearbetningen. Men äfven denna är dock till formen bildad efter de öfriga, så att

hon utgör en slags fortsättning af det allmänna fysiologiska systemet. Från perioden näst

före, eller äfven under och efter denna omarbetning, härleda sig utan tvifvel ett stort

antal tillägg, som finnas instuckna i de öfriga böckerna och som ofta strida emot förut

lemnade uppgifter samt dels bestå af kortare notiser från de sednare åren *), dels äro

utförligare och innehålla anatomi eller lefnadshistoria af hvarjehanda djur. Dessa större

tillägg stå ofta liksom isolerade från den öfriga texten och skilja sig derifrån både genom

innehållet och stilen. Såsom exempel härpå kunna anföras afhandlingen om Aporna (II,

kap. 5), om Kameleonten (II, 7), om Iynx (II, 8) och många flera. — De sista uppgif-

terna om Bonasus (IX, 32) tyckas kunna härleda sig från förfrs sednare vistande i Mace-

donien vid Philippi hof och äro tydligen inhemtade af jägares berättelser; de föregående

(i 2:dra boken) torde förskrifva sig från hvad han hört eller sett i samma land såsom

yngling. Likaledes tyckas berättelserna om Lejonet (Mammalia n:o 17) härröra från dessa

två olika tider. Uppgifterna om Elefanten skulle visserligen till en del kunna härleda sig

från tiden näst efter Alexanders Indiska fälttåg (328—326 f. C. f.) liksom de om Bactri-

anska Kamelen från det Bactriska fälttåget (330 och 329); men båda torde dock snarare

hafva kommit från Persiska Gesandter hos Philip, eller från Greker som redan före Ale-

xanders regering vistats i Persien, hvarest man sannolikt haft Elefanter ända sedan Darii

Hystaspis indiska fälttåg, som inträffade 150 år före Aristoteles, och hvarest Bactriska

Kamelen måste hafva varit ganska vanlig. (Jämför det som härom säges under Elefanten,

*) Såsom exempel, hvilka tyda på ett sednare insättande af små tillägg i den redan skrifna texten, kunna nära-

nas anmärkningen om tungspetsen hos Melanocoryphus (Foglar n:o 57); — anm. under Apus (Foglar n:0

92); — om Pyraustes (Insekter, 21 b), o. s. v.
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Mainm. n:o 64). Andra omständigheter finnas knappt som skulle kunna tyda på under-

rättelser från Alexanders sednare fälttåg, hvarföre arbetet om djuren synes hafva varit

fullkomligen afslutadt då de fftretogos.

Det antages vanligen och är ganska sannolikt att Philippus, och sedan Alexander,

ställt till hans disposition allt som kunde gagna hans studier, och det är lika troligt att

högre och lägre Embetsmän, så väl som Officerare vid * arméen voro måna om att

uppfylla hans önskningar, äfven i fall de ej fått befallning dertill; men att han åtminstone

icke dragit mycken nytta af arméens biträde, synes tydligt af hans skrifter*). Af allt

detta tror jag mig med största sannolikhet kunna sluta, att "Arbetet om Djuren" var, i

sin ursprungliga form skrifvet, oeh nära färdigt, före vistandet vid Philippi hof, men att

betydliga tillägg och omarbetningar blifvit gjorda deruti under de första åren efter för-

fattarens återkomst till Athén, eller ungefär till 330 f. C. f., men knappt under de sista

aren af hans lefnad.

Ganska allmänt trodd är berättelsen, att Aristoteles af Alexander fått en summa
af 800 Talenter (som, enligt Sträck, åtminstone utgör något öfver 1^ million Rhenl.

Gulden, eller nära 2i millioner R:dr Sv. R:mt), för att skaffa materialier till sitt arbete

om djuren. Att Alexanders älskade lärare ej skildes tomhändt från sin alltid frikostige,

kunglige lärjunge, kan väl antagas för säkert. Äfven blir det sannolikt att Aristoteles

verkligen utgifvit icke obet}Tdliga penningesummor för erhållandet af djur och af upplys-

ningar om djurs lefnadssätt; men lika sannolikt synes det oss att den anförda berättelsen

är öfverdrifven. Den omtalas ej af de närmare efter Aristoteles lefvande författarna,

utan förekommer först hos ATHENiEUS som skref mer än 500 år efter Aristoteles

(Deipnos. IX, kap. 58; Schweigh. p. 474), utan annan auktoritet än att "det berättas" och

synes vara en af dessa vidunderliga sagor, som bland den stora hopen pläga blifva gängse

om ovanliga personligheter, efter deras död.

Då vi i det följande ämna framställa en allmän öfversigt af Aristotelis arbete om
djuren, så sker detta för att sätta läsaren i stånd att riktigt förstå och riktigt bedöinma

hans uppgifter. Vi skola söka att göra denna öfversigt så trogen som möjligt och således,

att angifva ej blott arbetets förtjenster, utan äfven dess brister, ej blott åtskilligt af det

hufvudsakliga som vår författare känt, isynnerhet af sådant som varit svårare att lära

känna, utan äfven mycket af det han icke känt, synnerligen af sådant som hade varit

lätt att inhemta. Vi skola fullkomligt bortlägga den tro, som, ehuru orimlig den är,

synes vara ganska allmän, att Aristoteles skulle hafva lemnat sina uppgifter om djuren

hufvudsakligen efter egen erfarenhet eller undersökning i naturen, liksom om det vore

möjligt att under en enda menniskas lifstid inedhinna så mycken forskning, och detta

jemte hans alla öfriga arbeten. De som afhandlat detta ämne hafva ofta, bländade af

*) Såsom bevis derpå, att Aristoteles erhållit vigtiga underrättelser af Alexanders soldater, anför Kulb
(Einleit. s. 382) ett intyg af Plinius (X, 85. 1 ; i andra upplagor X, 65). Det som där berättas är hem-

tadt hos Aristoteles (VI, 30. 3) och består deruti, att fostren uti en drägtig Råtthona, som blifvit öppnad

i Persien, befunnos vara drägtiga redan i moderlifvet! (Jämf. nedan Art. Mus); men uppgiften att denna

underrättelse förskrifver sig frän Alexanders armée linnes ej hos Aristoteles, utan är tillagd af Plinius,

400 år sednare. Kulb har troligtvis ej gifvit akt på hvilken märkvärdig underrättelse det var som han

omtalade

!
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åtskilliga ställen, där Aristoteles verkligen ådagalägger en förvånande specialkunskap,

blott sett fullkoinligheter i hans arbeten och blundat för alla bristerna, eller kanhända al-

drig lärt känna dessa. A andra sidan har man sett de fel och orimliga fabler, som här

i stor mängd förekomma, utan att taga i betraktande deras orsaker, och i allmänhet torde

de fleste hafya hänfört allt för mycket till Aristoteles sjelf, utan att klart inse, att han

hufvudsakligen samlat sin tids vetande och att hans arbete således egentligen framställer

detta, med tillägg af de förbättringar och nya rön han sjelf kunnat göra. Redan Athe-

NiKUS har lemnat en lång förteckning på fabler och oriktigheter hos Aristoteles (Deipnos:

Ed. Schweigh. VIII, kap. 47, 48), och i sanning finner man sig benägen att le åt hans

alltför stora lättrogenhet, då man läser sådana berättelser, såsom t. ex. att honorna af

Häst och Hjort, genast efter fostrets framfödande uppäta efterbörden; eller en del af hi-

storien om Bonasns, eller om Pardalis (se längre fram, under dessa artiklar) och en mängd
dylika, hvaraf ett ganska stort antal finnes i hans arbete. Dock skall man vid något ef-

tersinnande inse, att förhållandet svårligen kunnat vara annorlunda. Nyss hafva vi yttrat

några ord om omöjligheten för en menniska att sjelf undersöka och kontrollera ett så

stort antal enskiltheter och dessutom blir det tydligt att Aristoteles, redan genom sina

mångsidiga och olikartade studier och sysselsättningar, ej kunnat, ända från sin ankomst

till Athén, vid 20 års ålder, egna mycken tid åt ett eget naturstudium. Han har således

varit nödsakad att af andras muntliga eller skriftliga berättelser inhemta de uppgifter om
djuren, som han behöfde, både för sin egen upplysning och för att meddela åt sina

lärjungar. För detta ändamål har han dels vändt sig till många kunniga och erfarna

personer och, såsom det vill synas, anmodat många att skaffa särskilda upplysningar; dels

har han af sina landsmän emottagit en mängd uppgifter, som voro allmänt gängse, ofta

från äldre tider tillbaka, och ansedda såsom säkra, ehuru de ofta verkligen voro falska.

Men de sagor, som länge varit fortplantade genom tradition eller öfvergått till allmän

folktro, erhålla alltid en hög grad af sannolikhet derigenom, att det som så många trott,

anses hafva varit sedt eller undersökt af många, och tyckes derföre ej kunna vara falskt.

De nya sagorna äro lättare att förkasta, såsom ock Aristoteles gjort med många, t. ex.

med dem som kort före hans tid berättades af Ctesias. Men ehuru mycket falskt som

han rättat, så har dock han, såsom hvarje annan menniska, varit barn af sin tid, och

ännu har aldrig någon kunnat på engång frigöra sig från alla sin tids fördomar och in-

sätta sanning i stället för dem. Vi behöfva blott påminna om den gamla sagan om Sva-

lornas vinterläge i vattnet, som ej förkastades af Linné och som ännu vidhålles eller anses

trolig, t, o. ra. af vetenskapligt bildade personer, och vi skola anse mindre underligt att

Aristoteles upptagit dylika i stor mängd från sin samtid. Den efterföljande öfver-

sigten måste alltså anses röra den tidens kännedom och åsigter lika mycket som Ari-

stotelis egna, och detta gäller ej blott om de särskilda uppgifterna om hvarje djur-

art utan äfven om den mera allmänt vetenskapliga framställningen af Anatomi och

Fysiologi.

För att lemna denna allmänna öfversigt skola vi, innan de speciella uppgifterna med-

delas, här omtala, först arbetets allmänna uppställning och hufvudsakliga föremål; der-

efter, åtskilligt i allmänhet om författarens artkännedom, och slutligen, hans försök

att systematisera djuren.
9

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.
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Öfver beskaffenheten och omfånget af den allmänna, Anatomiskt-Fysiologiska

öfversigt af djurriket, som utgör arbetets uppränning och ursprungliga hufvudsak, skall

en kort innehållsförteckning af hela arbetet, med några strödda anmärkningar, lemna den

bästa upplysningen.

I. Första boken omtalar Djurriket i allmänhet. Kapitlen 1-6 *) afhandla djurens

olikheter i anseende till delarnes beskaffenhet, antal, hopfogning m. m., vistelseorter, lef-

nadssätt, föda, rörelsesätt m. m., och innehålla flera utkast till djurens fördelning i större,

naturliga grupper efter dessa olikheter. Vi meddela något längre fram de hufvudsakliga

af dessa utkast, jämte flera som finnas strödda i hela arbetet. — Kap. 7-12 (midtuti 15)

Om Menniskans yttre delar; — 13-14 (17), Menniskans inre delar, jämförde med Dägg-

djurens. (Mycket att jämföra med III, kap. 1-4). Denna afhandling börjas (I, 13. 1) med

det för kännedomen om den tidens anatomi upplysande uttrycket: . . . "Isynnerhet äro

Menniskans inre delar okände, hvårföre vi måste lära känna dem genom jämförelsen med

andra djur, som visa den största likheten med henne".

II. Om de Vertebrerade djurens yttre delar. Dessa djur kallas af författaren : djur som

hafva blod {evaijua; bloddjur) till skillnad från de öfriga, som han kallar blodlösa {ccvai/uct).

Kap. 1-4 (7) Yttre delarne hos de "vivipara fyrfota djuren" (d. v. s. Däggdjuren, hvilken

term vi ofta i det följande för korthetens skull begagna, ehuru den ej finnes hos Akisto-

teles); — 5 (8, 9) Om Aporna; — 6, 7 (10, 11) Ödlornas -yttre delar; — 8 (12) Fog-

larnes; — 9 (13) Fiskarnes; — 10 (14) helt kort om några Ormar, Annelider, Fiskar. —
I de sista kapitlen, 11, 12 (15-17) börjar afhandlingen om de Vertebrerade djurens in-

elfvor: luftrör m. m., mjelte, gallblåsa, njurar och blåsa, tarmkanal och mage. Hvarje

organ beskrifves hos alla eller några af de Vertebrerade djurklasserna.

III. Fortsättning. Kap. 1, Generationsorganerna hos de Vertebrerade djuren; mycket

efter egna undersökningar och med citation af nu förlorade figurer; — 2-4 (1, 2) Blod-

kärlen, ganska speciellt, först efter 3:ne andra författare (Kap. 2), sedan efter egen un-

dersökning (Kap. 3, 4), hvarvid namnes, att flera andra författare hade afhandlnt samma
ämne. — 4 (5) Senorna {ytvQcc, neura; lat. tendines), hvilka sägas utgå från hjertat, samt

isynnerhet finnas omkring lederna och sammanhålla benen, men om hvilkas egentliga

bruk ingenting namnes. (De organer som vi nu kalla Nerver, omtalas ingenstädes

af Aristotelks). — Kap. 5 (6) Om fibrer, kort och otydligt. — Kap. 7 (6) Om Be-

nen och hela skelettet; — 8 (7) Brosken; — 9 (8) Hornartade delar: Naglar, Horn,

Näbb; — 10 (9) Hår, Hud, Fjädrar. — 11 (13) Hinnor och membranösa organer: hjer-

nans hinnor, pericardium, urinblåsa m. m. — 12 (16) Om köttet, ganska kort. Att

detta består af trådar upplyses genast i arbetets början (I, 1, 1). — 13-17 (17 och

följande) Afhandla i ordning: fett (talg och ister särskildt), blod, märg, mjölk, semen
masculinum.

) Hur och i hela detta arbete följa vi den nyare kapitel-indelning, som blifvit uppgjord af Schneider, i hans
upplaga af 1811, emedan kapitlen deruti fördelas i paragrafer, hvarigenom ett citeradt ställe lättare kan åter-

finnas. Dessa kapitel äro äfven jämnare till storleken än de äldre och oftast vida bättre afpassade efter inne-
hållet. — Den äldre kapitelfördelningen anföres dock här, i innehållsförteckningen, inom parenthes, sålunda,
att: i första boken äro kap. 1-6 lika i båda fördelningarna; kap. 12 i den nya börjas midtuti 15 af den äldre;

14 i den nya börjas lika med 17 i den gamla o. s. v. — En tredje något olika indelning är sednare införd
af Bekker. I tredje boken äro dessa indelningar mest olika och förvillande; i fjerde boken äro kapitlen lika

hos alla författare.
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IV
7

. Först om yttre och inre delarne hos de Overtebrerade ("blodlösa") diuren:

Kap. 1, hos Blötdjuren (Cephalophoda rec.); — 2, 3, Krustaceer; — 4, Skaldjur (Snäckor

och Musslor); — 5, Echini; — 6, "Tethyae och Acalephas". Alla dessa kapitel höra till

dem, hvaruti de särskilda djurarterna omständligare afhandlas och torde vara sednare be-

arbetade. De. omtala blott få arter, hvilkas organer och naturalhistoria utförligare be-

skrifvas. — Kap. 7, om Insekternas delar; — 8, Sinnesorganerna, och — 9, Ljudet hos

djur af alla klasser; — 10, om Sömnen; — 11, om Könskillnader m. m.

V. Afhandlar generationen. I bokens början säger förf. att djuren här uppräknas i

omvänd ordning mot den som varit bruklig i de förra böckerna, så att han här skulle

först omtala de lägre djuren och derefter de högre; men denna ordning börjar ej förr än

med kap. 13 (15), hvarest äfven en utförligare och redigare framställning af enskilda ar-

ters och slägtens historia vidtager. Det tyckes häraf som om bokens sednare hälft samt

nämnda anmärkning i början, tillhörde en sednare omarbetning, men att första hälften

vore lemnad i sitt ursprungliga skick. Denna första hälft, kap. 1-12 (14) omtalar par-

ningssätt, -tid och -ålder, konception, drägtighet. födsel m. m. hos djur af alla klasser,

men tämligen oredigt och med talrika fabler och "man berättar". Generatio spontanea

antages för en stor del af djuren, hvarom mera längre fram. — Uti den återstående delen

af boken återkomma ungefär samma ämnen för de lägre djuren, med tillägg af beskrif-

ningar öfver dessas konstdrift för fortplantningens skull och af hvarjehanda naturalhisto-

riska skildringar: 13-16 (18) om Mollusker och Krustaceer; — 17-26 (32) om Insekter;—
27-28 (34) om Reptilier.

VI. Fortsättning, om de högre djuren, till större delen ungefär på samma sätt som

i slutet af föregående bok. Kap. 1-9, om Foglarna, och deraf, kap. 3, om ungens utveck-

ling i ägget; — 10 (10, 11), de Vivipara fiskarna (Hajar etc); — 11 (12) Hvalar; —
12-16 (13-17), öfriga Fiskar; — 17-30 (18-37) Däggdjur. Här, t. ex. redan kap. 17,

omtalas menstruation hos Däggdjurens, och isynnerhet husdjurens honor.

VII. Fortsättning: om Menniskans fortplantning och hvad dermed står i samman-

hang. Denna bok är den kortaste af alla. Hon slutar med partus och anses vara ofull-

bordad, hvilket är troligare än att slutet vore förloradt.

VIII. Innehåller talrika speciella afhandlingar om enskilda djurarters lifsyttringar

och behofver, lefnadssätt, instinkter m. m. Kap. 1, om själsförmögenheter i allmänhet och

deras gradvisa utbildning genom djurriket; — 2, åtskilliga systematiska fördelningar af

Landt- och Vattendjur; — 3-13 (2-11) om födoämnen, genom alla klasser; — 14, 15

(12, 13) om foglars och fiskars flyttningar; — 16-19 (14-17), Vintersömn;— 20(18-20),

Vilkoren för djurens välbefinnande; — 21-25 (21-26) om Sjukdomar hos husdjuren, och —
26 (27) hos Bien; — 27, 28 (28, 29), om djurens olikheter efter olika länder eller vi-

stelseorter; — 29 (30), om deras smaklighet såsom föda.

IX. Ar endast fortsättning af föregående bok, om instinkter och själsförmögenheter.

Kap. 1, om själsegenskaper och böjelser i allmänhet; — 2, 3 (slutet af 1, och 2), om
djurs vänskap och fiendskap: en högst egen samling af folksagor, med uppgift, såsom all-

män grund: att de djur äro fiender, som lefva af samma sort födoämnen och på samma

ställen. — Sedan, om djurens klokhet, instinkter, fortplantning, föda och lefnadssätt m. m.

som förut varit afhandladt. men här återkommer med nya speciella och naturalhistoriska

afhandlingar. Många sådana, som förut varit meddelade, återkomma nu, utförligare, eller
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riktigare berättade oeh med betydliga tillägg. Kap. 4-7 (3-6) om Däggdjur; — 8-24

(7-36), Foglar; — 25 (37) Fiskar och andra hafsdjur; — 26 (38, 39), Spindlar; — 27

(40) om Bin, ganska vidlyftigt; — 28-30 (41-43), Vespa och närslägtade. — 31-34

(44-47) Om Däggdjurs böjelser; — 35 (48), Delfinens; — 36 (49), Foglars. - 37 (50)

Om Kastrering och Idisling.

Utom dessa 9 böcker finnes en, som blifvit ansedd såsom den 10:de hithörande,

men som alldeles icke kan vara det. Hon afhandlar konception och hinder deremot med
hvad som dernied står i sammanhang, isynnerhet hos menniskan, och vidrör således en

stor del af 5:te och isynnerhet af den 7:de bokens innehåll, men på helt annat sätt och

starkt uppblandadt med till utseendet populära föreställningar. Man har förmodat att

denna bok vore understucken och betydligt yngre. Hon skall nämligen ej hafva varit känd

af Plinius. Andra mena att hon vore ett stycke af Aristotelis, föröfrigt nu förlorade

arbete om medicinen. Ehuru hon ej innehåller medicinska föreskrifter, så synes detta sed-

nare antagande troligare. Hon skulle i detta fall vara en framställning af de genom tra-

dition från äldre tider bibehållna åsigterna af ämnet.

Deremot finnes en annan bok af Aristoteles, som uppenbart hörer hit, och varit

en, tydligen sednare skrifven, inledning till hans arbete om djuren. Hon har blifvit an-

sedd såsom första boken af arbetet "O in Djurens delar" och finnes intagen uti den af

Franzius utgifna, förträffliga tyska öfversättningen af detta arbete (1833); men Franzius

biträder helt och hållet nyssnämnde, af Titze först framställda åsigt och bevisar denna

med Aristotelis egna ord. — Hon innehåller ett allmänt räsonnement öfver det som in-

nehålles i arbetet "om Djuren", och börjar isynnerhet med en undersökning huruvida man
behöfver skrifva hvarje djurarts naturalhistoria särskildt, hvilket författaren dock anser "bli

öfverflödigt och alltför vidlyftigt, emedan djuren hafva så många gemensamma drag, hvilka

kunna på en enda gång afhandlas, såsom sömn, andedrägt, tillväxt, död etc. etc."

Af de sex första böckernas innehåll kan man göra sig ett någorlunda tydligt be-

grepp om den tidens anatomiska kännedom, som sträckte sig till inelfvorna och en del

andra, inre organer, genom läkares och offerpresters iakttagelser, hufvudsakligen på djur,

såsom synes af det yttrande vi ofvan meddelat, i slutet af första bokens innehållsförteck-

ning. Aristotelis egna bidrag tyckas, utom de yttre delarnas beskrifning, hvilka han i

allmänhet ganska väl uppfattat hos olika djurklasser, hufvudsakligen utgöras af följande

vidsträcktare undersökningar: l:o en tämligen noga yttre inspektion af tarmkanalen med
mage och matstrupe hos åtskilliga djur af flera eller af de flesta djurklasserna och sanno-

likt hos flera arter af fiskar och Cephalopoder. Men de talrikaste uppgifterna om dessa

delar, samt om Mjelte, Lefver och Gallblåsa, m. fl. viscera (II, kap. 11 och 12), hvilka

äro oredigt framställda, och till en stor del oriktiga, kunna svårligen vara grundade pa

egna iakttagelser, utan måste härröra från äldre författare, offerprester, slagtare eller jä-

gare, som väl ofta ej rätt redigt beskrifvit hvad de sett. Här säges t. ex. om många
djur att gallblåsan sitter skild från lefvern. — 2:o Har förf. gjort en dylik, till och med
ännu omständligare undersökning af yttre och inre könsdelarna hos åtskilliga djurarter,

genom de flesta klasser, och har sannolikt om detta ämne ej fatt så talrika bidrag af andra,

Med dessa delar och med allt som rörer läran om fortplantningen tyckes Aristoteles sjelf

hafva företrädesvis sysselsatt sig. — 3:o Synes han hafva undersökt blodkärlen med
hjertat och rättat mänga uppgifter hos sina föregångare, (se inneh. III, kap. 2-4). Både
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arterer och vener beskrifvas, men de anses ej hafva olika funktion och få derföre ej olika

namn, utan åtskiljas blott såsom grenar af den "stora blodådern" och grenar af "aorta",

hvilka båda sorter grenar riktigt sägas löpa utmed hvarandra. Denna undersökning har

varit svår och kan för den tiden anses vara högst betydlig, isynnerhet som man då ej

förstod att injiciera ådrorna. Han nämner just att de små ådrorna sammanfalla och ej

kunna följas långt; men att "man kan bäst undersöka dem på utmagrade och sedan qväfda

djur". Vena porta och dess källådror beskrifvas riktigt. Naturligtvis hafva i allmänhet

blott de större grenarne kunnat följas. Hufvudstammarna tyckes han hafva undersökt

hos Däggdjur, Foglar, Fiskar samt möjligtvis äfven Amfibier, och säger dem vara någor-

lunda lika hos alla dessa djur. — 4:o Till de förutnämnda kommer en för den tiden och

för då varande hjelpmedel ganska utmärkt framställning af ungens utveckling i hönsägget,

från början till kläckningen, och till och med några dagar längre. Den finnes i boken III,

kaj). 6. — Dessutom kunna några få, mera enskilda undersökningar omnämnas, såsom af

ögonen hos T alp a (se Mammalia n:o 35), och munnen hos Cicada (Insecta n:o 14). —
Men man må icke föreställa sig, såsom ofta skett, att dessa och andra undersökningar

blifvit gjorda på många och sällsynta djur från andra verldsdelar. Några af tamdjuren

och några få arter af vanliga vilda djur hafva varit mer än tillräckliga. Det synes

att Aristoteles liksom hans föregångare, i enlighet med sakens natur, hafva sysselsatt

sig mest med de delar som syntes dem vigtigast och af hvilka de enligt då varande

föreställningar väntade sig mesta upplysningen om lifsprocessen : med ådrorna, som
innehöllo blodet, "lifvets urkälla', med tarmkanalen, som emottog födan, och med
generationsorganerna. — Däremot blefvo de öfriga organsystemerna - mycket förbi-

sedda, ehuru de ofta äro vida lättare att lära riktigt känna. Äfven de stora viscera voro

föga kända. Lungan omtalas alltid af Aristoteles såsom blott en enda, men tvåflikig.

Om hjerna och ryggmärg var kännedomen ganska ringa. Hjernan, hvars funktion ansågs

vara att afkyla den allt för stora värmen i hjertat, säges vara fullkomligt blodlös och ej

fylla bakre delen af cranium (I, kap. 7). Ryggmärgen betraktas blott såsom vanlig ben-

märg. Nerverna voro, såsom förut anfördes, alldeles obekanta. De större stammarna,

som ej lätt kunde undgå att synas, förväxlades utan tvifvel med senorna, hvaraf det

nyare, egentligen oriktiga bruket af namnet nervus uppkommit. Ett anmärkningsvärdt

exempel på den tidens obekantskap med nerverna finnes vid Mullvadens beskrifning (se

Mammalia n:o 35) där den store öfverläppsnerven anses för ett organ som varit ämnadt

till en förening mellan hjerna och öga. Såsom känselorgan anföres huden och "köttet".—
Äfven de lätt observerade rörelseorganerna , musklerna, voro obekanta, hvilket ej kan

annat än synas oss obegripligt, Aristoteles omtalar väl både senor och kött (III, kap. 5

och 12), men långt åtskilda och tydligen utan att tänka sig ett sammanhang mellan dessa

delar, samt utan att de någonstädes omtalas såsom verktyg för rörelsen. Om ett sådant

verktyg har jag ej kunnat finna något enda yttrande, annat än att all rörelse säges utgå

från hjertat. "Köttet" säges vara ett känselorgan; men att det är muskelköttet som me-

nas, synes deraf, att det uppgifves vara sammansatt af trådar*). Senorna uppgifvas blott

vara fastade omkring lederna. (Jämför I, 1. 5 och I, 3. 2). — Alldeles lika är förhållandet

i arbetet "Om djurens delar", hvarest samma organer omtalas i boken II, kap. 8. Där

') Sträck har i sin tyskn upplaga (III, 5. 2, m. fl. ställen) infort namnet och begreppet muskel, muskulös,

men detta beror på en oriktig öfversättning, ty originalet talar blott om sena, senig {vtvqov; pevQwårjg)-
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uppföras till och med senorna jemte hudens bihang: hår, naglar in. m., samt ådrorna, såsom

varande till för känselns skull. Ännu mindre finnes någonting om rörelseorganer och om

rörelsens beskaffenhet i arbetet "Om djurens gång", och aldra minst i det, som orätt bär

titeln "Om djurens rörelse", hvarom vi tala mera längre fram. Det ser i sanning ut som

om hvarken Aristoteles eller hans föregångare någonsin hade märkt rörelsen och knyt-

nino-en i musklerna då en kroppsdel röres, såsom då man böjer armen eller tuggar, eller

blott biter ihop tänderna. De hade dock lika lätt kunnat märka dessa rörelser, som ar-

tisterna, hvilka hade väl reda derpå. Men om de märkt dem, så måste de aldrig hafva

blifvit föranledda att tänka på orsaken och förhållandet dermed. Det är i sammanhang

med denna bristande kännedom som Aristoteles kan förneka tillvaron af kött hos vissa

djur, hvilkas rörelseförmåga han dock känner (t. ex. Echinus, III, 5. 1). — Detta är i

sanning märkvärdigt, isynnerhet då man ser att andra, vida svårfattligare fenomen hade

blifvit noga studerade; t. ex. läran om ansigtsdragens förmodade öfverensstämmelse med

själsegenskaperna, som finnes framställd I, kap. 8. Denna lära måste redan då hafva

varit bearbetad för skådespelens skull. — Luftrörshufvudet är val kändt af förf. och han

känner att "epiglottis saknas hos alla äggläggande djur" (II, 8. 4).

Sjelfva skelettets beskrifning (III, kaj). 7), som är i korthet affattad och ganska

nätt, visar deremot en högst bristfällig kännedom, hvilket dock ej mycket bör förundra

oss, då man väl på den tiden knappt någonsin hade funnit på att rensa och uppsätta ett

helt skelett. Ute på marken voro förmodligen skelett af döda djur och menniskor då

vanligare att se, än nu, hos oss, och där samt uti slaktade djur torde de väl mest hafva

blifvit besedda. Mig vill det t. o. m. synas, som om vår författare, efter föregående dylika

inspektioner, för tillfället gjort sig underrättad om benens sammanhang genom att känna

pä dem utifrån kroppsytan; men till sägner ur folktron eller kanske slägttradition hörer

uppgiften att några suturer i qvinnans cranium skulle vara betydligt olika med dem i

mannens. De skulle nämligen hos qvinnan bilda en cirkel, hos mannen en triangel.

(Denna uppgift finnes först: I, kap. 7, och återupprepas, vid skelettets beskrifning, III.

7, 2). Ryggraden anses ganska riktigt för skelettets basis, hvarifrån de öfriga benen utgå;

men clavicula säges äfven utgå derifrån. Obekant är hvad som menas med den där

nämnda Perone {ntyovlg). Menniskan säges (I, 10. 6) blott hafva 8 par refben, hvilket

enligt nästföljande rader ej t}
rckes vara en felskrifning. Refbensbrosken och bröstbenet

omtalas ingenstädes; det sednare ej en gång hos foglarna. Bäckenbenen synas snarare

vara förbigångna än okända. Om Lejonets ben upptages här, vid skelettets allmänna be-

skrifning, den gamla sagan att de skulle vara hårdare än alla andra djurs ben, så att de

gifva eld "liksom stenar". På andra ställen, och isynnerhet II, 1. 4, påstås bakre extre-

miteternas leder vara böjda på motsatt sätt hos menniskan och hos djuren. Denna orik-

tiga åsigt beror derpå, att låret vanligtvis hos djuren är kort, hvarigenom knäet blir

föga framstående, samt öfverses. Härtill kommer att de flesta större djur äro digitigrada

och således hafva tarsus och metatarsus upplyftade öfver marken, hvarföre dessa tillhopa

ansågos motsvara menniskans tibia, och hälen (has-leden), vårt knä. På detta sednare
sätt benämnas alltid dessa delar af Akistotbles, hvilket visar att han hvarken hade ef-

tersett förhållandet på ett skelett eller noggrannare betraktat dessa delar på lefvande

djur; ty låret och knäet urskiljas dock rätt tydligt på ytan, både på häst, hund och bo-

skapsdjur, om man tänker på att se efter. Emellertid böra vi ihågkomma att samma fel
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begicks af de flesta fogelbeskrifvare från 1500-talet ända till vår tid, ehuru de fransyska

författarna, efter Bélons föredöme, riktigt framställde och benämnde dessa delar; men
sedan rätta förhållandet blifvit allmännare bekant genom Cuviers Regne Animal 1817,

ändrades de gamla, oriktiga benämningarna ganska snart i alla länder. Afven Aristo-

teles borde hafva haft en god anledning att rätta sitt misstag, då han tydligen hos fog-

larna varseblifvit lårbenet. Men, bunden af den förutfattade meningen, förklarar han det

för "ett höftben som liknar ett lårben" (II, 7. 1; se längre fram under foglarnas allmänna

beskrifning). Detta ytterligare misstag hade ej varit möjligt i fall han hade eftersett

dessa delar på ett skelett eller blott på en flådd fogel. Lika anmärkningsvärdt är det,

att han ej tyckes hafva känt att samma "höftben, som liknar ett lårben", finnes hos alla

fyrfota djur.

Om djurens uppkomst herrskade på den tiden de aldra besynnerligaste begrepp.

Afven vår författare antog att de lägre djuren öfverhufvud alstrades genom en generatio

rcquivoca, af jord, vatten, växtdelar o. d., genom tillhjelp af gäsning (förruttnelse), hvarpå

inan ej mycket får undra. Men han antog detta äfven för en stor del af de djur, om hvilka

han ganska väl kände, att de voro af två kön, parades och lade ägg, såsom Insekterna i

allmänhet. V
7
i meddela det hufvudsakliga af hans yttranden härom längre fram i kapitlet

om Insekterna i allmänhet och hafva sökt utreda detta ämne där, samt i afdelningen om
lössen, Insekter n:o 44. — Om alstringen af de flesta öfriga, då kända, lägre djuren: Spon-

gier, Acalepher, Musslor m. fl. talas i 5:te boken (kap. 13 och följande). Författaren känner

ganska väl de massor af ägg eller äggkapsler, som framfödas af en del större hafssnäckor

(Buccinum, Murex) och beskrifver dem (V, 13) samt liknar dem vid biens vaxkakor, men
anser dem ej vara eller innehålla ägg, utan anser dem för "en slags rening hos dessa

djur, hvaraf ej blir någonting". De unga snäckorna sägas uppstå af förruttnelse; men

strax derefter sägas de dock uppkomma på de ställen, hvarest slemmet från djuren flyter

ned till bottnen. De större Krustaceerna (Carabus, nu Palinurus) sägas dock fortplanta

sig genom hgg (V, 15) och af Insekterna finnas några om hvilka detta var bekant, hvarom

vi tala längre fram. — Men till och med Fiskar uppgifvas kunna alstras genom en ge-

neratio aeqvivoca, hvarpå såsom bevis anföres ett kärr som fordom fanns vid Cnidos (VI,

14). Detta kärr uttorkade om sommaren, hvarefter bottenJyen bortrensades; "men likväl

uppstodo fiskar då kärret ånyo fylldes af regnvatten, och dessa fiskar voro t. o. in. af

samma arter, som eljest fortplantas genom parning och ägg". — Dessa exempel kunna

vara tillräckliga för att lemna en bild af anatomi och fysiologi under deras barndomsperiod.

De speciella uppgifterna om djuren och deras lefnadssätt äro i allmänhet rena be-

rättelser, men att de flesta fablerna förekomma bland dem, är en nödvändig följd deraf,

att författaren här varit mest inskränkt till andras uppgifter. Om dem kunna vi i all-

mänhet anföra följande.

Om de vilda Däggdjuren har författaren mest skaffat sig underrättelser hos jägare, som

då för tiden, liksom nu, förstått att berätta både troliga och otroliga ting, hvilka sednare

ej alltid blifvit vid antecknandet skilda från de förra. Om tamdjuren hafva åkerbrukare

m. fl. lemnat ganska utförliga och goda underrättelser, af hvilka de först erhållna ofta

rättas genom sednare uppgifter.
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Af Foglarna anföres ett större antal namn än af någon annan djurklass, nämligen

175, med hvilka ungefär 150 arter tyckas vara betecknade. Det är vanligt, att dessa

djur äro de första som blifva någorlunda väl bekanta i hvarje land, emedan de äro de

lättaste att se och iakttaga. Man förvånas öfver den massa af iakttagelser som Aristo-

teles hunnit att hopsamla om dem; men af dessas beskaffenhet och af de talrika inblan-

dade fablerna synes det, att den vida största delen utgöres af sådant, som han utfrågat

af jägare och fogelfängare , hvilka redan dä måste hafva känt ett stort antal fogelarter.

Ty af många yttranden synes, att fogelfångst på den tiden varit drifven i ganska betydlig

skala (se t. ex. i kap. om Foglarna, n:o 2 Otus; n:o 94 Drepanis; n:o 100 Dufvan, IX, 8. 4;

Perdix, m. fl.). Detta synes äfven af några ställen hos Aristophanes, och i zEsopi fabler

omtalas ofta fogelfångst och fogelfängare, samt deribland tievrrjg (Ixeutes, en som fångar

med fogellim, i£og). Äfven omtalas där sångfoglar i bur, t. ex. upphängda utanför fön-

sterna o. s. v. — Att foglarna ej kunnat vara föremål för en mycket vidsträckt speciell

undersökning af Aristoteles sjelf, är lätt att förstå och märkes ofta. Så t. ex. ehuru

mycket som talas om Ugglorna, så namnes intet om de stora öronöppningarna; men många

uppgifter tyckas dock visa att han sjelf gjort flera undersökningar än man skulle kunna

vänta af den som sysselsatt sig med så mycket, samt att han känt ett betydligt antal arter

till yttre utseendet och varit road af att göra iakttagelser öfver deras lefnadssätt och bete-

ende, då detta ej upptagit för mycken tid. Vi beklaga blott att han lemnat så litet be-

sked om de flesta, att många ej kunna bestämmas. Af de föga öfver 150 fogelarter, som

anföras, äro 35 sådana, utmärktare eller allmänt bekanta, som omtalas af flera andra

författare, eller om hvilka kännedomen annars kunnat blifva genom tradition bibehållen

(såsom: Örn, Korp, Gråsparf, Näktergal, Dufva och andra tamfoglar, Rapphöna, Svan).

Nära 50 andra kunna säkert igenkännas på uppgifterna om deras utseende eller lefnads-

sätt. Omkring 30 äro väl till arten alldeles obestämda, men kunna dock med full säker-

het föras till vissa familjer eller större genera (såsom ett par af Ugglorna, flera af Hö-

karna o. s. v.). Omkring 20 äro blott gissningsvis bestämda, till en del blott efter nam-

nens betydelse (såsom n:o 34, 44-50 o. s. v.), och 23 namn återstå, hvilka ej tyckas

kunna med någon grad af sannolikhet bestämmas (n:o 153 och följande). Vid denna upp-

räkning ihågkomme man blott att namnen äro vida flera än arterna, emedan många arter

hafva flera namn, hvaremot äfven några af namnen innefatta flera arter. Bland de öfriga

djurklasserna kunna i allmänhet de flesta namnen något säkrare bestämmas.

Under ett studium af de gamles Ornithologi lär man sig snart inse huru otillför-

litliga deras beskrifningar äro och huru oriktigt de uppgifva till och med färgerna och

deras fördelning. Detta synes bäst uti beskrifningarna af några, för öfrigt väl bestämbara

foglar, såsom Cyanus (n:o 73), Merops (96), Halcyon (98); färgen på näbben hos

Koltrasten (39) och Coracias (80), eller på hjessan hos Tyrannus (51) o. s. v. De
här begångna felen komma sannolikt deraf, att beskrifningen gjordes endast ur minnet,

efter sedda lefvande foglar. Det blir på detta sätt begripligt t. ex. att termen purpurröd

(phocniceus) kan brukas för högst olika, röda och gula färger, blott de äro starkt lysande.

Af Reptilierna anföras endast 20 generiska namn, hvilka dock innefatta nästan

alla de genera son» förekomma i södra Europa jemte några utländska och några rent af

fabulösa. Arterna åtskiljas ej och det väcker uppmärksamheten, att ehuru mycket som
talas om "Ormen" (Ophis), så urskiljas dock ej flera arter deraf, och den allmänna Sno-
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ken (Coluber natrix L.) igenkännes ej med full visshet (se art. Hydrus). Under namnet

Hafsorm synas t. o. m. diverse ål-sorter vara förväxlade med ormarna, troligen efter

andras berättelser.

Bäst af alla djur synes Aristoteles hafva känt Fiskar, Cephalopoder och de större

Krustaceerna, hvilka mycket lära hafva varit begagnade till föda och hvaraf många varit

ansedda såsom läckerheter bland de förmögnare folkklasserna, liksom nu ostron och hum-

mer. Hans stora kännedom om dessa djur har ofta blifvit omtalad och beundrad, och

man tycker sig inse att han noggrannare studerat och undersökt många af dem samt af

fiskare gjort sig väl underrättad om deras lefnadssätt. Men att han, äfven om hafsdjuren,

fått veta långt mera af andras berättelser, eller kanhända genom särskildt betingade, ofta

betalda undersökningar, gjorda af andra personer, än genom egna iakttagelser, synes på

mångfaldiga ställen, som röja en mycket bristfällig kännedom om ganska vanliga djur;

t. ex. då Hafssköldpaddan säges kunna omkomma af solhettan ute i hafvet, emedan hon

har svårt att dyka ned (Se Reptilier, n:o 2). De egentliga vattendjuren ligga för öfrigt

utom området för den närvarande afhandlingen.

Af den i det följande lemnade förteckningen på Insekter finner man visserligen

att författaren sjelf gjort åtskilliga iakttagelser på dessa djur, t. ex. på ljudorgan erna

hos Cicada och hos Gräshopporna, samt att han sökt göra sig noga reda för olikheterna

mellan de stora, naturliga grupperna af Insekter. Hans utkast till en indelning af dessa

djur, som meddelas längre fram, i början af Insekt-klassen, är väl genomförd efter de

former han har känt; men att dessa varit ganska få och att ej mycken tid blifvit öfrig

att använda på undersökningar samt för att lära känna flera former, synes redan deraf,

att han ej tyckes hafva tagit kännedom om andra stora (eller små) Hemiptera än Cicada,

hvars sugmun han riktigt känt, men förklarat för något alldeles egtt i sitt slag. För

att igenkänna samma form af munnen hos de större Cimieinerna, som ymnigt förekomma

i södra Europa, behöfves dock visst intet synglas. Annars har bristen på förstoringsglas

under gamla tiden utgjort ett oöfverstigligt hinder för studium af de små Insekterna och

andra lika små eller mindre djur. Äfven tyckes hans förut omtalade, orimliga åsigt om
Insekternas generation samt hans högst besynnerliga föreställning om Insekternas kropp,

som säges ej hafva något fast ämne åtskildt från det mjuka, utan vara lika fast utan och

innan (IV, 1. 3). icke vittna om den sjelf undersökande naturforskaren, eller rättare: de

vittna deroin att han aldrig hunnit att sträcka sin egen undersökning ända dit. — Vidare

synes det, att han rådfrågat sig hos flera ganska väl underrättade biskötare, men ej all-

tid riktigt fattat deras, sannolikt illa framställda beskrifningar, både i fråga om Bien

sjelfva och deras parasiter. De långa och verkligen rikhaltiga afhandlingarna om Bien,

samt lika mycket de om Getingarna, höra till dem af hvilka författarens sätt att utforska

enskiltheterna bäst synes (se Insekter n:o 24 Bi, 28 Sphex (Vespa) och 30 Anthrena). —
Om Spindlarna har författaren, liksom om Ormarna, fatt sina uppgifter af den tidens apo-

tekare, hvilka på ett par ställen i arbetet sägas hafva brukat att uppföda dessa djur och

utställa dem till åskådande, sannolikt såsom sk}dt för handtverket.

Det antal arter eller slägtformer som af Aristoteles omtalas är ungefär följande:

Af Däggdjur v. p. 70, — Foglar 150, — Eeptilier 20, — Insekter och Arachuider GO: summa v. p. 300;
» Fiskar v. p. 116, — Krustaceer och Annelider 24, — Mollusker och Badiarier 40: » » 180;

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.

eller tillhopa 480,

3
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det är: nära 500 olika arter eller slägtfonner; men namnens antal är dock något större,

emedan många arter eller djurformer omtalas under flera namn. Af dessa framställas i

denna afhandling blott de första 300, eller de luftandande djuren i allmänhet.

Hvad namnen beträffar så vilja vi erinra derom, att många, isynnerhet de, som ej

varit bekanta för andra grekiska författare, annat än ur Aristotelis arbete, torde vara

sådana som ej brukades i Grekland, utan i Macedonien, af infödingarna eller af där bo-

ende Greker (se t. ex. under Tetrix, foglar n:o 47).

Ehuru Aristoteles ej lemnat en hel och öfverskådlig framställning af djurens

systematiska fördelning, så har han dock på flera ställen här och där i texten an-

tecknat och vetenskapligen bestämt, ej blott de större naturliga klasser, som de flesta men-

niskor omedvetet uppfatta och som finnas upptagna i alla språk, såsom: fyrfotadjur, foglar,

ormar, fiskar, maskar; utan han har småningom utsträckt denna klassfördelning så, att

hon omfattar de flesta honom bekanta djurformer; d. ä. större delen af djurriket. Dessa

största grupper (ungefär Linnés Klasser) kallar han "de största djurslägtena" (Genera ma-

xima; Ysprl ^Y"^a TCOl/ tc^tov). Men dessutom har han uppfattat en stor del af dessa

klassers närmaste, naturliga underafdelningar (Linnés Ordines, såsom Rofdjur, Linnés Pe-

cora m. fl.), hvilka i det följande anföras vid hvarje klass; och, hvad mera är: han har

antecknat allmänna naturliga kännetecken för flera af dem. Dessa underafdelningar kallas

åter si äg t en (ywt]) eller understundom sorter (tiåtj; utseenden, beskaffenheter; lat. spe-

cies), och dessa båda namn gälla för alla fördelningar, ända ned till dem som vi nu kalla

arter och varieteter. Det är ett misstag då man uti dessa uttryck hos Aristoteles och

andra gamla författare {yevog, sidog; på latin genus och species) velat finna bestänuit

olika begrepp, hvaraf det ena nödvändigt vore subordineradt under det andra såsom ett

genus majus och ett genus minus, liksom termerna species, genus, ordo och classis

i den Linneiska methoden. Ännu hos Linnés närmaste föregångare, Rajus m. fl., voro

dessa ord ganska obestämda och ingenting annat än hvad de voro i de gamla språken,

samt fullkomligt likartade med orden: sort, slag, slägte, art i vårt, och de motsva-

rande i andra nyare språk (t. ex.: sorte, espéce, genre, race). Ehuru de bildade folk-

klasserna numera ofta söka att åt en del af dessa ord gifva den rangordning som de fått

i Naturalhistorien, så äro de dock ännu i det dagliga talet och i folkspråket intet annat

än olika uttryck för Logikens genera, utan någon bestämd inbördes gradation. Så t. ex.

säger Aristoteles att af Bien finnes, i hvarje kupa, 5 sorter (ytvi]), nämligen Arbetsbi,

Drönare o. s. v. (se Bi, V, 19. 1).

Aristotelis systematiska framställningar äro uppenbart af honom sjelf småningom

uppgjorda under det han arbetade på sitt verk. De utgöra tillhopa den renaste ocli

vackraste sidan af hans zoologiska verksamhet, emedan de äro fullkomligt fria från fabler

och orimligheter, införda af andra. Att flera af dem höra till de stycken, som han sjelf

sednare inflickat i texten, synes deraf, att några sådana förekomma delvis, spridda, ofull-

ständiga och obestämda, längre fram i boken, ehuru desamma redan finnas, närmare hen-

nes början, genomtänkta och färdiga samt försedda med kännetecken och namn för afdel-

ningarna. Så är t. ex. förhållandet med Insektklassens fördelning, som främsta lies färdig

i första boken (I, 5. 5), men i ett vida ofullständigare skick i den 4:de (IV, 7. 1) och
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hvaraf spridda, ej sammanbundna delar, som tydligen ej varit klart tänkta, finnas på an-

dra ställen, äfven ännu längre fram i arbetet. Vattendjuren afhandlas bättre och i be-

stämdare uttryck vid arbetets början (I, 1. 6), än på ett ställe mot slutet (VIII, 2. 3; se

här strax nedanför).

Aristoteles är den förste, och tyckes vara den ende af forntidens naturhistorici,

som uppfattat begreppet om ett i naturen sjelf grundadt system för djuren. Men vigten

af djurslägtenas särskilda bearbetning och uppräkning efter ett sådant system (d. ä. efter

den inbördes likheten) har aldrig blifvit honom fullt klar. Tvärtom finner man, i den

förut omtalade början af hans arbete om Djurens delar, det därstädes anförda yttran-

det i motsatt riktning. Han har tydligen aldrig uppställt ett fullständigt, systematiskt

schema, hvari alla honom bekanta djur skulle inpassas. Han har således oftast stannat

vid de tydligare grupperna och fördelningarna, utan att hinna fram till de tvifvelaktiga,

svårare ställen, vid hvilka en systematicus, som vill genomföra och afsluta sitt verk, stan-

nar i förlägenhet och vanligen blir tvungen att tillgripa en rent artificiell framställning.

Dock finnes ett sådant fall, nämligen uti nyssnämnda fördelning af Insekterna, hvilken är

den enda, som omfattar alla för förf. bekanta arter af en hel klass (se längre fram i

början af Insektklassen). Här äro nämligen grupperna Tetraptera och Aptera rent artifi-

ciella, liksom den föreslagna tvådelningen af Tetraptera och af Diptera.

Han synes tidigt hafva föreställt sig djurrikets tvådelning, i Landtdjur och Vat-

tendjur, såsom väsentlig, och sedan hafva haft ganska svårt att frigöra sig från denna

föreställning, hvilken omständighet synes hafva förorsakat honom mycket bryderi och för-

klarar åtskilliga små motsägelser. — Såsom en anmärkningsvärd omständighet vid Ari-

stotelis systematiska utkast kan man anföra den säkerhet, hvarmed han, redan på den

tiden, uppfattat menniskan såsom ett djur, som öfverallt, utan vidare förklaring eller ur-

säkt, uppräknas tillhopa med de öfriga, och kallas djur. Anmärkningsvärdt är äfven

hans yttrande (J, 6. 5) att: "liksom hvar och en bedömmer myntvärden efter det mynt som

är honom mest bekant, så måste vi äfven . . . börja med Menniskan, hvars delar äro oss

mest bekanta; och likså . . . börja vi afhandlingen om djurens delar med de sammansatta

^'oQyavty.a" ; extremiteter och andra kroppsdelar) och omtala sedan de enkla" (o/uoio/uepi],

t. ex. fibrer, ådror, ben etc). Man har i sednare tider ofta misskänt denna högst förnuf-

tiga och praktiska regel, i det man börjat till och med undervisningen med sådant som

är alldeles främmande för vår vanliga erfarenhet och kännedom, såsom: infusionsdjur,

zoophyter, celler. — De hufvudsakliga ställen, hvarest Aristoteles framställer sina

"största genera" [klasser] af djuren, äro följande:

I, 1. 6 och följande: Djuren visa olikheter i anseende till lefnadssätt, seder och delarnas

beskaffenhet . . . Några äro vattendjur, andra landtdjur. Men vattendjuren äro af två

slag: de som lefva och lifnära sig i vattnet och emottaga, samt åter gifva ifrån sig vatt-

net, och ej kunna lefva utom detta, såsom fiskarna; — samt de, som väl söka sin föda

i vattnet och vistas där, men ej emottaga detta, utan luften, och som föda sina ungar

utom vattnet. (Jämför härined: VIII, 2, 3, som citeras strax nedan). Många sådana fin-

nas, dels med fötter (pedestria), såsom Uttern, Bäfvern, Krokodilen; dels bevingade,

såsom iEthyia och Colymbis [foglar]; dels fotlösa, såsom Vattenormen . . . (§ 7) . . .

Landtdjuren äro dels sådana som indraga och åter utstöta luften, hvilket kallas innndas

och utandas; såsom Menniskan och alla andra landtdjur som hafva lungor; — dels sådana
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som ej intaga luften . . . såsom Geting, Bi och andra Insekter. Men Insekter {tvTo
l

ua) kal-

lar jag de djur som hafva inskärningar i kroppen, antingen i den öfre sidan eller i denna

och den undre tillhopa. . . . Några af djuren lefva först i vattnet; sedan förvandlas de till

en annan skapnad och lefva utom [vattnet]; såsom myggen i floderna. — (§ 8) Några

ombyta ställe, andra icke. Intet landtdjur finnes, som ej kan flytta sig; men många så-

dana lefva i vattnet, såsom Musslorna. Afven Hafssvampen (Spongia) synes hafva någon

känsel ....

I, 1. 10 och 11: En del djur äro sällskapliga, andra ensliga . . . Af båda slagen

äro en del samhälliga (noXrrixå), andra spridda. . . . Samhälliga äro de, som alla hafva

ett gemensamt arbete att utföra, hvilket ej alla sällskapliga djur göra; sådana äro Men-

niskan, Biet, Myran, Tranan. Af dessa stå några under en anförare (^ys/uöy) såsom Tra-

nan och Biet; andra äro utan styrelse {évaQxa) såsom Myran och tusentals andra

[Flera dylika, efter lefnadssättet utkastade fördelningar finnas, men förbigås här. Likaledes

uteleinnas många yttranden, hvarest författaren säger detsamma som på de här utskrifna

ställena, men mindre bestänidt eller fullständigt].

I, 3. X: Dessutom äro en del som hafva blod (éi>cti
x

ua), såsom menniskan och hästen

och alla som i sitt fullkomnade tillstånd äro fotlösa eller tvåfotade eller fyrfotade; —
andra äro blod lösa {dvaifia) såsom biet och getingen, och af hafsdjuren Sepia och Ca-

rabus [Palinurus rea], samt alla som hafva flera än fyra fötter.

I, 4. 1: Vidare äro en del Djurfödande (£cootoxcc; vivipara); andra, Aggläggande
(qjoroxa) § 2: Men några af dem, som föda lefvande ungar, alstra dock inom sig

iigg, såsom Hajarna; andra alstra inom sig ett lefvande djur, såsom menniskan ocli

hästen

I, 5. 4: Af de flygande djuren äro en del befjädrade (eller bevingade; nrtQMTtc), så-

som örnen och höken; — andra hinnvingade {nxikojxcc), såsom Biet och Melolontha; —
andra åter hudvingade (dtQjuönrtQa), såsom Flädermusen och Alopex (Sciurus volans).

Första och sista slaget höra till dem som hafva blod; men de hinnvingade höra till de

blodlösa [Här följer, i § 5, indelningen af Insektklassen, hvaroni se längre fram, i

början af kapitlet om Insekterna].

I, 6. 1: De största slägtena, i hvilka de öfriga djuren [utom de fyrfotade] fördelas, äro

följande: Foglar, Fiskar Oi:h Hvalar {xqrrj), som alla hafva blod. Men ett annat slägte

utgöra de skalbetäckta (o^axodsQfia)
, som kallas Musslor; — ett annat, de mjukska-

liga (fiaÅaxo^päxa)
, hvilka sakna ett gemensamt namn*), såsom Carabi [Palinurus rea],

Krabbor och Kräftor; — åter ett annat, Blötdjuren (/uaÅccxia), såsom Bläckfiskarna; —
ännu ett, Insekterna (evtofxa). Alla dessa äro blodlösa och de som hafva fötter äro

mångfotade. Men de återstående djuren kunna ej vidare indelas i stora slägten . . . såsom
menniskan. . . .

Ibid. § 2: Alla de fyrfotade, obevingade djuren hafva blod, men en del af dem föda

lefvande ungar, andra föda ägg. De förra hafva hår, de sednare fjäll. . . . Ormarnes slägte

är fotlöst, har blod och rör sig på marken (pedestre, nt^öy), och det har fjäll; men ehuru
de flesta af dem lägga ägg, så föder huggormen lefvande ungar.

) Förf. anser ordet: "de mjukskaliga" för en definition och ej för ett namn. De motsvara de nvares
Crustacea.
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II, 11. 1: Deruti skilja sig de största slägtena bland djuren, att en del hafva blod, an-

dra sakna blod ... De förra äro Menniskan och de fyrfotadjur som föda lefvande;

sedan de äggläggande fy rfotadjuren, samt Foglar och Fiskar ocli Hvalar, samt

hvilka andra som kunna finnas, men sakna (allmänna) namn, emedan de ej bilda slägten,

utan äro ensamme i sin sort, såsom Orm och Krokodil. . . .

IV, 1. 1-3. Här finnes en något utförligare bestämning af de "blodlösa" djurklasserna,

på följande sätt: Ett (af dessa största slägten) är Blötdjurens {fxiiXaxiojv; Cuviers Ce-

phalopoder), som hafva det köttiga utåt; men om något fastare finnes, så är det inre,

liksom hos de rödblodiga djuren; sådant är Sepiernas slägte. — Ett annat utgöra de Mjuk-
skal i ga (/uaAaxocQeixcov; nu Crustacea), som hafva det fasta utåt, men det mjuka och

köttiga inåt. Men det fasta ämnet hos dem är ej skört utan böjligt. Hit höra kräftor

och krabbor. — Vidare Skaldjuren {o^TQaxådkQiua) , hos hvilka de mjuka delarna ligga

inåt, men som utåt hafva de hårda, hvilka äro sköra och ej böjliga. Sådana äro Snäckor

och Musslor {xox^iöjv xcci oorQhojp yévoq). — Det fjerde stora slägtet är Insekternas
{bvTOfxajv), som innefattar många och olika djurformer. Men Insekter äro alla de, hvilka,

såsom namnet utvisar, hafva inskärningar .... och hvilkas kropp ej består af ett hårdt

och ett mjukt ämne utan af ett, som är midt emellan båda, ty deras kropp har lika

hårdhetsgrad utan och innan. [!j

VIII, 2: Hela kapitlet upptages af en längre uppsats, hvaruti förf. tyckes för sig sjelf

utreda skillnaden mellan djur som andas luft, med lungor, och djur som andas vat-

ten, med gälar. Från denna mera hufvudsakliga olikhet skiljer han den omständigheten,

att Delfinen och andra djur intaga vatten med födan och utkasta det genom ett blås-

eller spruthål (se art. Delphinus, längre fram. Denna olikhet tyckes dock redan ligga uti

de yttranden, som här ofvan finnas afskrifna ur första boken). Med anledning häraf ytt-

rar han, att det vore opassande att uppföra samma djur (Delfinen) både bland landt- och

vattendjuren.

En mängd andra mindre vigtiga sammanställningar af djur, såsom efter lefnadssättet,

när- eller frånvaro af horn, efter fötternas form, o. s. v., förbigås här. Sådana finnas på

många ställen i arbetet.

De här ofvan meddelade uttrycken innefatta, om de sammanställas, ganska vackra

utkast till en naturlig klassfördelning af djurriket; men såsom nyss yttrades äro de ej

sammanbundna till ett helt, emedan systemet aldrig blifvit utfördt eller fullbordadt. De

lemna betydliga luckor och flera, af författaren kända djurarter bli utan plats eller

tvifvelaktiga , emedan han antingen icke infört dem under någon hufvudafdelning, eller

uppräknat dem i mera än en, eller blott angifvit dem såsom mellanformer, hvilka kunna

räknas till flera. Sådana äro Vespertilio, Struthio, Ascidia, Actinia. Underafdelningar

(Linneiska Ordines) finnas fullständiga, eller omfattande alla former, blott för Insekterna;

samt mindre fullständiga för Däggdjur och Foglar. (Se derorn vid den speciella afhand-

lingen af dessa klasser). I fall det hade fallit författaren in , att uppställa sitt system sche-

matiskt, så hade han säkert ej undgått att uppfatta vida flera, t. ex. Glires, såsom natur-

liga grupper. Men man må ej begära allt af en enda. En uppställning af djurriket, efter

de ofvan anförda utkasten, skulle få ungefär följande utseende:
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A. Rödblodiga djur (evaifia).

1:0 Med lungor (luftandande).

a) Vinglösa.

1 Tvåfotade: Menniskan.

2 Fyrfotade vivipara: större delen af Däggdjuren (vidare fördelning, se längre fram).

3 ovipara: Sköldpaddor, Ödlor, Krokodil.

4 Fotlösa, fjälliga: Ormar.

5 Vattendjur med utseende af fiskar: H valarna (hit föres äfveu Phoca).

b) Bevingade (flygande; äfven luftandande).

6 Mellanformer (Vespertilio, Strutbio).

7 Foglar (Om förslagen till vidare fördelning, se längre fram).

2:0 Med gälar (vattenandande).

8 Fiskarna (en del vivipara; de öfriga äggläggande).

B. Blodlösa djur (avaifia).

1 Blötdjur (Malacia): blott de nyares Cephalopoder.

2 Mjukskaliga (Malacostraca): nyare zoologers Crustacea.

3 Skaldjur (Ostracoderma): Snäckor och Musslor.

4 Insekter (Entoma): Insekter, Myriopoder och Arachnider tillhopa (vidare fördelning längre fram).

Echini, Asterios och Tethyce (Ascidiie?) tyckas uppföras jämte skaldjuren; för Lamast blir ingen plats

öfrig, om karaktererne följas.

Acalephe (Actinia), Pnevmon (Medusa), Spongos (Spongia) blifva äfven utan plats, liksom de omtalade

Anneliderna och Maskarna: Daggmasken, Vattenskolopendern (Nereis) in. fl.

Denna ordning följes i allmänhet uf författaren sjelf så vida, att de djurarter, af

alla eller flera olika klasser, som pläga såsom exempel anföras under hvarje särskildt ämne

(t. ex. mage, tarm, fötter, generation, födoämnen, lefnadssätt o. s. v.), oftast uppräknas

någorlunda efter densamma, såsom synes af den nyss lemnade innehållsförteckningen.

Detta lider dock många undantag och hindrar ej att ganska olikartade djur ofta uppräk-

nas tillsamman och ofta i anledning af hvarandra. Det sätt hvarpå de systematiska ut-

kasten framställas, visar ofta huru svårt det varit att vetenskapligen grundlägga dem,

samt huru förutfattade störande theorier och begrepp länge förvillat och bortblandat de

sammanställningar som nu tyckas oss böra följa af sig sjelfva eller åtminstone ej innebära

någon betydlig svårighet. — Aristotelis djursystem blef aldrig helt framstäldt förr än i

sednare tider, och först af Wotton, 1552, som i det närmaste höll sig till sin mästares

uppgifter och ej i systemet införde något djur efter egen erfarenhet, utan blott efter de

gamla författarna. Dock finner man här en klass tillagd: Zoophyta (Lib. X) som inne-

fattar Tethya, Acalepha, Pneumon, Spongos m. fl. hvilka af Aristoteles blifvit lem-

nade utan plats. De derefter följande Zoologerna, till och med Rajus, ändrade väl ofta

uppställningen något litet, fortsatte klassernas underfördelning och tillade mycket nytt,

men misskände alldeles det zoologiska systemets rätta beskaffenhet, hvilken Aristoteles

troget hade följt, i det de bildade underafdelningar efter accidentia, t. ex. efter djurens

nytta och användbarhet för menniskan, vistelseort o. s. v. Först Linné framställde 1735

ett nytt och rent zoologiskt system, sannolikt i samråd med sin vän och landsman Artedi

(Arct^edius)
, som samma år drunknade i Leyden.

I det föregående hafva vi sökt lemna en allmän bild af Zoologien med inbegrepp

af Anatomi och Fysiologi, sådan som Aristoteles framställt den för oss, samt af de me-

del han användt för att hopsamla så stort förråd som möjligt af underrättelser om de

-ärskildta djuren. Detta har till största delen skett genom andra, af hvilka han visserligen

ofta fått falska uppgifter; men han har dock fått veta mångfaldigt mera sannt, än han
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skulle hafva medhunnit att hopsamla genom egen undersökning i naturen, och genom sin

framställning af det han sålunda fått veta, har han åt minnet bevarat en stor mängd af

dåvarande zoologiska förhållanden och åt oss lemnat en ovärderlig skatt af kännedom.
Då vi ej äga någon äldre dylik framställning, kunna vi ej bedömma allt hvad som häraf

tillhör Aristoteles sjelf. Blott det se vi, att utkasten till djurens systematisering och

och hopsamlingen af speciella uppgifter om djurens lefnadssätt m. m. tillhöra honom sjelf.

Men hvartdera af dessa arbeten äro utförda på ett sätt, som måste väcka vår beundran,

och hvartdera ensamt skulle hafva gjort honom till vetenskapens grundlägga re. Uppfatt-

ningen af affiniteten mellan de olika djurslägtena och dessas sammanställning till vissa

större slägten (Klasser — Grupper) med angifvande af det väsendtliga för hvarje sådan

grupp (t. ex. Hvalar— Fiskar; Insekter, såsom en enda hufvudgrupp, skild från Krusta-

ceerna och Mollusk-klasserna) utvisar lika mycket snille, som hopsamlingen af de särskilda

uppgifterna om djuren visar ihärdighet och alltid vaket nit för saken. Äfven inom det

anatomiskt-fysiologiska området har han tillagt mycket, och kanhända vida mera än det

som i det föregående blifvit nämndt; men dessutom har han troligen genom nya sam-

manställningar och jämförelser bidragit att förena de spridda lärosatserna till en ordnad

vetenskap. Under nära 2000 års tid efter Aristoteles tillkommo väl en hop nya facta;

äfven en och annan förbättrad fysiologisk åsigt tillkom, men det zoologiska systemet

vann ingen utvidgning och i allmänhet blef den vetenskapliga sammanställningen af Zoo-

logiens delar icke förbättrad, utan snarare försämrad eller bortglömd i sådana händer som

Plinii m. fl. Vid en jämförelse med hans efterföljare, ända till 1500-talet, finna vi, att

om Aristoteles ej hade lemnat oss sitt arbete, så hade vi icke på annat sätt erhållit de

upplysningar som det innehåller. Ingen annan hade kunnat skänka oss ett dylikt verk

som fordrade ovanliga själsförmögenheter och ovanlig arbetsförmåga jämte det största nit

för saken. Men utan denna grund hade 1500-talets stora framsteg i Naturalhistorien blif-

vit vida mindre än de voro, eller kanhända uteblifvit.

Utom sitt arbete "Om Djuren" har Aristoteles skrifvit några andra, som äro af

zoologiskt innehåll, eller efter titeln tyckas vara så. Dessa äro följande:

1. Om djurens delar (myt tcoow juooqioov; De partibus animalium), till hvilket

man plägat räkna 4 böcker, hvarom är förut taladt (sid. X). De tre böckerna som verk-

ligen handla "om djurens delar" äro helt och hållet teleologiska. De uppräkna delarna,

yttre och inre, utan beskrifning, och söka förklara hvarföre de äro så eller så bildade hos

olika slag af djur. Ofta förekomma således djurnamn, anförda såsom exempel, men nä-

stan utan naturalhistoria. Då någonting sådant, till följe af ämnets beskaffenhet, måste

anföras, är det, liksom alla förekommande beskrifningar af delarnas form, när- eller från-

varo in. m., i det närmaste lika med det som förekommer om samma ämne i arbetet om
djuren. Blott på några fa ställen har jag funnit uppgifter, som, genom en tydligare ord-

ställning eller något större utförlighet eller genom något, tillfälligtvis bifogadt uttryck,

upplysa mörka ställen i det förra arbetet, hvilket äfven är äldre till tiden än det här

omtalade. Detta tyckes numera nästan blott äga värde för fysiologiens historia.

2. Om djurens gång {ntQi noQticcg £q>coi>), en enda, ganska kort bok, som ej

tillägger någonting i sak till de föregående. Den utgör egentligen slutet af det sist om-
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talade arbetet (om djurens delar), hvilket synes af innehållet, jämfördt ined bokens slut-

mening, och afhandlar orsaken hvarföre de vertebrerade djuren vanligen hafva 4 fötter,

och de "blodlösa" flera, eller en del djur inga, eller blott två; hvarföre fötternas antal är

jämnt och ej udda o. s. v. Dessa och dylika frågor förklaras ej af skelettets eller andra

delars, eller hela kroppens bildning och beskaffenhet, utan dels teleologiskt: för utförandet

af vissa sorter rörelser; eller derined, att "naturen ej gör någonting utan afsigt" (kap. 8);

eller på annat sätt, t. ex. menniskan och foglarna hafva blott ett par fötter, emedan det

främre parets ställe upptages af armar eller vingar. — Af detta lilla arbete har jag ej

erhållit någon upplysning för det speciella.

3. Om djurens generation (tizqi ytvégtcog Zq)0)v) i 5 böcker, som handla om
generationen i allmänhet, ganska nära så, som i arbetet om djuren. Det uppgifves af-

handla orsakerna till generationsfenomenen, men olikheten i framställning med den i djur-

läran märkes föga. Äfven förekomma samma ämnen, t. ex. Generatio sequivoca, som här

antages för samma djur och på samma sätt som där. Men ej obetydliga tillägg äro

dock gjorda; såsom om hybriditeter, moiistrositeter, härens och andra delars beskaffenhet

hos olika folkslag m. m. — Genom en mängd filosofiska spekulationer söker författaren att

utreda fenomenens orsaker. Värme och köld tyckas i allmänhet tagas till hjelp vid dessa

förklaringar, och arbetet är säkert ett af de vigtigaste för den historiska kännedomen om
den tidens fysiologiska åsigter. Det torde äfven kunna lemna åtskilliga upplysningar öfver

den tidens namn på folkracerna; men i rent zoologiskt hänseende har det förefallit mig

lika litet vigtigt som de näst förut omtalade.

4. Om djurens rörelse {ntQi £q)ojf xivt]G£0)g)
y
en bok, som ej innehåller någon-

ting om det, som den alldeles oriktiga, i sednare tider antagna titeln utlofvar, utan blott

en hop filosofiska spekulationer om rörelse i allmänhet, utgående derifrån, att: om en del

eller kropp är stadd i rörelse, så förutsätter detta att en annan måste finnas som ej är i

rörelse. Ej ett ord namnes om djurens rörelseorganer och deras beskaffenhet och knappt

ett djur finnes nämndt. Arbetet är således alls icke zoologiskt, ej en gång fysiologiskt,

utan rent filosofiskt. — Af första meningen synes äfven att titeln "om djurens rörelse" ej

tillhör detta arbete, utan är tagen af de första orden deruti; ty arbetet börjar med föl-

jande ingress: "Om djurens rörelse är afhandladt uti de öfriga [föregående böckernaj;

nu skola vi afhandla den allmänna orsaken till all rörelse" .... Dessa sista ord uttrycka

ganska väl innehållet af denna bok och utgöra hennes rätta titel. Uti arbetets slutmening

återkomma de ("ntpi ri]g xoivf^g xivrjgsoog", om rörelse i allmänhet) med afseende på denna

bok, jämte upplysningen, att hon utgör sista delen af ett arbete, hvars olika böcker nu

äro spridda och varit ansedda för åtskilda, nämligen: de Partibus animalium, de Anima,

de Sensu> de Somno et Memoria samt den här omtalade boken. Alla dessa afhandla or-

sakerna till djurens bildning och till de djuriska fenomenen, och stå således ganska väl

tillsammans. Efter dem skulle följa det nyss omtalade arbetet om Generationen, som
äfven afhandlar orsaker; hvilket allt redan län^e varit insedt. — De anförda orden: "om
djurens rörelse", hvarmed detta arbete börjar, hafva tydligen afseende på det nyss omta-
lade arbetet: Om djurens gång (nopi/ag).

Slutligen må nämnas att ett arbete af Aeistoteles, ensamt öfver Anatomien, samt
ett utdrag deraf, skola hafva funnits, men nu äro förlorade.
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Hos andra gamla författare har jag ofta med god framgång sökt upplysning om de

djurnamn, som eljest voro ovissa eller rent obekanta. Men vid begagnandet af dessa upp-

lysningar må man ihågkomma att djurnamn ofta äro ganska obestämda. Det är vanligt

att en djurart har flera olika namn i samma språk; t. ex. Motacilla alba kallas på sven-

ska: Arla, Sädesärla, Vippstjert, Gatugrim, Isspjerna m. m. A andra sidan kan samma
namn utmärka flera olika djur, ej blott af samma slägte, utan äfven helt olikartade,

hvilket isynnerhet är vanligt i de gamla språken; t. ex. hos A ristoteles utmärker namnet
Oestrus (o/cQog) en insekt, en småfogel och en krustacé; Alopex betyder både räf och

flygande ekorre o. s. v. — De betydligaste misstagen kunna dock uppkomma deraf, att

samma namn ofta i olika länder användas för olika, men någorlunda liknande djur; t. ex.

i Kapkolonien användes namnet Fasan (Pheasant) för Perdix capensis, namnet Elg (Eland)

för Antilope oreas och Gems för A. oryx; — det är helt olika djur som kallas Hjort och

Rådjur i Europa och i Amerika o. s. v. Likså finna vi namnet Dorcas hos Grekiska för-

fattare ömsom för Rådjuret och Gazellen. Det är till och med ej ovanligt att dylika

namnförväxlingar förekomma i olika delar af samma land mellan allmänt bekanta och

ganska utmärkta djurarter. Så t. ex. brukas namnet Asp i mellersta Sverige för Cy-

prinus aspius, men af nybyggarne i Lappmarken för en Sik-art, som där allmänt

brukas till föda. I en del af vestra Småland har namnet Svala blifvit öfverflyttadt på
Staren, ehuru båda arterna allmänt finnas där, och enligt uppgift af Prof. Stenstrup

har Svarta Storken fått namnet Trane i Jutland, hvarest den egentliga Tranan ej före-

kommer.

Vid bestämmandet af arterna hos gamla författare är det synnerligen vigtigt att

eftersöka hvarje uppgifts ursprung. Seden att afskrifva sina föregångare utan att angifva

källan och utan att hafva förskaffat sig ytterligare visshet om uppgiftens riktighet, är

bland dem högst allmän och leder ofta till förvillelse. Ej sällan ser man nyare författare

tro sig hos en af de gamla finna bekräftelse på någon, annars tvifvelaktig uppgift hos en

annan; men vid närmare efterseende befinnes det att hela bekräftelsen består i en afskrif-

ning. Det är dessutom i många andra hänseenden vigtigt att känna hvarifrån en uppgift

kommit, hvarigenom man ofta får en god ledning för att bedömma dess riktighet eller

trovärdighet. Det förefaller t. ex. högst besynnerligt då man hos Aristoteles läser, att

Hippopotamus är tvåklöfvad som en oxe och har mahn som en häst. Då han ej uppgifver

sin källa, tror man antingen att han sjelf sett detta djur, men glömt dess rätta utseende,

eller att han misstagit sig på ett annat djur, till dess man hos Herodot återfår samma
historia och finner att Aristoteles blott afskrifvit henne derifrån. Här förvånar hon

ej, emedan man vet att Herodot ej kände djuren och hade sina uppgifter om dem af

andras berättelser. Likså kan Aristotelis flera oriktiga uppgifter om 2:ne slag af Kro-

kodiler, land- och flodkrokodil, ej riktigt förklaras, förr än man finner att de härleda sig

frän missförstånd af 2:ne ställen hos Herodot, hvarur de tyckas vara ur minnet återgifna,

utan att Herodot omtalas. Flera verkliga otjenster hafva blifvit oss bevisade genom detta

afskrifvande , t. ex. med af^eende på Lejonets förekomst i Europa (se Däggdjur n:o 17).

Historien om benen i Lejonets hals, hvarom långa kommentarier blifvit skrifna, kan numera,

jämte många andra, affärdas såsom lånad ur folksagan, utan att författaren sjelf haft till-

fälle att lära känna förhållandet.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.
*
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Ännu nödvändigare blir det att noga efterse uppgifternas ursprung hos de något

yngre författarna, af h vilka en del knappt hafva annat att berätta än hvad de hemtat

hos sina föregångare, hvilka dock ej anföras, och hos hvilka en berättelse ofta är i hög

grad vanställd genom okunnighet i språket, eller afskrifternas felaktighet, anteckning ur

minnet, in. fl. orsaker. Hos Plinius förekommer understundom samma, ur Aristoteles

tagna historia på två ställen, men på olika sätt vanställd, så att man lätt tror dem vara

2:ne olika berättelser (se t. ex. längre fram, under Necydalis bland Insekterna). På an-

dra ställen har han sammanblandat ganska olikartade, lånade berättelser, i en enda (se

t. ex. under Cymindis, Foglar n:o 170; Aetiiyia, n:o 151 m. fl.), önskligt vore det, att

någon ville företaga sig en bearbetning af samtliga de gamla författarnas speciella Zoo-

logi, hvarvid det vore nödvändigt att gå i kronologisk ordning.

Försöket att tyda de gamla författarnas, och isynnerhet Aristotelts djurnamn, är

ej nytt. Det gjordes redan af 1500-talets förnämsta zoologer: Gessner, Bélon och Al-

drovand. Den förstnämnde af dessa lemnar isynnerhet goda upplysningar, hemtade ur

hela den gamla och medeltidens litteratur, och ofta måste hans tydningar af namnen er-

kännas vara riktiga. Bélon har deremot ofta behandlat detta ämne ganska lösligen. Af

Wottons bearbetning har man ingen hjelp, då han blott hopsandar de gamles uppgifter

utan egen zoologisk specialkunskap och utan att citera de ställen, där hvarje uppgift är

att finna. — Artedis tydning af större delen af fiskarna tyckes höra till det bättre af

detta slag, men behöfver ånyo genomses. Något mera har blifvit gjordt sednare; hvaraf

en del, till 1816, upptages i Sträcks tyska öfversättning, och af spridda ställen hafva för-

klaringar blifvit gjorda efter den tiden, såsom af Cuvier och J. Muller, mest öfver fiskar;

af Wiegmann (Obs. Zool. crit. in Aristotelis . . .) öfver några Däggdjur. Billerbecks

och Glogers afhandlingar om några af Aristotelis foglar har jag ej kunnat få se. —
Emellertid återstår ännu mycket och dessutom saknas en allmän sammanställning af Ari-

stotelis Zoologi. Men då jag, för att erhålla upplysningar om forntida förhållanden med
afseende på några djurarter, blef föranledd att anställa en vidlyftigare undersökning hos

de gamla författarna, och isynnerhet hos Aristoteles, så ledde detta till en allmän un-

dersökning af samtliga de arter som han omtalar inom vissa klasser, och till ett noggrannt

studium af hela Aristotelis zoologi. Det blef nämligen snart tydligt, att både en när-

mare kännedom af hela arbetet, och en allmän öfversigt af alla närslägtade djur som der-

uti omtalas, behöfdes, för att med någorlunda säkerhet kunna bestämma de särskildta

namnen och bedömma det som anföres om dem. — För detta ändamål måste allt som på
spridda ställen säges om hvarje djurart, utskrifvas och hopsamlas på ett ställe så, som
synes af den följande speciella framställningen, och för att bespara andra samma besvär,

har jag ansett värdt att publicera det som blifvit färdigt. Jag vågar hoppas att någon

annan fortsätter med det öfriga.

Uti den speciella framställning, som här lemnas, är hvarje uppgift jämförd med och

direkte öfversatt från grekiska originalet. Ehuru omsorgsfullt de öfversättningar äro gjorda,

som strax nedanför nämnas och som flitigt blifvit begagnade, så visa de dock ganska ofta

afvikelser från eller misstag om originalets mening, Detta har oftast händt till följe af

otillräcklig zoologisk kännedom vid tolkningen af författarens ofta otydliga skrifsätt. Man må
nämligen ej här vänta sig en så jämn och tydlig framställning som t. ex. hos Xenophon,
Herodot, eller framför alla, jEsopus; tvärtom är meningen ofta så hopdragen och för-
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kortad, eller illa uttryckt, att hon blir obegriplig för den, soin ej förut känner det ämne
hvarom fråga är, och mången gång blir det ändock ej möjligt att förstå hvad förf. velat

säga (t. ex. i beskrifningen af Thos, Mamm. n:o 9; Grodan, Rept. 17: IV, 9. 6, m. fl. st.).

På åtskilliga af dessa ställen torde texten i en sednare tid hafva blifvit stympad, hvilket

isynnerhet kunnat ske genom de skador som uppkommit under den tid, då Aristotelis

samtliga arbeten, såsom Sträck berättar efter Strabo, ett par mansåldrar efter författa-

rens död, höllos undangömda i en källare; samt genom de fel som uppstått då de skadade

ställena blifvit oinskrifna (se t. ex. under Svanen, Foglar n:o 136). Men uppenbart år

detta ej alltid orsaken. Oftare synas otydligheter hafva uppkommit genom författarens

egna, sednare tillägg och anteckningar mellan raderna eller i marginalen, hvilka ej blifvit

hopredigerade med det förut skrifna. Detta tyckes vara en vanlig orsak till den brist på
öfverensstämmelse mellan delarna af samma mening och till det sammanfogande af korta,

ofullständiga meningar, som ganska ofta förekommer (se t. ex. under Bombycia, Ins. n:o

27. — Jämför äfven anm:n under Apus, Foglar n:o 92, samt om ordet juaxQog, under

Struthus, Foglarna n:o 65). På dylika, och isynnerhet på alla tvätydiga eller obegripliga

ställen, har jag ansett nödvändigt att göra öfversättningen så nära ordagrann som språ-

kens olikhet medgifvit, utan afseende på den deraf uppkomna omeningen eller dåliga

svenskan. På andra ställen är deremot meningen ganska mycket förkortad, då detta kun-

nat ske utan att något af innehållet förlorades. — I allmänhet har det synts mig så, som

om detta arbete aldrig varit färdigt. Författaren har skrifvit det för sina föreläsningar,

tillökat, ändrat och förbättrat det under dessa, och sannolikt ämnat att omredigera det,

innan det utlemnades till allmänheten, hvilket dock aldrig hunnit ske. Ehuru man på
den tiden mera än nu erkände att "naturalia non sunt turpia", så tyckes det t. ex. ej

vara sannolikt, att de talrika framställningarna om djurens och menniskans fortplantning

kunde vara ämnade att i oförändradt skick publiceras, hvilka till en alldeles obehöflig

myckenhet öfverflöda af uttryck, som öfversättaren måste återge med små omskrifningar.

Bland dessa är det isynnerhet med ordet o/tvet* som förf. bedrifver ett verkligt slöseri.

De källor och hjelpredor jag begagnat äro följande:

Grekiska texten i Firmin Djbots upplaga af Aristotelis Opera Omnia, vol. III, Pa-

risiis 1854; med latinsk öfversättning — samt i Aristotelis Historia Animalium, ex rec.

Bekkeri, Berol. 1829.

Nyssnämnda Latinska öfversättning i Firmin Didots upplaga.

Sträck, Aristotelis Naturgeschichte der Thiere, Febers. Frankf. a. M. 1816, samt

Kulb, Aristotelis Werke, III, Thiergeschichte, Uebers. (af Osianders et Schwabs

Griechische Prosaiker), Stuttg. 1855-7.

Sträcks förtjenstfulla öfversättning har mycket underlättat arbetet för mig, liksom

för alla, som i sednare tider velat taga kännedom om Aristotelis djurlära, men sanno-

likt hafva alla klagat öfver registret, som är fullt af tryckfel. — Med djurnamnen har en

passande medelväg blifvit följd, i det att bekanta, tyska eller latinska namn nästan blott

användas då de äro säkra och verkligen utmärka de djur som omtalas, men de gre-

kiska namnen, skrifna efter latinsk orthografi, bibehållas då de äro ovissa eller obekanta.

Deremot kan man understundom få anledning att vara mindre nöjd med öfversättningen,

som här och där afviker något litet från författarens mening eller däruti inlägger begrepp,
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som ej finnas i originalet (se t. ex. förut, sid. 13, noten om begreppet "muskler", och

längre fram, sid. 30, noten om namnet C a re harodus, såsom definition på rofdjuren).

Kulbs öfversättning återger i allmänhet ganska noggrant och väl originalets me-

ning, och skulle med mycken trohet framställa Aristotelis arbete för läsaren, i fall

ej djurnamnen vore på det aldra olämpligaste sätt behandlade. Alla grekiska namn,

äfven de, som äro fullkomligt obestämbara, återgifvas med tyska, understundom nybil-

dade, som äro lika obekanta som de grekiska, men oftast med namnen på allmänt be-

kanta djur, vanligen med bifogande af de nyare systematiska namnen, liksom om arterna

vore väl bestämda. Understundom säges väl, i de på hvarje sida talrika noterna, att be-

stämningarna äro ovissa, men detta sker alltför sällan, och af dem som angifvas såsom

säkra, äro dock alltför många påtagligen falska, äfven bland sådana som förut, varit rätt

uppgifna af Sträck eller andra, äldre författare. (Man jämföre blott IX, kap. 1, hvarest

t. ex. Orchilus återgifves med Charadrius minor; Brenthus, med Brandente, Brente,

Anas tadorna; Harpe, med Falco rufus; Typanus, med Trommeltaube; iEgithus, med
Parus CD3ruleus; C olotes, med Mus minutus o. s. v.). — I allmänhet mötes man här af

en alltför ohjelplig brist på naturalhistorisk kännedom, såsom då det i noterna, vid inånga

af originalets orimliga folksagor, försäkras, att nyare naturforskare funnit dem bekräftade

(se t. ex. Mammalia n:o 48, om den på hjorthorn växande murgrönan). Dessutom äro

citationerna af föregående ställen, hvarest närmare upplysning skulle erhållas, alltför ofta

oriktiga och ofta desamma som i Sträcks register.

Sedan det ofvanstående redan var skrifvet har jag först erhållit ett arbete öfver Ari-

stotelis Zoologi, som är i viss mån likartadt med denna inledning, men långt vidlyfti-

gare, Jurgen Bona Meyer, Aristotelis Thierkunde. 520 sidor 8:o. Berlin 1855. — För-

fattaren har här gjort sig besväret att samla och utskrifva ett stort antal andra författa-

res omdömen eller öfversigter af Aristotelis arbete, från Plinius till Frantzius (1853),

hvarefter han genomgår detsamma från flera olika synpunkter och isynnerhet visar en

stor kännedom af äldre och nyare litteraturerna samt framställer (i den sednare afdelnin-

gen, p. 375 o. följ.) utförligt Aristotelis fysiologiska åsigter, hvilka jag blott i största

korthet kunnat vidröra.

Särskild framställning af djurarterna hos Aristoteles.

I. Däggdjur,

kallas hos Aristoteles: Fyrfotadjur som föda lefvande ungar (Zcporoxce) samt H valar; jämför

ofvan, sid. 20 och 22. — Utom det som där anföres, finnes följande närmare bestämning:

III, 16. 1 . . . Spenar hafva alla djur, som föda lefvande ungar både inom sig och utåt

[d. v. s. som både inom sig bära och derifrån framföda lefvande ungar], nämligen alla de

som hafva hår, såsom Menniskan och Hästen, samt Hvalarna, såsom Delphinen, Salen och

Phalaena. Dessa hafva spenar och mjölk; (§ 2) men de som blott utåt framföda lefvande

ungar, eller föda ägg, hafva hvarken spenar eller mjölk; såsom Foglar och Fiskar. —
IV, 10. 1 : Dessa djur drömma ... o. s. v. — Om författarens sätt att betrakta lederna i

däggdjurens och menniskans extremiteter, se förut sid. 14 (II, 1. 4).
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Apor; omtalas blott II, kap. 5.

1. Ilifrqxog (Pithecus; lat. Simia), Apa. 1. c. "Några djur utgöra ett mellanting

mellan menniskan och fyrfotadjuren, såsom Aporna, Markattorna och Babianerna". — För

öfrigt jämföres här apan ganska noggrannt med menniskan: hon är hårig; ögonlocken be-

skrifvas; hon böjer fötterna på samma sätt soin menniskan; . . . fötterna äro liksom stora

händer, med fingrarna bildade liksom på händer ... De begagnas äfven såsom händer . .

.

o. s. v. — (§ 5) . . . hon tillbringar sin mesta tid såsom varande fyrfotadjur mera än upp-

rätt, men hon saknar svans, såsom varande tvåfotad, eller har blott en helt liten, såsom

ett tecken (till hennes natur af fyrfotad).

Af det sista yttrandet inses att Pithecus på detta ställe utmärker den nordafrikanska, svanslösa Simia

sylvanus, hvars anatomi sednare lemnades af Galenus. Aesopus berättar i en af sina fabler att Apor fördes till

Athén af skeppare, men han säger ej hvarifrån; ej heller säger han någonting om svansen, ehuru han ofta nämner
dessa djur. Märkvärdigt är att Herodot ej tyckes omtala någon sort af Apa. Han nämner blott Cynocephali
bland djuren i nuvarande Tunis. Dock torde det vara de stora Aporna (Cynocephali rec.) som han på ett par

ställen kallar Björnar i Afrika.

2. Kfjfiog (Cebus), Markatta. Ibid. § 1: Cebus är en apa, som har svans. — § 5: . .

.

Cebi hafva svans, såsom vi förut nämnt. Men deras inre delar som blifvit undersökta

likna dem hos menniskan.

På det anförda stället skiljer författaren bestämdt mellan tre sorter Apor: Pitheci, Cebi och Cynocephali,

och då han säger att Cebus är en Apa med svans, så blir det högst sannolikt att dermed menas en af de lång-

svansade afrikanska arterna, nämligen isynneihet Cercopithecus subviridis, som är allmän i Sennaar, och som troligtvis, i

forntiden liksom nu, fördes derifrån till Egypten. Annars passar uttrycket "Apa med svans" äfven på följande art.

Namnet Cercopithecus (xeQxoTH&rjxog; Svansapa) tyckes vara af yngre ursprung, men namnes af Plinitjs

VIII, 21, och sednn af flera författare.

3. KvvoxéyaXog (Cynocephalus), Babian. Ibid. § 1: Först anföres namnet, jämte

Apans. Sedan: . . . Äfven Cynocephali hafva lika skapnad med Aporna; men de äro

större och starkare och hafva ansigtet mera hundlikt. Äfven äro de vildsintare och hafva

hundlika, starka tänder.

Denna Apa är Simia hamadryas L., som, enligt Ehrenberg, var typen för de gamla Egyptiernas Anubis,

Thoth och Cynocephalus, hvilka ymnigt finnas afbildade i målning och skulptur. Hon lefver ej nordligare än i

Sennaar, men är högst allmän i Abyssinien. Märkligt är att Cynocephali ej omtalas af Herodot från Egypten,

utan blott från den fruktbara delen af Libyen (S.O. om Atlas. Herod. IV, 191).

4. XoiQoni&rixog (Choeropithecus; Svinapa)? namnes allenast II, 7. 1, hvarest om

Kameleonten säges: hans ansigte är nära likt Choeropitheci.

Då ingenting mera anföres, kan arten svårligen bestämmas; men sannolikt menas antingen den föregående

(Cynocephalus) eller någon närslägtad art från Nilländerna, såsom S. anubis eller leucophaa.

Chiroptera

omtalas såsom flygande djur, men få ingen bestämd plats i systemet åt sig anvisad. De

flygande Däggdjuren uppföras under namn af Dermoptera, till skillnad från flygande

Insekter och Foglar (se förut sid. 20: I, 5. 4); men hit räknas äfven den nedanstående A lö-

pe x. Namnet Dermoptera förekommer första gången I, 1. 9, med tydligt afseende på de

hinnvingade Insekterna, men sedan blott såsom benämning på flygande Däggdjur.

5. NvxtsqIs (Nycteris; lat. Vespertilio), Flädermus, i allmänhet. I, 1. 9: (Är ett

flygande djur, men) har fötter. — Ibid. § 12: synes blott om natten. — I, 5. 4: har
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hudartade vingar (dermopteron ; se näst ofvan). — III, 1. 15: har "Cotyledones" i uterus

(omkring fostret liksom boskapsdjuren).

Ingen särskild art af flädermöss antydes här, utan namnet utmärker alla i Grekland vanliga arter af slägtena

Vespertilio och Rhinolophus. Namnet är för öfrigt väl bekant genom andra författare.

6. AXo6nri£ (Alopex; men ej densamma som nedan, n:o 10)? ointalas blott I, 5. 4.

jämte Nycteris, såsom exempel på hudvingade djur (Dermoptera).

Här kan svårligen menas något annat djur, än Flygande Ekorren (Pteromys volans), som väl torde hafva

funnits i thraciska och macedoniska bergländerna. I fall de stora, indiska Fläderinössen (Pleropus), såsom man
förmodat, hade varit menade, så hade de väl ej blifvit anförda blott till namnet, såsom någonting väl bekant. Då
likväl denue Alopex är att anse såsom obestämd, uppräknar jag honom här, efter författarens anvisning, jämte

Flädermössen.

Ferae (Rofdjur)

bestämmas II, 3. 9 sålunda: Många vivipara fyrfotadjur aro skarp t ändade (xccQxuQodov™'}

carcharodonta) , såsom Lejonet, Pardalis, Hunden. . . . Men skarptandade äro de, hos hvilka

h vassa tänder sitta skiftevis \\ båda käkarna*). Denna term nyttjas sedan ofta], — II,

2. 8: Några djur äro mångfingrade . såsom Lejon, Hund, Pardalis. — VIII, 7. 1: De lefva

af kött; — VIII, 8. 1: Desamma dricka lapande.

7. Kvoov (Cyon; lat. Canis), Hund. I, 1. 15: är ett modigt djur, men böjdt för

vänlighet och smicker. — I, 12. 7: båda käkarna hafva tänder; magen blott en (m. m.

om viscera); — II, 2. 3: är helt och hållet luden; — ibid. 8: har många tår. — III, 7. 2:

Cranium saknar sömmar. — III, 16. 7: De största hundar finnas i Epirus. — IV, 10. 1:

Hunden drömmer; — (V, 2. 3: jfr. Varg); — V, 8. 1: paras vid alla årstider; — V, 12.3:

de äldres röst är gröfre; — V, 12. 6: paras vid ett års ålder; men understundom blott

8 månader gammal; är drägtig 60 till 63 dagar . . . Efter födseln paras honan ej ånyo

förr än 6:te månaden. — Ibid. 12: Hyndan emottager ej hannen under hela sin lefnad,

utan blott till en viss gräns, som oftast plägar inträffa vid 12:te året, hvarefter hon äfven

upphör att föda ungar, ehuru det har händt att både hannar och honor varit frukt-

samma vid 18, t. o. m. 20 år. Men ålderdomen tillintetgör fortplantningsförmågan hos dem
liksom hos andra djur. — V, 25. 2: Hundens ohyra; se Cynorrhaestes, bland Insekterna.

VI, 17. 3: Hyndan är ondsint sedan hon har födt; — ibid. 4 och 8: Hundarna äro

mindre elaka före parningstiden, emedan den ej är bunden till en viss tid, utan oftare

upprepas. — Då Hundar anfallas af denna drift sägas de vara löpska (oxv^uv). — VI,

20. 1: af hundar finnas flera slag. De Lacedemoniske paras vid 8:de månaden och några

börja redan vid den åldern att kasta vattnet med upplyftadt lår. (Vidare beskrifves par-

ningen; drägtighet 60 å 63 dagar, m. m. förut berättadt som återupprepas). Ungarna äro

blinda 12 dagar. En del hyndor äro drägtiga 72 dagar; dessas ungar äro blinda 14
dagar. — § 2: Om menstruationen, mjölken, m. in. De pläga hafva mjölk 5 dagar förr än

de föda; de Lacedemoniska hafva mjölk 30 dagar efter ny parning. — § 3: Vidare om par-

ning m. m. — § 4: Fortsättning; mest om den Lacedemoniska racen, som hålles till strän-

gare arbete; hannen plägar lefva 10, honan 12 år; bland andra hundracer äro hannarna

) Termen skarp t and ad (carcharodusj öfversättes alltid af Sträck genom förklaringar, såsom: "Thiere mit
sägeförmig zugeschärften Zähne", eller blott sägeförmige o. s. v. Men dessa förklaringar kunna lätt gifva en
mening som varit alldeles främmande för originalet.
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mera långlifvade; ofta uppnå de 14 till 15 år; men några äfven 20, såsom Ulyssis hund
enligt Homerus. Hunden fäller inga tänder utom dem som kallas hundtänder (xwodovras),

och dessa fällas vid 4 månaders ålder hos både hannar och honor . . . Men emedan blott

dessa två skulle fällas, så säga somliga att alls inga (ombytas); ty de påträffas svårligen;

andra åter, som hafva sett dessa fällas, tro att alla tänderna ombytas. De yngre hafva

tänderna hvita och hvassa; de äldre, svarta ocli trubbiga.

VIII, 7. 1: Hundar och andra köttätande djur förtära ej gräs, om ej då de äro sjuka.

—

(VIII, 8. 1, 2: hör till art. Svin, n:o 60; föres af somliga hit). — VIII, 22. 1: Hunden
är isynnerhet utsatt för 3:ne sjukdomar: Rabies (Xvrra), Angina och Podagra. Rabies gör

dem galna och alla som bli bitna få äfven rabies, utom Menniskan. Denna sjukdom dö-

dar . . . alla djur utom Menniskan. Äfven angina dödar hundarna och få komma sig efter

podagra. — VIII, 27. 4: De Egyptiske hundarne äro mindre (än de Grekiske). — VIII,

27. 8: ... I Cyrene födas blandningar af Hund och Varg; de Lacedemoniske äro af

Räf och Hund. Man säger t. o. m. att de indiske födas af Tiger och Hund (se Tigris,

n:o 16).

IX, 1. 2: Molossernes jagthundar skilja sig ej från andra hundar; men de som använ-

das för att vakta hjordarna, öfverträffa alla andra i storlek och mod emot vilddjuren.

Men de som födas af Molossiska racens blandning med den Laconiska öfverträffa båda

dessa i mod och ihärdighet. — IX, 7. 2: Då hundar bli sjuka äta de gräs för att få krä-

kas; — ibid. § 4: om de besväras af mask, förtära de hvetekorn.

Det är skada att de nämnda racerna af tama hundar, de Laconiske, Cyrenaiske och Molossiske, ej beskrif-

vas. Den Melitariske hunden (från Malta?), som skall hafva varit en liten knähundrace, omtalas af författaren

blott i förbigående på ett ställe (se art. Ictis, n:o 21) och utan all beskrifning. Men redan Aesopus omtalar,

2U0 år före var författare, att sådane (xuviöiec (.leXuaux) plägade föras, jämte Apor, till Athén, af skeppare.

8. Avxoq (Lycus; lat. Lupus), Varg. I, 1. 2: är alltid vild; — ibid. 14: kraftig,

vild och försåtlig; — II, 3. 5: har ett os penis; — II, 12. 7: magen enkel, men ej stor; —
V, 2. 3: parning liksom hundens.

VI, 17. 3: Är vildare under parningstiden, såsom de flesta rofdjur; — VI, 29. 2:

Paras och ynglar in. m. liksom hunden, men blott en gång om året, i början af somma-

ren. (Sagan om Latona, som kom till Delos i vargskapnad, namnes såsom orsak till den,

att alla varghonor skulle yngla inom 12 dagars tid. Äfven betviflas uppgiften att de blott

yngla en gång i sin lefnad). Drägtighetstiden är obekant.

VIII, 7. 1 (liksom hunden). — VIII, 27. 4: Vargen är mindre i Egypten än i Europa

[Herodot uppgifver (II, 67) att Vargarna i Egypten äro föga större än Räfvar]. — VIII,

27. 8: hybriditet med hund, se ofvan.

IX, 2. 5: Vargen är fiende med Åsna, Oxe och Räf. — IX; 24. 5: Vargarna omkring

sjön Maeotis berättas vara goda vänner med fiskrarna; men då de ej få del af fångsten

sägas de sönderrifva näten då dessa torkas på land.

Här omtalas Vargen, (Janis lupus; men de "små, Egyptiske Vargarne" äro tydligen Schakaler, liksom näst-

följande djurart.

9. Ocog (Thos). II, 12. 7: Inelfvorna likna hundens. — VI, 29. 3: Drägtighetstiden

såsom hundens; föder 2 till 4 blinda ungar. Thos är till utseendet stor mot svansen

(en ovQåf /uccxpög), men låg. Fastän fötterna äro kortare, utmärker han sig genom sin

hastighet . . . och hoppar långt.— IX, 2. 11: Han är ovän med Lejonet, såsom köttätande; —



32 C. J. SUNDEVALL,

IX, 31. 4: älskar menniskor och hvarken skadar dem eller fruktar dem mycket; men med

Hundar och Lejon ligger han i strid ... De bäste af detta djurslag äro de små. Somliga

antaga två sorter af dem, andra, tre, och flera tyckas de ej vara; men liksom många an-

dra djur förändras de efter årstiden. De hafva olika färg vinter och sommar, och bli

om sommarn nakna, om vintern håriga.

På dessa uppgifter kan man någorlunda väl igenkänna Schakalen, Canis aureus L. (som dock innefattar

flera närstående arter), isynnerhet som intet, annat hundartadt djur finnes att gissa på. Författaren uppger väl ej

hvarest Thos lefver, men sannolikt var den fordom talrikare i länderna närmast Grekland, såsom Dalmatien, livarest

"Canis aureus" ännu finnes qvar. Herodot uppräknar Thoes bland djuren i Afrikanska öknarna (IV, 192), hvari-

genom namnets betydelse af Schakal får en ökad bekräftelse.

10. AXomrfe (Alopex; lat. Vulpes), Räf. I, 1. 15: är slug och elak; — III, 3. 5:

har os penis; — VI, 29. 1: Paras på vanligt sätt; föder liksom björnhonan blinda ungar;

håller sig under drägtigheten så undangömd att hon då sällan påträffas; slickar och vär-

mer ungarna, som aldrig äro flera än 4; — VI, 30. 2: fångar möss — VIII, 27. 8: hy-

briditet; se Hund. — Mil, 27. 4: de Egyptiske äro mindre än de Grekiske; — IX,

2. 5: fiende med Vargen; — ibid. 9: vän med Korpen; — ibid. 10: vän med Ormen, ty

båda bebo jordhålor.

Vanlig Eäf, Canis vulpes, utom den Egyptiske, som är en mindre art, C. niloticus.

11. 'Ycuva (Hyaena). VI, 28. 2: liknar Vargen till färgen, men är hårigare, med mahn

långsåt hela ryggen. Det är osanning att hon säges hafva både hannens och honans köns-

delar; ty hannen har dessa delar liksom hunden och vargen; men det som ansågs för

hondelar och finnes under svansen, har någon likhet dermed, men saknar öppning, och

derunder ligger tarmöppningen. Hyaenans hona har en likadan del, utan öppning, näst

under svansen, och derunder finnes anus och genitale. Hon har äfven en uterus, liksom

andra djurs honor. Men en Hysena af honkön fås sällan: en jägare sade sig bland 11

Hyamor hafva erhållit blott en hona.

VIII, 7. 2: Hyama, som af andra kallas G lan os, är ej mindre än vargen och har malm
såsom hästen, men af hårdare och tätare hår samt långsåt hela ryggraden. Hon ligger i

försåt för menniskor och fångar dem. Äfven fångar hon hundar genom att kräkas såsom

en menniska [då hundarne skulle gå efter detta ljud!], och hon uppgräfver mennisko-

grafvar, emedan hon tycker om sådant kött.

Ar den i norra Afrika, Syrien o. s. v. vanliga Hycena striata. Namnet Hyaena anföres af Herodot, IV, 192.

12. rXévog (Glanus) är ett annat namn på Hysena; se näst ofvan VIII, 7. 2.

13. ACÄxQog (Aelurus; lat. Felis), Katt. V, 2. 3: Katten paras ej på vanligt sätt

utan honan lägger sig under hannen, som står rätt på fötterna. Honorna äro kättjefulla,

locka hannarna och skrika under parningen. — VI, 29. 3: Katten föder så många ungar

som hunden, lefver af samma sort föda och uppnår 6 års ålder.

14. TIav&r
tQ (Panther v. Panthera Plin.). VI, 29. 3: föder blinda ungar såsom

vargen, men ej flera än 4.

Detta är allt som anföres om detta namn. Det kan dock svårligen utmärka något annat djur än detsamma
som nästföljande. Herodot anför "Panther" bland de Afrikanska ökendjuren IV, 192.

15. TIdQÖaXtg (Pardalis v. Pardus), Leopard. I, 1. 12: är alltid vild (tämjes ej);—
II, 3. 2: har 4 spenar, belägna under buken; — VIII, 27. 6: finnes i Asien; icke i Eu-
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ropa; — IX, 1. 3: honan är starkare än hannen. — IX, 7. 2: Då Pardalis har fått i sig

det gift, som kallas pardalianches, söker han menniskoträek, som botar honom. Derföre

bruka jägare, för att qvarhålla en Pardalis, som förtärt detta gift, upphänga exkrementer

i ett kärl, under ett träd, hvarest djuret snart dör, medan det försöker att genom språng

bemäktiga sig botemedlet. Pardalis sRges äfven veta, att hans utdunstning är angenäm

för andra vilda djur och han berättas jaga dem genom att lägga sig fördold, då de kom-

ma närmare. På detta sätt fångar han äfven hjortar.

Dessa sagor äro berättade om Leoparden, Felis pardus L. som finnes i hela Afrika och södra Asien.

Namnets betydelse har bibehållit sig genom tradition. Det finnes hos flera andra författare (t. ex. ofta i Aesopi
fabler, men icke hos Herodot, som i stället nämner Panther (nav&riQ).

16. TiyQig (äfven lat. Tigris), Tiger. VIII, 27. 8: Det berättas äfven att Indiska

Hundar födas af Tiger och Hynda; men ej strax, utan efter tredje blandningen; ty det

som först födes, säges vara vilddjursartadt. Man förer ut och fastbinder Hyndor i öknen,

och många bli uppätna, tills ett af vilddjuren råkar vara ansatt af parningsdriften.

Ingenting annat än denna nog lumpna saga har författaren att berätta om den Indiska Tigern, Felis

tigris L. , som dock ej lefver i ödemarken, utan i väl bevuxna trakter. Den tyder ej på någon direkt underrättelse

genom Alexanders armé.

17. Aécov (Leon; lat. Leo), Lejon. I, 1 14: är högsint, modigt och ädelt; —
II, 1. 2: Lejonets hals har blott ett enda ben och inga kotor, men de inre delarne likna

hundens; — ibid. 8: det går fot för fot {xctra oxnXog) liksom Kamelerna; det vill säga,

att venstra foten icke trampar före den högra utan följer efter honom; — II, 2. 3: har

mahn som betäcker hela halsen; — II, 2. 10: Astragalus är labyrinthforraig; — II, 3. 2

et 4: Spenarna äro 2, på buken. Äfven hannen kastar vattnet bakut; — II, 4. 1: Mun-

nen är vidt öppen, skarptandad såsom hundens; — II, 12. 7: Magen enkel och ej stor.

III: 7. 6: Lejonet tyckes ej ha märg i benen, ty den är tunn och i ringa mängd (detta

återupprepas i kap. 15) och finnes blott i lår- och armben. Det har hårdare ben än alla

andra djur. De äro så hårda att eld framlyser då de sammanstötas, såsom ur stenar. —
III, 9. 3: Klorna äro krökta. — V, 2. 1: Parningen sker frånvändt, såsom hos andra djur

som kasta vattnet bakåt (jämf. Kamelen). — VI, 17. 3: De äro vildare under parnings-

tiden, men strida ej mycket sinsemellan, emedan de lefva ensliga. — VI, 28. 1: De paras

frånvända och kasta vattnet bakåt. Lejonet paras hvarje år, och föder om våren, vanli-

gen 2, men icke öfver 6 ungar; någongång blott en. Att lifmodern vid födseln skulle

följa med, är en dikt, som kommer deraf, att Lejonen äro sällsynta, h vartill den som dik-

tade fabeln ej kände orsaken. Men Lejonets slägte är sällsynt och finnes ej på många

ställen, men af hela Europa, blott i landet mellan floderna Achelous och Nessus [d. ä. i

Macedonien samt i bergen mellan Thessalien, Epirus och Hellas. Härom strax mera].

Ungarne födas helt små och kunna vid 2 månaders ålder knappt gå. I Syrien föder Le-

joninnan 5 gånger: först 5; sedan alltid en mindre, och blir sedan ofruktsam. Hannen

har mahn; honan saknar den. Lejonet fäller blott de 4 s. k. hundtänderna, 2 ofvan och

2 nedan, och detta sker vid 6 månaders ålder.

VIII, 7. 4: Lejonet lefver af kött; griper födan med snålhet och nedslukar mycket helt,

som ej söndertuggas; sedan fastar det 2 eller 3 dagar, hvilket det kan, sedan det öfver-

fyllt sig; men det dricker föga. Exkrementerna afgå sällan, ungefär på tredje dagen, och

K. Vet. Akad. Uandl. B. 4. N:o 2.
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äro torra och utsugade, liksom hundens. Det ger äfven ifrån sig ett starkt luktande vä-

der och lika beskaffad urin, hvarföre hundarne vädra på träden; ty det kastar vatten,

liksom hunden, med upplyftadt lår. Det ger t. o. m., genom andedrägten, lukt åt sin

föda och de inre delarne lukta starkt. — VIII, 27. 6: Lejon finnas i Europa mellan

Achelous och Nessus [såsom nyss förut].

IX, 2. 11: Lejonet är fiende till Thos; — IX, 7. 2: dödas af samma gift som Pardalis

(se n:o 15); — IX, 31. 1-3: det är argt då det äter; men saktmodigt då det mättat sig;

det är ej misstänksamt . . . och leker med sina kamrater ... Då man under jagten får se

Lejonet, flyr det ej och fruktar ej heller. Då det ser sig underlägset, viker det undan

med vanlig gång och vänder sig tidtals om; men då det uppnår tät skog flyr det med

snabbhet. . . . Under starkt och fortsatt lopp springer det utsträckt, liksom hunden (och

ej trafvande). Sjelf förföljande, kastar det sig på sitt rof. Det är sannt, som berättas,

att det mest af allt fruktar elden, såsom redan Homerus säger . . . och att det anfaller

den af hvilken det blifvit såradt; men om någon kastar (med spjutet) utan att träffa, så

anfaller det väl äfven denne, griper och skakar honom, men släpper honom oskadd ifrån

sig med blotta fruktan. Intill städerna komma de, och anfalla menniskor, då de bli gamla

och oskickliga till jagt samt få dåliga tänder. De lefva många år, ty ett skadadt Lejon,

som blef fångadt, hade många tänder sönderbrutna, hvilket några ansågo för ett bevis

att det hade lefvat många år. ... Af Lejon finnas två slag: det ena är rundare, med

krusigare mahn, och räddare; det andra längre, räthårigare och modigare. Ibland fly de

med svansen mellan benen såsom hundarna. Man har sett ett Lejon som ville anfalla ett

svin, men flydde då detta reste borst och satte sig till motvärn. Det är ömtåligt för

skador i underlifvet, men uthärdar mycket i den öfriga kroppen och har starkt hufvud.

Från sår af Lejonets tänder eller klor flyter ett blekt var, som ej kan borttvättas från de

bindlar och svampar som insugit det. Botemedlen äro desamma som för hundbett.

Den för oss märkligaste uppgiften är den, om Lejonets förekommande i Europa; meu ehuru denna un-

derrättelse lemnas pä 2:ne långt åtskilda ställen (se ofvan VI oeh VIII), så sker detta tyvärr blott med samma,

få ord, hvarmed detsamma berättas af Herodot (VII, 126). Man kunde dock hafva väntat af Aristoteles ett

par egna ord, som bejakade eller förnekade hans föregångares uppgift! — Herodot nämner att Lejon finnas "mel-

lan Achelous och "Nestus", som flyter genom Abdera", i anledning deraf, att under Xerxes tåg mot Grekland, pä

en stor omväg genom Macedonien (480 f. C. f.), hade Lejon dödat några af arméens lastkameler, men inga andra

djur. Detta är en berättelse som Herodot kan hafva hört i Persien och man skulle kunna föreställa sig att den

vore uppgjord för att förklara förlusten af några Kameler som gått förlorade genom slarf, eller om natten blifvit

anfallne af Vargar, hvilka Perserne ansett för Lejon. Då Aristotelis uppgift har alltför mycket utseendet af att

vara lånad från Herodot, så inses, att den ej kan antagas såsom säkert bevis att Lejon ännu funnos qvar i

Macedonien på hans tid. Dessa orden stå, på båda ställena, alltför väl tillsamman med den öfriga meningen för

att kunna vara, efter Aristotelis tid, inskrifna ur Herodot. Emellertid tyckes det som om de sist lemnade ut-

förliga uppgifterna (IX, 31), hvilka i allmänhet väl öfverensstärama med dera, som vi under sednare åren fått frän

Afrika, skulle vara inhemtade af kunniga Lejonjägare i Macedonien, och ej förskrifva sig från Afrika: deruti talas

om skog, städer, svin. Afven historien om det fångade Lejonet, som ansågs vara gammalt etc., tyckes vara be-

rättad från nära håll; af hvilket allt det åtminstone blir sannolikt att Lejon ännu funnos qvar i Macedonien
omkring 330 f. C. f., ehuru de, såsom författaren sjelf säger, varit ganska sällsynta. Att Lejonet äfven under

äldsta sagotider ej varit allmänt och blott högst sällan förekommit nedåt Grekland, synes af det sätt hvarpä det

omtalas i berättelserna om Hercules. Underrättelserna i 8:de boken tyckas mest vara tagna efter fångade djur,

sannolikt i Macedonien; men några föregående, hvaraf en del äro oriktiga, äro uppenbart hopsamlade från flera

olika häll oeh äldre. Märklig är äfven underrättelsen 'om två varieteter af Lejon, hvilka tyckas vara desamma som
de båda, hvilka ännu finnas i både norra och södra Afrika. Dessa tvekas dock mest utmärka sig genom den kor-

tare eller längre sträcka som upptages af hannens mahn.

18. Avyl (Lynx), Lo. II, 2. 10: har liksom en half Astragalus; — II, 3. 4: ka-

star vattnet bakut liksom Lejonet, och — V, 1. 2: paras liksom det.
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Af dessa uppgifter kan endast slutas att Lynx är ett med Lejonet närslägtadt djur; men traditionen torde

få anses hafva med säkerhet bibehållit namnet på Felis lynx L., hvilken väl då fanns ända ned i Macedonien och

i grannskapet af Grekland.

19. lxvtvfiwv (Ichneumon). VI, 29. 3: [samma uppgift som om katten]: föder lika

många ungar som hunden, lefver af samma sort födoämnen och blir 6 år gammal. —
IX, 7. 3: Då den egyptiske Ichneumon får se den orm som kallas Aspis, anfaller han

honom ej förr än flera blifvit kallade till hjelp. Emot ormens bett besmörja dessa sig

med gyttja: de blöta sig i vattnet och vältra sig sedan på marken.

Dessa få fabler utgöra allt livad författaren har att säga om den sedan mera omtalade Ichneumon: Her-
pestes ichneumon. De äro från Egypten, men ej från Herodot, som endast tyckes nämna detta djur på ett ställe

(II, 67), där han blott säger att det begrafves då det finnes dödt. Han kallar det Ichneutes, som är ett gre-

kiskt ord, liksom Ichneumon. Båda betyda: sparare (en som följer spår; spårhund). Ett Insektslägte får samma
namn, hvaroin se längre fram.

20. raÅfj (Gale; lat. Mustela), Ve s si a eller Lekatt. II, 3. 5: har os penis; —
VI, 30. 2: De som lefva ute på fälten förstöra åkermöss. — VIII, 27. 2: I Pordoselene

Ti Grekland] finnes en väg, på hvars ena sida Vesslor finnas, men ej på den andra. —
IX, 2. 9: är fiende med ormen, emedan de hafva lika föda. — ibid. 4: uppäter äggen för

Presbys [en fogel], hvarföre de äro fiender. — IX, 7. 4: Då Vesslan strider med ormen,

äter hon Peganum (Ruta), hvars lukt är honom vidrig . . . man vet att hon på ett klokt

sätt fångar foglar; hon stryper dem, liksom Vargen gör med fåren. Hon strider med or-

men isynnerhet derföre att denne äfven fångar möss.

De fleste af dessa uppgifter äro sådana folksagor som äro gängse i andra länder om Vesslorna: Mustela

erminea och vnlgaris. Jag vet ej om båda finnas i Grekland eller blott endera; men att namnet Gale betyder en-

dera af dessa, eller båda, synes af färgen, som beskrifves i följande afhandling (om Ictis). ")

21. Vxtic, (Ictis): II, 3. 5 (liksom föregående). — IX. 7. 5: Ictis är så stor som en

liten valp af Melitoeiska hunden; men till hårigheten, utseendet och den hvita undersidan

samt böjelsen att göra ondt, liknar han Vesslan. Han blir ganska tam, men skadar bi-

kupor, emedan han älskar honing.

Namnet Ictis har blifvit, äfven af äldre kommentatorer, på olika sätt tolkadt, med: Iller, Mård, Menk,
o. s. v.; och af de nyare, med Mustela fur o, hvilka alla djur dock icke passa in på beskrifningen. Men efter

denna och den uppgifna likheten med Vesslan samt lättheten att tämjas, synes att Ictis måste vara Mustela

boccamela, som varit känd från Sardinien, men äfven blifvit funnen på Rhodus och vid Cairo (se Vet. Ak. Handl.

1842, 215). Sannolikt finnes hon ännu i Grekland.

22. ^a&tQiov och £ctTi<Qiov (Satherium; Satyrium)? uppräknas blott: VIII, 7. 5,

bland de djur som söka sin föda omkring sjöar och floder, såsom Uttern och Castor, men
ingenting mera namnes derom.

Emellertid kan svårligen dermed menas något annat djur än Men ken (Mustela lutreola) såsom Pallas
redan antagit. Denne finnes i hela östra Europa och är till lefnadssättet nära lik Uttern. Uti Aristotelis arbete

finnas båda namnen, Satyrium och Satherium, särskildt upptagna, liksom om de utmärkte två olika djurarter;

men sannolikare synes, att båda namnen äro af samma djur, såsom nyare zoologer antagit. Troligtvis har författa-

ren antecknat dem efter olika personers uppgifter eller såsom synonyma. Äldre kommentatorer hade gissat på Zobel,

Mård och Iller m. fl., hvilka dock ej passa.

23. Evvdpig (Enydris; lat. Lutra), Utter. Anföres I, 1. 6: såsom exempel på

djur som vistas och söka födan i vattnet, men som andas luft, och yngla på land. —

') Till Filologernas bedömmande hemställes frågan huruvida namnet Mustela kan härleda sig från något äldre

ord som haft någon likhet med Myothera (Mäusetilger)?
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VIII, 7. 5: Söker sin föda omkring floder och sjöar; . . . biter äfven inenriiskor och säges

ej släppa förr än han hör benet gå sönder.

Nanmet är väl bekant och tillhör Uttern, Lutra vulgaris.

24. A'qxtos (Arctus; lat. Ursus), Björn. II, 2. 3: hela kroppen är lika hårig; —
II, 3. 1: har 4 spenar [de äro dock åtminstone 6]; — II, 12. 7: magen enkel, större (lik

svinets). — V, 2. 2: De paras nedliggande, men för öfrigt på samma sätt som de flesta

djur, med hannens buk mot honans rygg. — VI, 17. 3: Ar vildare under parningstiden.

Äfven honan är ondsint då hon har ungar. — VI. 27. 1 : honan står ej upp utan ligger

ned under parningen; föder efter 30 dagar, en eller två, eller högst 5 ungar. I förhål-

lande till hennes kropp äro ungarna ganska små: de äro mindre än en vessla (gale), men
större än en mus, nakna och blinda, med fötterna och de flesta delarna ofullständiga.

Björnen paras i Elaphebolion [Febr.— Mars; hvilket dock ej är möjligt]; honan ynglar då

hon lagt sig i ide. Vid den tiden bli båda könen ganska feta; men sedan ungarna blifvit

uppfödda, gå de ut om våren, efter tredje månaden [jfr. nedan] . . . Det är svårt att få

en drägtig björnhona.

VIII, 7. 3: Björnen är allätande: han förtär frukter, och är nog vig för att uppklättra

i träden, samt skidfrukter. Han sönderbryter äfven bistockar och äter honingen; likaledes

kräftor och myror samt kött. Till följe af sin styrka anfaller han ej blott hjortar, utan

äfven vildsvin, om han kan taga dem med ett språng; äfvensom tjurar. Då han anfaller

en tjur, kastar han sig framstupa på ryggen, och då tjuren försöker stånga honom
,
griper

han med armarna om hornen och slår omkull tjuren i det han biter honom öfver bogen.

Han kan äfven gå upprätt på två ben en kort stund. Kött äter han först då det börjat

ruttna. — VIII, 8. 1: Han dricker hvarken sugande eller lapande, utan gläfsande.

VIII, 19. 1: Björnen ligger i ide, men det är ovisst om detta sker för köldens skull

eller af annan orsak. Vid den tiden bli både hannar och honor så feta, att de röra sig

med svårighet. Då ynglar äfven honan. Hon ligger qvar tills det är tid att utföra un-

garna, hvilket sker om våren, vid tredje månaden efter vintersolståndet. Minst förblifver

hon dold 40 dagar, hvarunder hon säges ligga alldeles orörlig två gånger 7 dagar; men
under större delen af samma tid ligger hon vaken och orörlig. En drägtig björnhona

har väl aldrig, eller högst sällan blifvit tagen. Det är tydligt att de alls icke äta under

denna tid; ty de gå icke ut, och de som fångas hafva magen och tarmarna tomma. Det

berättas äfven att tarmen nära nog sammanväxer, emedan ingenting kommer in i honom,

och att Björnen derföre, då han först kommer ut, äter Arum, som åter utvidgar tarmen. —
Ibid. 2: Såsom förut nämndes, är det ovisst hvarföre Björnen ligger i ide.

IX, 1. 3: Honan synes vara starkare än hannen (hvilket är omvändt hos de flesta andra

djur). — IX, 7. 1: Då hon flyr, drifver hon ungarna framför sig eller bär dem. Om jä-

garen följer tätt efter går hon upp i träd. Då de lemna vinterlägret äta de först Arum,
såsom förut nämndes, och tugga ved, liksom om de växlade tänder.

Ännu skall Björnen (Ursus arctos) finnas i bergstrakterna söder om Donau, och ända ned uti Grekland

(v. d. Muhle Orn. Griech.), liksom han sannolikt fanns på Aristotelis tid. Hans naturalhistoria skildras i all-

mänhet väl i det föregående, med undantag af en tydlig felskrifning rörande parningstiden (som inträffar mot slutet

af sommareu), och oriktig uppgift att ungarna hafva ofullständiga lemmar. Äfven är det orätt att han icke skulle

äta färskt kött, om han kan få det.
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25. 4>coxt] (Phoca; lat. Vitulus marinus), Säl, Skälhund. I, 1. 9: har fötter, fastän

ofullkomliga; — I, 4. 1: föder lefvande ungar (liksom de öfriga håriga djuren); — I, 9. 2:

saknar yttre öra, men öronöppningen är tydlig. — I, 14. 7: Njurarna sakna ihålighet.

De likna Oxens, men äro fastare än hos andra djur.

II, 1. 7: Phoca är liksom ett stympadt fyrfotadjur; ty tätt efter skullerbladen har hon

fötter som likna händer, liksom björnens, ty de äro 5-fingrade och hvarje finger har 3

ledstycken samt en icke stor klo. Bakfötterna likna väl de främre till fingrarnas antal,

leder och klor, men till yttre utseendet likna de en fiskstjert; — II, 2. 1: Svansen är

helt liten och liknar hjortens. — II, 3. 9: Phoca har alla tänderna skarpa (är skarp-

tandad på alla tänderna; järnf. sid. 30, otn Rofdjur i allmänhet), och visar derigenom

likhet med fiskarna. — II, 11. 5: saknar gallblåsa. — II, 12. 12: äfven Salen har kluf-

ven tunga.

III, 16. 1: har spenar och mjölk såsom alla verkligen vivipara djur. — V, 2. 4: paras

på samma sätt som de, hvilka kasta vattnet bakut, och, liksom hundarne, hänga de länge

tillsammans, ty hannens könsdelar äro stora.

VI, 11. 3 & 4: Salen är ett tvetydigt (amfibiskt) djur, ty han emottager ej vattnet,

utan andas, sofver och ynglar på land, vid stranden, liksom landtdjuren; men han till-

bringar sin mesta tid och lifnärer sig i hafvet, hvarföre han måste omtalas bland vatten-

djuren. Han hörer till de fullkomligt vivipara djuren och framföder lefvande ungar samt

efterhörd m. m. liksom boskapen. Ungarne äro en eller två, högst tre. Honan har två

spenar och daggar ungarna såsom fyrfotadjuren. Liksom menniskan kan hon yngla vid

alla årstider; men oftast tillsammans med de första getterna [d. ä. tidigt på våren]. Då
ungarne äro omkring 12 dagar gamla för hon dem i hafvet flera gånger om dagen och

tillvänjer dem småningom. Djuret kryper framstupa och går icke, emedan det ej kan

stöda på fötterna. Det kan böja och sammandraga sig, ty det är köttigt och mjukt och

har broskartade ben. Det är svårt att med våld döda en Säl, om ej genom slag på tin-

ningen, ty kroppen är köttfull. Lätet liknar Oxens. Honans yttre könsdelar likna Rockans,

men det öfriga är såsom hos qvinnan.

VIII, 2. 2: Han qväfves om han ej har tillgång på luft; — VIII, 7. 5: han är det

enda fyrfotadjur som söker sin föda i hafvet. — IX, 2. 1: De Salar, som lefva på samma
ställe, slåss (då de hafva brist på föda): hannarna sinsemellan och honorna sinsemellan,

till dess endera blir dödad eller fördrifven, och ungarna på samma sätt.

Utan tvilvel har Aristoteles sjelf sett och noga undersökt en Phoca (förmodligen af den i Medelhafvet

vanligaste arten: Ph. monachus), och detta har säkert skett innan han började skrifva sitt arbete om djuren; ty uti

de första böckerna finnas, såsom ofvan synes, talrika, korta, såsom exempel begagnade beskrifningar af yttre de-

larna, som i allmänhet äro riktiga och visa egen undersökning (om öron, fötter, svans, tänder, tunga m. m.); men
benen sägas oriktigt vara broskartade. I beskrifningen af lefnadssättet röja sig fiskareberättelserna, t. ex. om stri-

derna (IX, 2).

G Ii res (Gnagare)

finnas ingenstädes afskilda såsom en egen, större grupp. Märkvärdigt är att Ekorren
alldeles ej namnes. Han omtalas under namn af öxihqos (Sciurus) af ./Elianus, som dock

skref i Italien. — Ett sannolikt hithörande djur namnes förut (n:o 6) under namn af

Alopex.
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26. EÅetög (Elius; lat. Glis). VIII, 19. 2: Äfven Elius ligger i ide uti sjelfva tra-

den och är då ganska fet

Detta är allt som anföres om detta djur, hvilket dock, såsom vintersofvande i träd, ej kan vara annat än

en art af slägtet Myoxus (troligen Sofråttan, M. glis, som tillhör södra Europa). Andra gamla författare anföra

dessa arter med samma namn, ehuru ofta något förändradt.

27. Mvg (Mus). Mus eller Råtta. I, 1. 11: bygger sig ett bo. — III, 1. 15: har

cotyledones i uterus (liksom Pecora).

VI, 30. 1: Mössens förökelse är högst förvånande både för mängden och hastigheten.

Ty då en drägtig hona en gång blifvit innestängd i ett hirskärl, som kort tid derefter

öppnades, så funnos deruti 120 Möss. [Hade de väl lefvat utan vatten]. Tvifvelaktig

synes äfven både uppkomsten och förstörelsen af de Möss som visa sig på åkerfälten; . . .

en otalig mängd åkermöss förstöra ibland nästan hela skörden; och detta sker så hastigt,

att mindre jordägare, som den ena dagen sett att skördetiden vore inne, funnit alltsam-

man uppätet då de följande dagen ditfört skördefolk. — ibid. § 2: Men lika hastigt för-

svinna Mössen, ty på få dagar äro de fullkomligt borta, ehuru menniskor under den fö-

regående tiden icke kunnat fördrifva dem, hvarken med rökning eller gräfning eller fångst,

eller genom att utsläppa svin; ty dessa uppgräfva råtthålen. Äfven räfvarna och isyner-

nerhet vesslorna förstöra Möss; men de kunna ej hindra deras hastiga och ymniga för-

ökelse. Detta förmår ingenting annat än häftiga regnskurar; men då sådana påkomma,

försvinna de hastigt. — § 3: Uti en drägtig råtta, som blef öppnad på ett ställe i Persien,

funnos ungarna af honkön redan vara drägtiga. Några säga och försäkra att de blifva

drägtiga utan parning, om de blott få slicka i sig salt. . . . Men många sorter möss finnas.

(Fortsätta, af föreg.) I Egypten hafva Mössen hårda hår, liksom Igelkotten. Där finnas

äfven andra, som gå på två fötter; ty de hafva de främre helt små och de bakre långa.

Dessa finnas i stor mängd.

VIII, 8. 1: Mössen dricka lapande. — VIII, 27. 5: I Arabien finnas Möss som äro

mycket större än åkersorkar, med framfötterna spannlånga; men bakfötterna hafva denna

längd till tårnas första led. — ibid. § 7: I Libyen dricka djuren mera om vintern än om
sommaren. Ty då det om sommaren ej plägar regna där, så äro de vanda att ej dricka

då. Mössen dö till och med om de dricka. — VIII, 19. 1: Den hvita, pontiska Råttan

ligger i ide (liksom Elius och Björnen). — IX, 36. 6: De pontiska Råttorna idisla (ehuru

de hafva tänder, ofvan och nedan lika).

Namnet Mus ((.ivg) är enskildt namn för den lilla husråttan, Mus musculus; men användes, liksom i andra

språk, såsom generiskt namn för små gnagare i allmänhet. De större Hypudaei (//. amphibius m. fl.), och sannolikt

äfven Hamstern (Uricetus), benämnas af Aristoteles Akerråttor, Fältmöss ([iveg aQVQCtioi). Intet spår finnes af

kännedom ,om de större husråttorna (M. rattus och decumanus), hvilka långt sednare kommit till Europa. — De
Egyptiske Mössen (i slutet af VI, 30. 3) äro Mus (Acomys) cahirinus, med tagglika hår, och ,den i Egypten
vanlige Dipus cegyptius, med lä ngn bakfötter. (Denna strof har någon likhet med berättelsen om Mössen i Libyens

sandtrakter hos Herodot, II, 192, men är dock ej lånad derifrån. Där omtalas en Dipus, en Erinaceus eller

Acomys, samt Ctenodactylus massoni, tydligen från Cyrene). Den art, som Aristoteles omtalar från Arabien, är

sannolikt Scirtetes aulacotis Wagn., som är en af de största bland Springmössen, men hvars beskiifning blifvit van-

ställd af resande. — De pontiska Mössen äro för mig obestämbara; men de som ligga i ide, torde möjligtvis

vara någon Myoxus-art, och med dem som sägas idisla, kan möjligtvis menas någon Spermophilus eller Aretomys,

som man sett röra läpparna, liksom Haren, äfven då han ej äter. För öfrigt inser en hvar hvad som är fabler i

dessa berättelser om Mössen.

28. Aäxa^ (Latax). I, 1. 6: Vistas och lifnärer sig i vattnet, men andas luften

och ynglar på land, samt har fötter (liksom Enydris); — VIII, 7. 5: söker sin föda om-
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kring floder och sjöar; ... är bredare än Uttern (Enydris) och har väldiga tänder; ty den

går ofta upp om nätterna och afskär med tänderna stockar som växa omkring floden. . .

.

Latax har hård päls: till utseendet midt emellan Hjortens och Salens.

På denna beskrifning kan man ej misstaga sig om Bä fvem, Castor fiber.

29. KdarcoQ (Castor), uppräknas tillsammans med Latax, VIII, 7. 5, men blott i

anseende till lefnadssättet ("sådana äro: den så kallade Castor, och Satherion, och

Satyrion, och Enydris samt den som kallas Latax").

Ingenting mera namnes om Castor; men enligt Plinius, och enligt det någon tid efter Aristoteles väl

kända namnet Castoreum (bäfvergäll) är namnet Castor liktydigt med Latinarnas Fiber, som är Bäfvern (Ca-

stor fiber) eller samma djur som föregående (Latax), hvilket ock varit allmänt antaget af nyare Zoologer. Möjligtvis

kan namnet Castor uti den anförda strofen vara i sednare tider tillsatt; men lika sannolikt synes det mig att

ARISTOTELES sjelf ditskrifvit både namnet Castor och Latax, hvilka han trott utmärka två olika djur, emedan
han lärt känna dem af olika personers berättelser. Tystnaden med afseende på både castoreum och husbyggnaden,

ehuru det omtalas att Bäfvern afsågar träd, tyckes visa, att detta djur ej funnits, eller åtminstone varit ganska

sällsynt i Macedonien, och ännu mera i Grekland; eller ännu sannolikare, att det då, liksom nu, ej funnits sydli-

gare än i och omkring Donau och dess tillflöden samt i Pontus. — Plinius omtalar Bäfvern under namn af

Fiber, "quos Castores vocant" (XXXII, kap. 3 eller 26), och känner ganska väl "Castoreum", samt dess bruk i

medicin ra. ra. och dess förfalskning. Han uppgifver att Fiber finnes i Pontus, men tyckes tro att godt Castoreum

äfven erhållits från Afrika. På ett annat ställe (VIII, kap. 30, eller 109) sammanblandar han, under namnet Fiber,

Aristotelis berättelser (VIII, 7. 5) om Latax och om Enydris.

30. ' Y'gT()i^ (Hystrix). I, 6. 2: Dess hår likna taggar, liksom Igelkottens. — VI,

27 (i slutet): Äfven Hystrix ligger i ide och är drägtig lika många dagar som Björnen,

och förhåller sig i öfrigt såsom den (jämf. n:o 24). — VIII, 19. 1: Ligger i ide såsom

Björnen. — IX, 26. 7: kan kasta håren ifrån sig (såsom spjut).

Piggsvinet, Hystrix cristata, finnes ännu i Grekland. Märkligt är att författaren trott på den gamla
s;igan om detta djurs förmåga att bruka taggarna (håren) såsom kastspjut.

31. AagvTXHs (Dasypus; lat. Lepus), Hare. I, 1. 14: Är försigtig och rädd. —
II, 3. 4: Äfven hannen kastar vattnet bakåt. — III, 1. 5: Uterus gravidus har cotyledo-

ner (liksom Boskapen). — III, 6 (efter midten): Blodet är ej tradigt, hvårföre det ej stel-

nar till en fast blodkaka. — III, 10. 13: Djuren i allmänhet hafva inga hår invärtes,...

ej heller på undre sidan af fötterna; men Haren ensam har hår både på käkarnas insida

och under fotsålan. — III, 16. 6: Bland de djur, som hafva fraintänder både ofvan och

nedan, liar blott Haren löpe (jämf. Pecora).

V, 2. 1: Parningen sker frånvänd (jämf. Kamelen, V, 2. 4), men ofta plägar honan

först bestiga hannen. — V, 8. 5: hos Haren sker superfoetation. — VI, 28. 3: Hararne

paras bakifrån ... De paras och yngla hela året, och öfverbefruktas under drägtigheten,

och yngla efter en månad. De föda ej alla ungarna på en gång utan efter några dagars

mellantid. Honan har mjölk förr än hon ynglar, hvarefter hon strax åter paras och blir

fruktsam under det hon daggar. Mjölken liknar till tätheten svinmjölk. Ungarne födas

blinda såsom af de flesta djur med många tår. — VII, 5. 2: Harhonan kan öfver-

befruktas.

VIII, 27. 2: På Ithaka kunna Harar ej lefva. De som ditföras finnas snart döda vid

hafsstranden åt den sidan hvarifrån de blifvit införda. — Ibid. § 4: I Egypten äro Ha-

rarne mindre än i Grekland. . . . Hararne äro små där, emedan ollon, nötter och andra

frukter vara blott en kort tid.
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II, 42: 3: Omkring sjön Bolba i Sycinum [sannolikt i Macedonien] och äfven annorstädes,

finnes en sort Harar som tyckas hafva 2:ne Lefrar, emedan delarna äro långt skilda (?),

såsom uti foglarnas lunga.

Hos Haren, Lepus timidiis, är superfoetationen ej så mycket regel, som författaren trott, men säges dock

verkligen finnas. Blodets brist på trådighet beror derpå, att det blifvit undersökt hos djur som varit häftigt jagade.

Den Egyptiske Haren är en annan, men närstående art, L. cegyptius Geoffr. — De som sägas finnas vid sjön

Bolba kunna möjligtvis vara af något annat slägte, men alla Harar och flera andra gnagare hafva tämligen starkt

2-delad 1 efver.

32. Aayoibg (Lagous) är ett annat namn på Haren. Det namnes allenast på ett

ställe: VIII, 27. 4; där den Egyptiske Haren först kallas Logous, sedan Dasypus. iEsoPUS

brukar endast detta sednare namn.

Bestiolee

finnas, liksom Glires, blott särskildt, artvis omtalade.

33. E/lvog (Echinus; lat. Herinaceus), Igelkott. I, 6. 2: Håren hafva form af

taggar ... — III, 1. 2: Testiklarne äro belägne inom kroppen. — III, 10. 3: Håren äro

så hårda, att de likna taggar. — V, 2. 2: De paras upprätta med buksidorna motsatta.

—

IX, 7. 5: Man har flera gånger iakttagit att Igelkotten har en förkänsla af vädret, så att

de, som ligga i jorden, vid växlingen mellan nord- och sydvind, förändra sina hål; men

de som uppfödas i husen byta om väggar; hvarföre en person i Byzantium härefter kunde

spå väderväxlingar.

Vanliga Igelkotten, Erinaceus europceus. Kullas vanligen af författaren E"/ivog %£Qgäwg, E. terrestris,

till skillnad från &aXazziog, marinus, som är Sjöborren, de nyares slägte Echinus.

34. MvyaÅrj (Mygale). VIII, 23. 3: Betten af Mygale äro skadliga för hästar och

andra dragdjur; ty derefter bli blåsor. Skadligast är bettet af en som är drägtig, ty i

detta fall brista blåsorna.

Detta är allt som säges om Mygale, hvilken dock enligt traditionen är densamma som latinarnas Mus
araneus och vår Näbbmus, slägtet Sorex, hvaraf i södra Europa finnas flera arter. Afven hos Herodot (II,

kap. 67) utmärker namnet Mygale den något större art, som ofta finnes balsamerad i Egyptens katakomber. Om
detta slägte, som innefattar de minsta af alla Däggdjur, äro sagor gängse i flera länder. De hafva alltför liten

mun att kunna bita ett större djur; men den allmänna sagan om skadligheten af deras bett torde dels härleda sig

från deras ovanliga utseende och ondsinta lynne; dels, i de södra länderna, från förväxlingen med ett tämligen stort

skorpionartadt djur, Galeodes eller Solpuga, hvars bett lärer kunna förorsaka smärta.

35. AgnéXa% (Aspalax; lat. Talpa), Mullvad. I, 1. 11: bygger sig ett bo. —
I. 8. 3: Saknar ögon, ensam bland de vivipara djuren. Så kunde man tycka det vara,

men det förhåller sig ej fullt så. Han ser visserligen icke och har ej tydligt synliga ögon;

men om huden aftages, så finnes derunder ett litet, svart öga på sitt vanliga ställe . . .

outbildadt och täckt af huden. — IV, 8. 2: (Här återupprepas, något utförligare, det nyss

sagda och vidare:) Dessa ögon hafva alla de samma delarna som tillhöra verkliga ögon:

det svarta och det som ligger innanför det svarta, den så kallade pupillen, samt ögon-

äpplet (hvitögat), dock mindre än på ett synligt öga. Utåt märkes intet af detta genom
den tjocka huden, emedan det är från början hindradt i sin tillväxt; men ifrån hjernan,

där hon förenas ined ryggmärgen, utgå två seniga, starka föreningsband {något) mot

ögonens rum, men de sluta vid de öfre hörntänderna [de stora nervi labiales superiores,

som gå till morrhåren]. — VIII, 27. 2: I Baeotien, omkring Orchomenus, äro Mullvaderna
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allmänna, men i det närbelägna Lebadica saknas de, och om de ditföras, så förmå de ej

att gräfva.

Här omtalas den sydeuropeiska Mullvaden, Talpa cceca, som föga skiljer sig från vår art, men har ännu
mindre märkbara ögon än den. På ett torrt skinn synas de dock såsom ett par små, otydligt mörka punkter

i huden.

Pecora.

De idislande och tvåklöfvade djuren, som sakna öfre framtänder, utmärkas såsom ett eget

stort slägte: II, 2. 8: Några (af däggdjuren) hafva tvåklufna fötter och klöfvar i stället för

naglar, såsom Fåret , Geten , Hippopotamus. — § 9 : De flesta som hafva horn , äro af de

tvåklöfvade (<F'/«^et;i/). Ett enhofvadt och tvåhornigt djur är ännu ej kändt. — § 10:

Många af de tvåklöfvade hafva Astragalus, men hos de mångfingrade finnes ej en sådan,

(annat än ofullständiga hos Lynx och Leo [jfr. där]. Strax förut namnes att detta ben

finnes hos Indiska Åsnan, och ofullständigt hos Svinet). Då Astragalus finnes, är det i

bakbenen. [Här beskrifves benet, som lärer hafva varit det som ännu har samma namn.

Det brukades till en sort tärningspel. Beskrifningen är ej lätt att förstå]. — Uti § 11

beskrifvas hornen ganska väl; hornslidan tillhör huden mera än benet; hjorthornens fäll-

ning omtalas. — II, 3. 8: De som hafva horn äro oliktandade [så öfversätter jag förfat-

tarens uttryck: &x a/uyjcodovrcc], ty de sakna framtänder i öfre käken. Äfven finnas några

oliktandade utan horn, såsom Kamelen. — II, 12. 5 och 6: Dessa djur hafva 4 magar; de

"sägas äfven idisla". (Här beskrifvas magarna tydligt). — § 8: Intet litet djur har horn.

III, 1. 15: De behornade, oliktandade djuren hafva under drägtighetstillståndet cotyle-

doner i uterus. Bland de öfriga djuren finnas sådana hos Haren, Råttan och Flädermusen.

— III, 9. 3: Hornen utgå från huden, mera än från benet, hvarföre Oxar finnas i Phry-

gien och annorstädes, som hafva hornen rörliga, liksom öronen. — III, 13. 1: i stället för

fett hafva de talg (som beskrifves). — III, 16. 2: (allmän afhandling om mjölk). De olik-

tandade djurens mjölk löpnar, hvarföre man gör ost deraf; de öfriges löpnar ej . . .
—

Ibid. 6: De hafva löpe (som beskrifves såsom ystad mjölk); bland de öfriga djuren finnes

löpe blott hos Haren. — VIII, 8. 1: De äro växtätande. — IX, 37. 6: De oliktandade

djuren idisla, såsom: Boskapen, Får, Getter. (Idislingen beskrifves, men anses ej alltid för-

rättas, utan isynnerhet om vintern). Flera andra djur idisla äfven, såsom de Pontiska

Mössen och den fisk som deraf kallas Meryx. [Jfr. förut: II, 12. 5. Det synes att för-

fattaren sednare lärt känna idislingen].

36. TavQog (Taurus), Tjur. III, 1. 9: Uti den ganska utförliga, speciella beskrif-

ningen af testes namnes, att en nyss kastrerad tjur förrättade en fruktsam parning. —
III, 14. 2: Blodet löpnar hastigare än af andra djur. — IV, 2. 7: (se under Bos). — V, 2. 3:

genom språnget drifver han kon framåt. — VI, 17. 2: De slåss sinsemellan. — Ibid. 8:

Utom parningstiden gå Tjurarna skilda från hjorden. — IX, 2. 5: är Vargens fiende.

37. Bovg (Bus, mas castratus, lat. Bos; femina, lat. Vacca); Oxe; Ko. I, 1. 14:

är mild till lynnet. — II, 2. 5: Spenar 4; — Ibid. 11 (hornet beskrifves). — II, 3. 4:

Spenarna 2, mellan låren, med 4 vårtor. — II, 11. 3: En sort oxar har ett ben i hjertat.

—

III, 10. 4: Lim plägar kokas af oxhud. — III, 16. 2: Komjölk är den tjockaste af all

mjölk. — Ibid. 7 och 8: Uti Phasis finnas små kor, som ge ymnig mjölk. De stora korna

6
K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.



42 C. J. SUNDE V ALL,

i Epirus ce hvardera 1£ amphora mjölk. Den som mjölkar dem står upp, emedan han ej

skulle räcka i sittande ställning. ... De största boskapsdjur äro de, som efter Kung

Pyrrhus kallas de Pyrrhiska (jämf. nedan VIII, 9. Vidare om växter, som öka mjölken,

m- m# ) # — Ibid. 9: Omkring Torona [i Macedonien] mjölka korna hela året, utom några

dagar före kalfn ingen.

IV, 10. 1: De drömma liksom andra fyrfotadjur. — IV, 11. 7: Oxen har groft ljud, och

honan gröfre än hannen. — V, 2. 3 (om parningen). — V, 25. 2: De besväras af löss och

fästingar (Crotones). — VI, 17. 4 och 6 (den häftiga parningsdriften beskrifves) ... —
Ibid. 10 (Kons rening afhandlas; äfvenså i slutet af VI, 21). — VI, 21. 1 (Parningen af-

handlas utförligt). — Ibid. 2: De äro dertill skickliga redan vid ett års ålder ... men ännu

säkrare vid två . . . Kon kalfvar i 10:de månaden (olika uppgifter anföras); hon kan kalfva

så länge hon lefver. Föder en, sällan två ungar. — Ibid. 3: De lefva 15 år, men äfven

20 ... . Starkast äro de i 5:te året ... — § 4: Växlar tänder i andra året; ej alla på en

gång, utan liksom hästen. (Vidare: om klöfsjukan, mjölken och åter vidlyftigt om parning,

conception m. in. d.) — VII, 7. 3: i nafvelsträngen finnas 4 blodådror.

VIII, 8. 1: De dricka sugande. —- VIII, kap. 9: (Hela kapitlet handlar om födan, göd-

ningen); på de äldre plägar man göra inskärningar genom huden och inblåsa luft då de

gödas. — De yngres horn kunna, uppmjukade med vax, lätt utdragas till hvad skapnad

man vill. . . . Då Korna flera år få vara obesprungna växa de, hvarföre man i Epirus

lemnar de s. k. Pyrrhiska Korna 9 år utan att bespringas. ... Af dem sägas omkring 40

stycken finnas, som äro Konungens egendom. De kunna ej lefva i andra länder, ehuru

man gjort försök dermed. — VIII, 10: De söka rent vatten. — VIII, 20. 11: de äro un-

derkastade farsoter. — VIII, 22. 2: Boskapshjordarna äro utsatta för två svåra sjukdomar:

Podagra och Feber (xqccvqoq. Dessa beskrifvas). Af feber dö de hastigt och då de öppnas

befinnes lungan ruttnad. — VIII, 23. 6: Om vattnet ej är rent, kallt och oblandadt, så

dricker Oxen ej deraf. — VIII, 27. 3: I Syrien hafva Oxarna malm öfver bogen. —
Ibid. 4: I Egypten äro de större än i Grekland. — IX, 5. 1: Korna beta flockvis enligt

vana; men om en går bort, så följa de andra efter. . . — IX, 37. 3 (Kastrationen beskrifves).

37 b. Vilda Oxar, II, 2. 4: finnas i xirachosien. De afvika från vår tamboskap
liksom vildsvinen från de tama svinen. De äro svarta, af stark byggnad, kroknosiga

och med mera bakåtliggande horn.'PO 1

Uti denna korta beskrifning tycker man sig, med Wiegmann, någorlunda säkert igenkänna Buffeln, Bos
bubalus, som ej blef känd i Europa förr än under medeltiden. Han anses ursprunglig från Indien, men torde liafva

funnits vild äfven i det derifråu ej långt afliigsna Arachosien, det nuvarande Afganistan.

38. B6i'ccgog (Bonasus). II, 2. 3: är vild och behornad; har malm långsåt halsen

såsom hästen. — II, 2. 10: Dessutom äro några djur tvåklöfvade ined niahn, och hornen
böjda emot hvarandra, såsom Bonasus i Paeonien och Maedice [h. e. norra Macedonien]. —
II, 12. 1: Bonasus har alla de inre delarna lika oxens.

IX, 32: Bonasus finnes på berget Messapium, som skiljer Pa?oniska landet från det Ala>

diska [sednare kalladt Moesia, nu BulgariaJ. Paeonerna kalla honom Monapus. Till stor-

leken liknar han Oxen, men Kon är tjockare, ty han är ej långsträckt. På hans hud
kunna 7 personer ligga. För öfrigt liknar han Oxen, men har mahn ända till bogen så-

som nästen. Håret är mjukare än hästens och mera sammandraget. Färgen är gulbrun,
men den djupa och ända till ögonen utsträckta malmen är tät och af en färg mellan grått
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och rödt; icke såsom de s. k. fuchsröda hästarna, utan håret är mörkare och undertill ull-

likt. De bli ej särdeles svarta eller röda. — § 2: Lätet liknar oxens. Hornen äro krökta,

men böjda mot hvarandra, odugliga till försvar, något mer an spannlånga; så tjocka att

de kunna rymma en semi-choo hvardera. De hafva en vacker, glänsande svart färg.

Pannluggen räcker till ögonen, h vårföre de se bättre åt sidorna än rätt fram. Har tän-

der som Oxens; är tvåklöfvad med ludna fötter. Svansen liknar Oxens, men är mindre

i förhållande till kroppen. Liksom Tjuren upprifver han jorden och kastar dammet om-
kring. Huden är stark mot skador. Köttet är godt, hvarföre han jagas. Träffad (af

spjutet) flyr han, men utmattad "stannar han. Han försvarar sig med fötterna och med
exkreinenterna, som han kan kasta på 4 famnars afstånd. Detta gör han lätt och ofta.

Då han är uppretad eller rädd bränner hans träck, så att hundarnes hår affalla; då han

är lugn bränner den ej. . . . Korna kalfva samlade i flock på bergen. Men omkring stället

uttömma de först exkrementerna och bilda liksom en befästning omkring sig, ty djuret

ger ifrån sig en stor mängd.
Dessa ganska omständliga beskrifningar, som dock sluta med ett par äkta jägarhistoricr, visa med full sä-

kerhet att på den tiden lefde B i son, Bos bison, i mängd på berget Htemus. Men redan Herodot kände stora,

vilda oxar i Macedonien (VII, 126).

39. Kgtoq (Crius; lat. Aries), Vädur. V, 12. 9: om parningen. Ungarne bli min-

dre efter yngre djur än efter de äldre. — VI, 17. 2: De slåss under parningstiden.

40. 'O'ig (0'is; lat. Ovis, femina), Tacka. Se nedanför, under nästa nummer.

41. HQoftctTOP (Probatum; lat. Ovis, comm.), Får. II, 2. 8: är tvåklöfvadt. — II,

3. 2: jufveret dubbelt, med 2 vårtor, mellan låren. — Ibid. 13: Hannen har flera tänder

än honan. — III, 10. 12: På flera ställen finnas så beskaffade vatten, att om fåren bli

drägtiga strax efter att hafva druckit deraf, så föda de svarta lam. Sådan är den floden

som benämnes den kalla, i Chalcidiska landet uti Thracien, i trakten af Astyra. I Antan-

dria äro två floder, af h vilka den ena gör fåren svarta, den andra hvita. Scamander synes

göra fåren brungula, hvarföre Homerus kallat honom Xanthus (den gula). — III, 13. 3:

Talgen är ymnig kring njurarna, etc. Leontinerna på Sicilien drifva fåren sent ut på betet,

att de ej må äta för mycket och bli alltför feta. — III, 16. 7: De största Fåren (i Epirus)

kallas de Pyrrhiska [liksom korna; se förut]. — Ibid. 8: (Om växter som öka mjölken;

isynnerhet ärtväxter).

IV, 9. 6: Parningslätet är olika med det vanliga, såsom hos de flesta djur. — IV, 10. 1:

de drömma. — V, 12. 5: Börja paras och yngla redan i första året. ... — Ibid. 8: Kan

föda ungar till 8:de året och vid god skötsel ända till det ll:te; men hos båda könen

räcker fortplantningsförmågan under hela lefnaden. — V, 25. 2: Fåret har Crotones (får-

löss), men ej egentliga löss. — VI, 17. 9 (om reningen före och efter drägtigheten); —
Ibid. II: Honans urin är tjockare. — VI, 19: (Om parningen och dervid inträffande om-

ständigheter, sagor om vindens verkan, tecken till ungarnas färg m. m. Dessutom:) föder

oftast 2, äfven 3, till och med 4 ungar; är drägtig 5 månader ...; lefver 10 år eller min-

dre; men Ledbaggen ofta 15 år. En sådan utväljes nämligen och vänjes att anföra hjor-

den. I iEthiopien lefva fåren 12 till 13 år

VIII, 12 (Om födan och skötseln). — Ibid. § 3: bredsvansade Lam fördraga kölden bättre

än de långsvansade, och de kortulliga bättre än de tätulliga. — VIII, 21. 4: Om drägtiga
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får äta ekollon, så kasta de fostren. — VIII, 27. 3: I Syrien hafva fåren alnsbreda svan-

sar [Herodot ointalar detsamma III, 113, och dessutom får med lång svans, som dragés

på en liten kärra, liksom ännu sker]. — I Afrika hafva hanlammen horn redan vid fö-

delsen; i Pontus och Scythien sakna de alldeles horn. — IX, 4. 1: Fåren äro milda och

dumma och fördraga den sämsta behandling . . . (etc. om deras seder i hela kapitlet). —
IX, 23. 4: De äro utsatte för likså många sjukdomar som menniskan. — IX, 27. 25: De

äro fiender till biet.

Blott tama Fåret, Ovis aries, omtalas här, med mycken kännedom, ehuru blandad med talrika fabler, hvaraf

en stor del här äro uteleranade. Ingen vild race namnes.

42. Tpdyog (Tragus; lat. Hircus), Bock. IV, 9. 6: (lätet, se Ovis). — V, 12. 9:

Feta bockar äro mindre tjenliga till fortplantningen; hvarföre äfven ofruktsamma vinrankor

i Grekland sägas likna bocken {tQccyäv). — VI, 17. 2: Bockarna slåss vid parningstiden.

—

VI, 26. 4: Vid samma tid svartnar ansigtet, bestänkt af sädesvätska.

43. -d't£ (Aix; lat. Capra), Get. I, 9. 1: Alcm^eon säger orätt, att Getterna an-

das med öronen. — II, 3. 13: Hannen har flera tänder än honan. — III, 13. 1: har talg,

ej fett. — III, 16. 3: Herdarne på berget Oeta bränna de ofruktsamma Getternas jufver

med nässlor, hvarigenom de gifva mjölk, som först är blandad med blod och var, men

sedan blir ren. — IV, 10. 1: drömmer. — V, 12. 5 (om parningen; liksom Fåret). —
VI, 17. 9 (oin den periodiska reningen; liksom Fåret). — Ibid. 11; honans urin tjockare.

— VI, 19 (om parningen m. m.; mest liksom Fåret; se förut. Följande är olika:) Geten

lefver 8 år; men i Ethiopien 10 till 11. För Getterna utväljer man ingen ledbock, eme-

dan de äro af ostadig, hetsig och lättrörlig natur.

VIII, 12 (Om föda, skötsel m. m.) — VIII, 27. 3: Vilda Getter finnas icke i Afrika. I

Syrien hafva Getterna öron af ett spanns och en handbredds längd och hos många hänga

de tillsammans ned mot marken. I Lycien klipper man Getterna, liksom annorstädes

Fåren. — Ibid. 4: I Egypten äro Getterna lika stora som i Grekland. — IX, 4. 2: Om
man griper om ändan af det håriga skägget på en Get, så stå de öfriga liksom försagda

och se på denna. . . . De äro ömtåligare för köld än Fåren. . . . Under hvilan lägga de sig

familjevis; men då solen lutar till nedgången säga herdarne att de vända sig ifrån hvar-

andra. — IX, 7. 1: Då de vilda Getterna på Creta såras af en pil, söka de Dictamnus,

som tyckes vara ett medel att från kroppen utdrifva kastvapen.

Utom de vanliga tama Getterna, Capra hircus, omtalas här den ännu i Levanten allmänna varieteteu

med långa hängande öron, ehuru dessa väl ej ofta torde bli så långa som de här beskrifvas (C. manibrica); —
samt den vilda Geten på Creta, som väl ännu finnes, men ej är med säkerhet känd. Vilda getter, af obekant art

eller race, finnas ännu i sjelfva Grekland, enligt v. d. Muule (Ornith. Gr. p. 2), som äfven omtalar Genisen (Rupi-
capra) derifrån.

44. XijuaiQa (Chimsera). III, 16. 8: Mjölken ökas af bönor bland fodret hos Fåret,

Geten, Kon och Chimaera.
Endast på detta ställe anföres namnet Chimaera, som utmärker en viss (liten?) varietet af vanliga tam-

geten, och skall vara det gamla grekiska namnet på Geten.

45. Bsfiatig (Bubalis). III, 6. 1: Blodet löpnar mera än Hjortens, men mindre
än Fårets.

Endast detta anföres oin Bubalis i Hist. Animalium, men i arbetet De partibus Anim. III, 2, säges Bu-
balis hafva horn. Herodot uppräknar Bubalis, IV, 192, bland Libyens ökendjur, och Pmnius säger, VIII, 15
(eller 38), att "den okunniga mängden ger åt de germaniska Urus och Bisou, namnet Bubalus, som tillhör ett
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afrikanskt djur, h vilket mera liknar en kalf eller hjort". På båda dessa ställen menas tydligen någon af Nord-

Afrikas Antiloper och namnet, Bubalis, tillkännager uppenbart att det är någon af de större, tjockare, mera oxe-

lika. Af sådana fiunas där endast att gissa på Oryx, Addax och den som nu kallas Bubalis. Men den först-

nämnde anföres sannolikt strax nedan; den andre, som är Plinii Strepsiceros, skulle väl ej hafva blifvit nämnd af

vår författare utan att något ord medföljt med afseende på de stora besynnerligt vridna hornen. Den tredje, Bu-
balis mauretanicus, är deremot den mest oxelika af dem alla, ehuru minst. Nu är han blott känd i vestra hälften

af Nord-Afrika; men han kan fordom hafva varit något vidsträcktare utbredd och dessutom kunde han vara till

namnet känd t. o. m. för Herodot, från Numidien, n. v. södra Tunis och Algier, genom invånarna i Cyrene. Vi

antaga alltså för sannolikt, att detta djur är menadt.

46. O'q vi (Oryx). II, 2. 9: är enhornad och tvåklöfvad. (Detsamma De Part,

An. III, 2).

Ingen vidare upplysning lemnas. Men det blir tämligen säkert att här menas det djur, som nu kallas

Oryx leucoryx (Antilope leuc. Pall), hvilket varit väl bekant i Egypten och i Cyrene. Först nämnas Oryes
(0'Qveg) af Herodot (IV, 192) bland Afrikas ökendjur: "af deras horn göras armar till den Phoeniciska lyran;

djuret är så stort som en oxe". — Sedan finna vi hos Plinius (II, kap. 40 eller 107) att namnet kominer från

Egypten: "Orygein appellat Aegyptus feram" sirium adorantem m. m.; och vidare säges om detta djur (Plin. VIII,

53 eller 214): "Caprne species sunt Oryges, . . . coutrario pilo vestiti et ad caput conversi", i hvilken beskrifning

vi igenkänna vår Oryx, hos hvilken håret långs hela ryggen är vändt framåt. Men bland de egyptiska målnin-

garna och skulpturerna förekomma ofta ganska goda afbildningar af vår Oryx, på hvilka blott ett horn synes,

emedan det ena skymmer bort det andra. Utan tvifvel är detta grunden för sagan att Oryx har blott ett horn,

och sannolikt är denna omständighet invecklad uti sagan om Enhörningen, såsom redan förr varit förmodadt.

Huppell anser troligare, att Egyptiernas Oryx varit den af honom upptäckta Oryx betsa, som finnes i Abyssinien

och har nästan räta horn, liksom vanligen de egyptiska figurerna. Detta är ock ganska troligt; men skillnaden

mellan båda dessa djur är så ringa, att man sannolikt ej i forntiden gifvit dem olika namn, utan ansett det Abys-

siniska för detsamma, som finnes vildt i Sennaar och Nubien, men afbildat det med fullt räta horn, såsom vackrare.

Det bör
o

ej förvilla oss, att Aristoteles (De Part. An. III, cap. 2) säger, att "de erhornade djuren (Oryx och

Indiska Åsnan) hafva hornet, midt i hufvudet" (ev ra iiego tyg xerpal/jg), ty detta kan vara sagdt efter resandes

berättelser, kanhända ined afseende på Rhiuoceros.

47. EXacpog (Elaphus; lat. Cervus), Hjort, I, 1. 14: är försigtig och rädd. — II,

2. 1: Phoca har svans som liknar Hjortens. — Ibid. § 11: Hjorten ensam har solida horn . . .

Från andra året fäller han dem årligen och nya uppväxa. — II, 3. 5: Penis är senig. —
II, 11. 5 et 6: saknar gallblåsa; — — alla Hjortar hafva lefvande maskar i hufvudet,

nämligen under tungroten och vid den kotan som bär hufvudet, De äro icke mindre

än de största fluglarver («f/ö3>), sitta samlade tätt tillhopa och äro vanligen omkring 20

stycken. Hjorten saknar galla, men tarmen är så bitter, att hundarne ej vilja äta deraf,

oin ej af ett ganska fett djur. — III, 6 (midtuti): blodet saknar fibrer och stelnar derföre

ej. — III, 14. 2: Blodet af Hjorten, Prox och andra, som kanske hafva en lika beskaf-

fenhet, stelnar icke, såsom af andra djur. — IV, 11. 7: Honan saknar horn. — V, 2. 3:

(parningen beskrifves). — V, 12. 3: Rösten är (liksom bland andra djur) finare hos honan

och de yngre, och hjorthannarne skrika gröfre än honorna. Hannarne låta höra sig vid

parningstiden, honorna då de äro rädda. Honans läte är kort, hannens utdraget.

VI, 26. 1 till 5: Såsom förut nämndes, drifves Hinden framåt af Hjortens språng; men

understundom står hon stilla, liksom fåret, . . . Hannen håller sig ej till en hona, utan

byter om flera. . . . Fortplantningstiden infaller i September till November ("efter Arcturus,

i Boedromion och Maimacterion"); hon bär 8 månader [dock rätteligen 9J. De befruktas

på få dagar, och många af en hanne. — § 2: Vanligen föder hon en, och ganska sällan

två ungar. Hon kalfvar nära vägarna, af fruktan för rofdjur. Kalfven växer fort. Vid

andra tider har Hinden ingen rening, men sedan hon födt påkommer en af slemmig natur.

Hon plägar föra kalfvarna till vissa ställen, som kunna tjena såsom tillflyktsorter: en spruc-

ken klippa med en enda ingång, hvarest hon äfven kan försvara sig. — § 3: Om Hjortens
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långa lifstid berättas många sagor, inon man känner intet med visshet derom. Drägtighets-

tiden och kalfvarnas tillväxt tyda ej på lång lifstid. Men på berget Elaphus, i Asien vid

Aro-inusa, hvarest Alcibiades omkom, hafva alla Hindar klufna öron, hvarpå de igen-

kännas då de ändra ställe; och redan fostret har detta tecken i moderlifvet, — § 4: Kin-

den har 4 spenar liksom Kon. Sedan honorna blifvit befruktade lemnas hannarne för sig

sjelfva; men desse, drifne af kättja, gräfva sig gropar, och stinka såsom bockar, och deras

ansikte svartnar af stänket, liksom bockens; hvilket allt fortfar tills starkt regn fallit, då

de återvända till betet ... ty om sommaren blir han öfverdrifvet fet, så att han ej kan

springa, utan inheratas, af en som förföljer honom till fots, vid andra eller tredje för-

söket [tfyo,a«; språnget; kanske dagen?|. — § 5: De fly till vattnet både för hettans och

flåsandets skull. Under parningstiden blir köttet dåligt och illaluktande, såsom bockarnas.

Om vintern bli de tunna och svaga, men om våren springa de starkast. Under flykten

stanna de i sitt lopp och dröja tills den förföljande kommer närmare, då de åter fly.

Detta anses de göra till följe af en inre smärta; ty deras inelfvor äro så svaga att de gå

sönder af en stöt, ehuru huden är oskadad. — VIII, 27. 3: Hjortar saknas i hela Libyen

(d. ä, Afrika, Heeod. IV, 192).

IX, 6. 1: Hinden visar mycken klokhet deruti att hon ynglar vid vägarna, dit vild-

djuren ej komma af fruktan för menniskor, samt deruti att hon först uppäter efterbörden.

Sedan äter hon Seseli . . . Hon vänjer ungarna till vissa ställen (etc. som förut VI, 26. 2).

Afven hannen, då han mot hösten blir omåttligt fet, döljer sig och lemnar sina vanliga

ställen, emedan han då är lättare att taga. Likså fäller han hornen på dolda och svårare

tillgängliga ställen, hvaraf ordspråket kommer: där hjorten fäller sina horn. De akta sig

för att synas då de förlorat sina vapen. Det säges att venstra hornet aldrig blifvit funnet

och att han undangömmer det, såsom innehållande ett gift ((paQjiiaxsiav). — § 2: Under

första året synas inga horn, utan blott en liten luden knöl. I andra året uppväxa de

räta såsom pinnar, hvaraf djuret då kallas Piggdjur {narraÅo g); på tredje året bli de

gaffelformiga
, på det 4:de, ojämnare, och så fortfara de att ökas till det 6:te; men der-

efter återväxa de sig lika, hvarföre man icke mera känner åldern af hornen. Men de

gamle igenkännas på två sätt: dels hafva de inga eller blott få tänder, dels tillväxa ögon-

taggarna ej mera. Mer» ögontaggar (ajuvvri~j()€g) kallas de, som skjuta rätt framåt från det

uppvuxna hornet, hvarmed de försvara sig. Dessa hafva ej de gamle, hvilkas horn till-

växa på längden. De fälla hornen hvarje år, och detta sker i månaden Thargelion (April

—Maj). — § 3: Vid denna tiden dölja de sig ... i täta snår, för att undvika flugorna,

och beta om nätterna, tills hornen vuxit upp. Dessa växa först liksom i huden och äro

ludna; men då de uppvuxit utsättas de för solen för att torkas, och så snart de ej äro

ömma då de gnidas mot träden, lemna Hjortarna sina gömställen, emedan de hafva vapen

att försvara sig med. ... — § 4: Då bindarna bli bitna af Spindlar eller annat dylikt, äta

de Kräftor, som äfven synas gagna Menniskan att förtära {nipeiv) .... Hinden uppäter efter-

börden strax efter kalfningen, ty den finnes aldrig. Hjortar fångas genom h vissling och

sång, hvaraf de förtjusas: . . . den ene jägaren sjunger eller hvisslar; den andre går bakom
och kastar spjutet vid gifvet tecken; ty om Hjorten håller öronen upprätta, så hör han

skarpt; äro de nedfällda, så hör han sämre. — IX, 37. 3: På Hjortar, som kastreras

innan de fått horn, uppväxa dessa aldrig; om de kastreras sednare bli hornen sådana de

då äro, utan att fällas.
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Utan tvifvel har Hjorten, eller Kronhjorten, Cervus elaphus, fordom, liksom ännu, varit ganska allmän

både i Grekland och Maeedonien, samt, liksom öfverallt där han tinnes, varit ansedd för det ädlaste bland villebråd,

och varit noga känd af jägarna. Derifrän komma tydligen de flesta ofvan lemnade underrättelserna, af hvilka en

stor del äro ganska^ goda; men de äro starkt blandade med jägarhistorier, hvilka än vidare fortsättas under nästa

nummer (48). Vi fä lcmna i sitt värde historien om racen med klufna öron, som visserligen kan vara möjlig.

Likså torde det väl vara möjligt, att en stark fotgängare kan utmatta en hjort genom att förfölja honom några

dagars tid till fots, i fall han blott har en hund som ej förlorar spänt, och ej drifver hjorten för långt bort. Det-

samma sker hos oss med Vargar, om vintern. Att hjorten låter fånga sig genom musik torde vara mera tvivel-

aktigt. Men att Hinden kalfvar nära vägarna etc, uppäter efterbörden och försvarar sig på sina gömställen, hvilket

allt berättas två gånger, är lika mycket sant som att venstra hornet aldrig finnes och att hjorten äter kräftor så-

som läkemedel. — De omtalade maskarna i svalget finnas äfven ärligen hos alla hjortar i Skåne. I Tyskland äro

de allmänna, men märkvärdigt är, att man ännu ej med säkerhet vet af hvilken flug-art de äro larver. Till formen

afvika de något från de kända Oestrus-larverna, äfven frän dem af den lappska Oe. trompe. Annars tyckes det

vara sannolikast att de äro af den i Tyskland och Frankrike funna Oe. rufibarbis Mg., som dock knappt synes

skild från Oe. trompe. Att blodet säges ej stelna till blodkaka, visar blott, såsom Frantzius anmärker (Theile

der Thiere), att det endast blifvit undersökt hos starkt jagade djur. — Till det egentliga Afrika hörer ej hjort-

slägtet; men i xVlgier och Tunis, hvilkas natur mera liknar Europas, finnes både Kronhjorten, som dock där är

mindre och anses för en annan art (C. barbarns), och Dofhjorten (C. dama).

48. E'Xcc(pog axatvrjg (Cervus achaines). II, 11. 5: De så kallade Achainiska Hjor-

tarna [af honkön? ty namnet är feminint] tyckas hafva gallan i svansen. Det som jag här

ointalar är till färgen likt galla, men icke så flytande, utan inuti såsom mjelten. — IX,

6. 3: En Achainisk Hjort [masculinum] har blifvit fångad, som hade mycken murgröna

växande på hornen, där den hade slagit rot medan de voro mjuka, såsom i växande ved.

Af den första af dessa historier finner man, att denne Hjort varit en verklig Kronhjort (C. elaphus) eller

samma art som den föregående; ty i Europa finnes ingen annan, som har de mörka körtlar i svansen, hvilka ännu,

eller åtminstone nyligen, bland jägare varit ansedda för galla; men betydelsen af namnet Achaines är obekant.

Schneider och flere efter honom hafva ansett det betyda detsamma som: ung hjort, med enkla horn, d. ä. i andra

Sret. Mig synes detta namn snarare betyda detsamma som axaibg och a%aixog (Achaeus, Achaeicus), eller från

landskapet Achaia i Grekland, blott med något ovanlig stafning, liksom t. ex. de Pyrrhiska Korna i Epirus, som
omtalas på 2 ställen (se förut, n:o 37) och på det första kallas nuyQLxai, på det andra, nvoyLyoci. — Den
sednare historien kunde ännu bli trodd för 200 år sedan och vid densamma yttrar KiJLB i sin tyska öfversättning:

"auch in neueren Zeiten hat man Schmarotzerpflanzen an den Geweihen der Hirsche gefunden"!

49. 'InmXctcpog (Hippelaphus: Equicervus). II, 2. 3 och 4: Hippelaphus har

malm öfver bogen och den fortsattes, ehuru mindre, ända till hufvudet. Han har äfven

skägg långsåt strupen {xaxa rov XaQvyycc). — Han har horn och är tvåklöfvad, men honan

har inga horn. Han är så stor som Hjorten, och finnes i Arachotien. . . . Hippelaphi horn

likna dem af Dorcas.
Såsom redan Cuvier bestämde, är denne hjort utan tvifvel den nordindiske art, som Cdvier kallade Cervus

aristotelis (E. An. 1829). Sedan denne blifvit känd måste Wiegmanns något förr gjorda förmodan (Obss. in. Arist.

p. 21), att Hippelaphus vore Antilope picta Pali,., alldeles förfalla. C. aristotelis har hela halsen, med strupen,

långhårig; att den skulle hafva ett särskildt skägg beror på något litet felaktig uppfattning af en muntlig berät-

telse. Hans horn få, liksom Pädjurets, aldrig mer än en gaffel, och en tagg nedtill.

50. Joqxus (Dorcas) namnes blott II, 2. 4, uti den näst ofvanför lemnade beskrif-

ningen af Hippelaphus.

De få ord som här anföras äro dock tillräckliga för djurets bestämmande; ty intet annat djur än "Rå-

djuret, Cervus capreolus, finnes i den då bekanta verlden hvars horn till formen någorlunda likna dem af Hippe-

laphus; men det fanns då, såsom ännu, i Grekland. I arbetet "Om Djurens delar" (III, mot slutet af kap. 2)

yttras, att Dorcas är den minste af de behornade djuren (som dä voro bekanta i Europa), hvilket äfven passar

på Eådjuret. — Man har visserligen anmärkt att med namnet Dorcas betecknades G a ze Ilen (Antilope dorcas

och dess varieteter i Syrien och Afrika) och man har derföre antagit att Aristotelis Dorcas vore detta ökendjur.

Xenophon hade före hans tid så benämnt det. Men namnet har blifvit användt för detta djur till följe af den

skenbara likheten med den europeiska Dorcas, isynnerhet i storlek, och Aristoteles har säkert ej känt att Dorcas

i nyssnämnda länder är olika med den i Europa". Likså hafva många andra utländska djur fått namn efter Euro-

peiska, t. ex. Krokodilen (se lleptilier, no 9). — På antagandet att Dorcas blott vore namn på Gazellen, har
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Wiegmann grundat siu förmodau, att Hippelaphus vore den indiska Ant. picta, som liar enkla horn liksom Ant.

dorcas. Men om betydelsen af namnet Dorcas kunna vi anföra, att Oppianus omtalar Dorcas eller Dorcus så-

som inhemsk i Spanien, och att Athenj£US, som skref i ltom, omtalar att "understundom kringbäras Dorcades
(till salu. IX, 55). Deremot lemnar jEliantjs en beskrifning af Dorcas från Libyen (VII, 47), hvari man med
säkerhet igenkänner Antilope dorcas, och Herodot uppräknar denna, under namn af Zorcas (CnQxag), bland Afri-

kas ökendjur.

51. JI(>o£ (Prox)? II, 11. 5: saknar gallblåsa (liksom hjorten). — III, 6, och III,

14. 2: (Blodet uppgifves, på båda dessa ställen, förhålla sig som hos hjorten; se därstädes).

Af dessa tre nog ofullständiga uppgifter kan man endast sluta, att djuret varit närslägtadt med Hjorten, såsom

äfven af andra författare synes. Man kan således för säkert antaga, att det varit antingen Dofhjorten (C. dama)

eller samma djur som den nyss omtalade Dorcas, d. v. s. Rådjuret (C. capreolus). Detta scdnare synes mig

t. o. ra. det enda antagliga, emedan Dofhjorten tyckes vara ursprunglig från Nuinidien (sydliga Algier) samt möj-

ligtvis äfven södra Spanien, och något sednare torde hafva blifvit derifrån införd till Italien så väl som till Grek-

land och Syrien, i hvilka länder han dock snart blifvit förvildad. Enligt v. D. Muhle (Orn. p. 1) skall han

ännu finnas vild i Grekland, Han omtalas först af Plinius under uainn af Platyceros. ^Elianus säger (1. c.) att

Dorcas, Zorcas och Prox äro samma djur, och Aiustoteles nämner ej Prox och Dorcas tillsamman.

52. TlaQdiov (Pardium). II, 2. 3 och 4: Det djur, som kallas Pardium, har, lik-

som Hippelaphus, mahn öfver bogen; men båda hafva en mindre sådan frän hufvud

till bog. . . . Båda äro behornade och tvåklöfvade.

Ehuru obetydliga dessa uppgifter äro, så kan man dock af dem, jämte namnet, med tämlig visshet be-

stämma, att djuret är Giraffen, Camelopardalis gira/a, om hvilken muntliga berättelser kommit genom Egypten,

från Seunaar och Kordofan. Det är det enda djur med horn och två klöfvar, hvilket är så fläckigt att det kunde

fä namn efter Panthern (Pardalis). Uti andra inanuskripter skall namnet hafva varit skrifvet Hippardiura QinnttQ-

åiov; hästpanther), hvilket synes vara att föredraga, såsom redan WlEGMANN anmärkt. Giraffen kallades af Pli-

nius Nabus (eller Nabis) och Camelopardalis, utan att Aristotelis uppgift tyckes hafva varit honom bekant.

53. Kdjui]Åog (Camelus), Kamel. II, 1. 8: Kamelen, både den Bactriske och den

Arabiske, går fot för fot (liksom Lejonet; jämf. där, förut, n:o 17). — II, 2. 5: Egen för

Kamelerna är puckeln på ryggen. Den Bactriske har två, den Arabiske blott en.

Dessutom hafva de ännu en puckel undertill, lik den öfre, på hvilken kroppen stöder då

de hafva lagt sig med böjda knän. Honan har 4 spenvårtor, liksom Kon, och svansen

liknar Åsnans, men köndelarna äro vända bakåt. De hafva ett knä på hvarje ben och

icke flera leder, såsom några säga [Herod. III, 103]; men det synes till följe af den högt

upplyftade buken. [Sannolikt menas här att de ej hafva flera leder än andra djur, men att

knäet synes bättre än på dem]. Astragalus liknar Oxens, men den är smal och liten för

ett så stort djur. — § 6: Kamelen är tvåklöfvad och oliktandad [se förut, Pecora, II,

3. 8J. Han är tvåklöfvad på så sätt, att baktill är (foten) litet klufven, ända till andra

fingerleden, men framtill är den klufven, ungefär till första fingerleden, i fyra spetsar

och uti klyfterna är där något, liksom hos Gässen. Undertill är foten köttig såsom

Björnens, hvårföre man sätter skor på dem som föras med i krig, då de få ond t. — II,

3. 2: Honan har två jufver men fyra vårtor, liksom Kon. — Ibid. 4: Äfven hannarna

kasta vattnet bakåt; — Ibid. 8: Kamelen saknar horn fastän han är oliktandad. — III,

16 (v. 15). 2: Den tunnaste mjölk är kamelmjölken.

V, 2. 4: Under parningen sitter honan ned, men hannen omfattar och betäcker, icke

frånvänd, utan i samma ställning som andra djur, och dermed fortfara de hela dagen.

För detta ändamål gå de ut i öknen och ingen annan får nalkas än deras skötare. Ka-
melens han-del är så senig att man deraf gör bågsträngar. — V, 12. 13: Kamelen kastar

vattnet och paras, såsom förut sades, bakåt [dock ej alldeles så, V, 2. 4]. Parningstiden

inträffar, uti Arabien, i September till Oktober (Msemacterium). Drägtigheten räcker 12
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månader, och blott en kalf födes. Båda könen börja para sig från tredje året. Honans
fortplantningsdrift återkommer efter ett år sedan hon har födt. — VI, 17. 2: Ansatt af

köndriften låter kamel-hannen hvarken menniskor eller andra kameler komma siar nära:

emot Hästen är han alltid fiendtlig. — VI, 25. 1: Drägtigheten räcker 10 månader fjämf.

nyss förut], och alltid födes blott en unge. Denne afskiljes från Kamelerna (hjorden, eller

modern) vid ett års ålder. Han lefver mer än 50 år. De föda om våren och dägga tills

de ånyo bli dragtiga. Mjölken och köttet hafva angenäm smak. Man dricker mjölken

med tillsats af hälften eller tredjedelen så mycket vatten.

VIII, 10 (i slutet): Kamelen tycker om grumligt vatten och uppgrumlar det förr än

han dricker ur floden. Han fördrager törsten i 4 dagar, men dricker sedan desto mera.—
VIII, 11: De fleste lefva omkring 30 år; men andra mycket längre, ända till 100. —
VIII, 22. 1: De anfallas äfven af raseri [af hundbett?]. — IX, 34. 1: Kamelen betäcker

aldrig sin mor. ... En kamelägare lyckades förmå en ung Kamel dertill, genom att väl

öfvertäcka modren. Men då, efter slutad förrättning, täcket föll af och Kamelen igen-

kände henne, bet han kort derefter ihjäl sin herre. — IX, 37. 5: Kamelhonor kastreras

för att begagnas i krig, att de ej må bli drägtiga. Några folkslag i öfre Asien äga ända

till 3000 Kameler. Genom sina långa steg springa de mycket fortare än de Nicaeiske hä-

starne. 1 allmänhet bli kastrerade djur större än de oskurna.

Här beskrifvas, såsom synes, båda Kamelarterna, Camelus bactrianus och C. dromedarius, som hellre

borde heta C. arabicus, såsom Aristotej.es kallar honom. Redan Herodot säger väl (III, 103) att Kamelens

skapnad är så väl känd i Grekland, att han ej behöfver beskrifvas; men af det som ofvan anföres om puckeln

undertill, om fötterna m. m. skulle man knappt tro att Aristoteles haft tillfälle att se någon, åtminstone då han

skref dessa artiklar. Isynnerhet är sjelfva fotens beskrifning alldeles obegriplig, och torde sednare vara stympad;

man förstår ej om det är hvarje fot som är klufven både fram- och baktill, eller om det menas att fram- och

bakfot äro olika klufna; ej heller hvad som menas med de fyra spetsarna framtill. Flera motsägelser om parning,

urin, driigtighet m. m. visa tydligen uppgifter som äro antecknade vid skilda tider. Ingen kännedom förmärkes om
vattenreservoirerna vid magen. Den första uppgift, som antyder en sådan kännedom, synes vara det som Plinius

yttrar om Oryx (X, kap. 73 eller 201): "De Getuliske nomaderne ("latrones") uthärda törsten i öknen derigenom,

att de i hans kropp finna blåsor med en helsosam vätska". — Kamelen tyckes föröfrigt, enligt yEsopi fabler, hafva

varit,, åtmiustone till namnet, ganska väl känd i Grekland.

Belluae

omtalas icke såsom en egen grupp. Blott Hästslägtet anföres såsom någonting särskildt

från alla andra djur (se under art. Häst). Hippopotamus anses höra till de tvåklöfvade

och Svinet anses för en mellanform. Khinoceros namnes ej af Aristoteles (se under

n:o 71).

54. 'Vnnos (Hippus; lat. Equus), Häst. I, 6. 3: . . . men sedan finnes ett slägte,

som utgöres af de så kallade Tofs-svansade, såsom af Hästen, Åsnan, Oreus, Ginnus och

Hinnus och dem som i Syrien kallas Hemioni. — I, 8. 4: Några hästar hafva blekblå

ögon [glosögda; glaucil. — II, 2. 3: har mahn på det öfre af halsen; — Ibid. 8: är en-

hofvad (ficovv/og). — II, 3. 11: växlar tänder; — Ibid. 12: gamla hästar få hvitare tän-

der, tvärtemot andra djur. — II, 11. 3: Hästen har ock ett ben i hjertat. — Ibid. 5:

saknar gallblåsa. — III, 10. 5: på ålderdomen hvitna hästens hår långt mindre än men-

niskans. — III, 13. 1: har fett och ej talg.

V, 12. 3: Hannens röst är starkare än honans. ... — Ibid. 6: vid två års ålder börja

de att bli fruktsamma; men affödan blir liten och svag; men från 3:dje till 20:de året bli

7
K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.
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de allt bättre till fortplantning. Hingsten fortfar till 33:dje, Stoet till 40:de året.

Vanligen lefver han omkring 35, hon mer än 40 år; men en häst uppnådde 75 års ålder.

VI, 17. 1: Hingstarna äro elaka under fortplantningstiden. — Ibid. 4: Bland djurs

honor ansättas Stoen häftigast af parningsdriften . . (Om hippomani med diverse fabler) . .
—

§ 5: fortsättning, och om Hippomanes. ... — § 7: Hingstarne igenkänna på lukten de

Ston med hvilka de beta tillhopa och bortdrifva de främmande...; man ger 30 eller något

flera åt hvardera. Kommer en Hingst, så drifver han dem saminan, springer rundt omkring

dem, och möter sin fiende, men om något (af Stoen) rör sig, så biter han dem. — § 10:

om reningen. . . . Stoet föder lättast af alla djur och har minst blodförlust. . . . Rening

föregår med 2 till 6 månaders mellantid, men föga märkbar. — VI, 22. 1-6: (innehåller

en utförligare framställning af fortplantning och tillväxt, hvarvid det mesta förut sagda

omsäges, t. o. m. ett par gånger, eller rättas, och mycket tillägges): drägtighet 11 måna-

der; — föder sällan två föl; — har 40 tänder; växlar de^ 4 första i 30:de månaden: 2

ofvan och 2 nedan; efter ett år fälla de på samma sätt; och efter ännu ett år likaså;

men efter 4^ år fällas inga mer. . . . Sedan äro de tjenliga till fortplantning. . . . Häst-

hjordarna anses då först rätt fullkomnade, när djuren fortplanta sig med sin egen af-

komma. . . . Stoet föder stående. ... De flesta hästar lefva 18-20 år, men äfven längre . .

.

ända till 50 . . . Hon är utvuxen vid 5, Hingsten vid 6 år. Sedan bli de blott fylligare

i kroppen. . . . Sedan de växlat tänder kan man ej bedömina åldern. Likväl kan man äf-

ven sedan bedömma åldern efter hörntanden, som på ridhästar småningom förminskas af

betslets skafning. Parningen sker. . . och vid alla årstider... — § 6:... (En anmärkning

om renes succenturiati hos fostret). Efter att hafva födt uppäter hon efterbörden, samt

den hippomanes, som växer i fölets panna: den är mindre än ett fikon, bred, rund,

svart.... — VII, 5. 2: Bland djuren är det hufvudsakligen Qvinnan och Stoet som emot-

taga mankönet sedan de blifvit befruktade; de öfriga undfly då hannarna . . . Hos Stoet

följer ej superfoetation såsom hos Haren.

VIII, 8. 1: Hästen dricker sugande (liksom Oxen). — VIII, 10: (Om föda och dryck).

—

VIII, 14. 2: Där (vid Nilens källor) sägas Tranorna strida ined Pygmeerna. Detta är ej en

dikt, ty dessa sägas verkligen vara ett litet slägte . . . både sjelfva och deras Hästar (jämf.

under Tranan, Foglar, n:o 116) — VIII, 20. 11: Hästen är utsatt för farsoter. — VIII,

23. 1-5: På betesmarkerna är Hästen endast utsatt för Podagra, hvarigenom han under-

stundom förlorar hofvarna; men nya tillväxa strax ... (sjukdomen och dess bot beskrifvas;

likså de sjukdomar som Hästar få uti stallet: Ileos (kolik), Tetanus, sår i lungan, Crithia,

Rabies m. fl. och bett af skadedjur: Mygale, Chalcis. . . . Hästen anses underkastad lika

många sjukdomar som Menniskan; gifter, hippomanes m. m.) — Ibid. 6: Hästen igenkänner

på lätet de Hästar mot hvilka han har stridt. Han tycker om ängar och sjöar och dricker

grumligt vatten. Om det är rent, så trampar han upp det med fötterna, och sedan han

druckit lögar han sig. . . .

IX, 5: Om ett Sto dör på betet, så uppföda de öfriga beteskamraterna hennes föl, och

i allmänhet synes hästslägtet vara böjdt för slägtkärlek. ... — IX, 34. 2: (I anledning af

en dylik historia om Kamelen, berättas här en liten roman om en utmärkt Häst af ädel

race, af hvilken Scythernas Kung önskade få afvel. Hästen vägrade att betäcka sin mor;
men då han, genom list, dertill förmåddes, och sedan igenkände modren, flydde han
och störtade sig utför en brant klippa). — IX, 37. 5: (De Nicaeiske Hästarne äro snabb-
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fotade. [De voro från Parthien, och omtalas af Herodot, III, 106, såsom de störste af

alla Hastar].

Hästen, Equus caballus, omtalas här såsom isynnerhet allmän hos mellersta Asiens Nomader och Scy-
therna; af några yttranden synes att dessa da haft ordentliga stuterier och drifvit raceförädling. Tandvä^xlingen
har varit illa känd hos hästen, såsom hos alla djur, och uppätandet af efterbörden är en orimlig folksaga. Berät-
telsen att Hästen helst dricker grumligt vatten står tillsamman med en motsatt berättelse om Oxen (se n:o 37).
Men här måste författaren hafva förväxlat uppgifterna, ty det är bekant att Hästen är högst grannlaga med afse-

ende på vattnets renhet, men att Oxen är föga nogräknad dermed. Historien om Pygm<eerna (se VIII, 14) tyckes

redan dä hafva varit gammal eller allmän; men måste hafva blifvit af resande i Afrika bekräftad för Aristoteles.
Märkvärdigt är att hon ej tyckes förekomma hos Herodot, så vida man ej får dit räkna det som säges i den
ganska märkliga berättelsen, II, kap. 32, om ett småväxt negerfolk, som bodde vid en mot öster flytande flod,

djupt inne i Afrika, hvilken Herodot anser vara en början till Nilen, men som tyckas hafva varit Joliba eller

Tschadfloden. — Vid öfversättningen anmärkes att Hingsten alltid i originalet kallas häst han ne ("uTing uno^v),
Stoet häst hona (ÖrjXeia eller blott r

t
"tttioq).

55. '0'vog (Orms; lat. Asinus), Åsna. II, 2. 5: Har svans såsom Kamelen. — II,

3. 11: faller tänder. — II, 11. 5: saknar gallblåsa. — III, 14. 3: Blodet är tjockt och

svart, såsom boskapens. — III, 16. 2: mjölken är midt emellan Stoets och Koens. —
Ibid. 7: Är i Epirus ej storväxt såsom andra djur. — V, 12. 7: börjar paras vid 30 må-

naders ålder, men de flesta äro ej fruktsamma före 3 år . . . dock har det händ t att en

ettårig både födt och uppfödt en unge. — V, 25. 2: Har ej löss.

VI, 17. 10: Rening föregår såsom hos Stoet. ... — Ibid. 11: urinen är tunnare. —
VI. 22. 1: befruktas hastigare än Hästen. — VI, 23. 1 och följ.: De börja paras vid 30:de

månaden, då de fälla de första tänderna; efter 6 månader fällas de andra; de tredje och

fjerde på samma sätt. Dessa fjerde kallas teckentänder. Afven en ettårig hona har aflat,

och uppfödt ungen. Om man ej hindrar det, så plägar hon utkasta .säden, hvarföre man
efter parningen plägar tvinga dem genom stryk att springa. På 12:te månaden föder

hon 1, sällan 2 ungar. Om ett sto har blifvit befruktadt af en hingst, och sedan betäc-

kes af en åsna, så förstöres det förra fostret, såsom förut nämndes [i slutet af föregående

kapitelj; men en hingst förstör ej det foster som hon har af en åsna. — Ibid. 2: Asne-

honan har mjölk redan i 10:de månaden. Redan på 7:de dagen sedan hon födt emottar hon

ånyo hannen och blir då lättare fruktsam. Om hon ej har födt innan hon fällt tecken-

tänderna, så blir hon aldrig mera drägtig. Hon vill ej yngla i menniskors åsyn eller i

ljuset, utan i mörkret. Om hon har ynglat förr än teckentänderna föllo, så kan hon

fortfara dermed under hela lefnaden. Åsnan lefver mer än 30 år och honan längre än

hannen. Efter parning mellan häst och åsna följer vida oftare missfall, än då hvardera

häller sig till sitt eget slägte. Drägtighetstiden rättar sig efter fadrens slägte . . . men

ungen liknar mera modrens till storlek, utseende och styrka. — Ibid. 3: . . .

o
Honorna af så

väl Häst som Åsna paras ej med hannar af den andra arten, om icke Åsnan har diat

ett Sto. Derföre uppföder man med flit de s. k. hästdäggade (hippothelas) . .

.

VIII, 10: Åsnan lefver af växter; — VIII, 24: Angripes isynnerhet af en sjukdom,

kallad Rots (jutjZig)^ som börjar frånhufvudet, hvarefter ett tjockt rödaktigt slem flyter

ur näsborrarna . . . Åsnan tåler mindre köld, hvarföre hon ej finnes omkring Pontus och

i Scythien. — IX, 2: (Här uppgifves hon vara ovän med Vargen, oeh, bland foglarna,

med Korpen, iEgithus och Acanthis, samt med Calotus, som synes vara en ödla, hvarom

se längre fram).

56. OpUg (Oreus; lat. Mulus), Mulåsna, Halfåsna. I, 1. 12: är alltid tam. —
II, 2. 3 och 8: Har malm och hela hofvar (liksom hästen). — II, 2. 5: saknar gäll-
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blåsa. — IV, 11. 5: honorna (af "Halfåsnan*') äro vanligen större och lefva längre än

hannarna.

VI, 17. 10: Honan har ingen rening, men urinen är tjockare än hannens. — VI, 22. 4:

Hästhonan säges ej tillåta halfåsnefölet ("Hemionus") att dia längre än 6 månader, eme-

dan det rycker och plågar henne; men hästfölet får dia längre. Sedan tandväxlingen

föregått har man ej reda på "Halfåsnans" ålder. — VI, 24. 1: Mulåsnehingsten kan be-

täcka efter första tandfällningen och dermed fortfara till 7 års ålder. Det har äfven händt

att ett sto deraf födt en Ginnus (se nedan). . . . Äfven mulåsnehonan har någongång blif-

vit drägtig, men ej kunnat fullbära fostret (jämf. vidare, nedan, under Hemionus). —
Ibid. 2: "Halfåsnan" lefver länge. I Athén lefde en som var 80 år gammal då templet

byggdes. För sin ålders skull var hon nu ledig, men hon gick bredvid lastdjuren och

påskyndade deras arbete, hvårföre man beslöt att spannmålshandlarne ej finge drifva henne

bort från sina kornbingar. Honan åldras sednare, m. m. . . . — VIII, 10: är växtätande.

Mulåsnan, Hybriditeten af Häst och Åsna, kallas äfven på grekiska fjftlovog, Halfåsna, hvilket t. o. m.

synes vara dess vanliga rätta namn, enligt livad som säges under Hemionus (nedan, I, 6. 3). Författaren kallar

henne ock på flera ställen så, hvarest jag alltid öfversatt namnet med halfåsna (se här ofvan). Författaren an-

tyder ock på flera ställen, att det linnes hybrider, både af Hingst med Asuehona, och Asnehingst med Sto (se uu-

der Häst, Åsna och Mulåsna); men tyckes ej åtskilja dem till namnet, Det sednare slaget är det användbaraste

och torde vanligast hafva förekommit. Det är sannolikt att det förra menas uti det blott pä ett ställe förekom-

mande namnet Hinnus, som något seduare varit användt i denna mening (se nästa n:o).

57. Tvvos (Hinnus) anföres blott till namnet såsom tillhörande hästslägtet, I, 6. 3

(se n:o 54, Häst).

Varro och Columella. säga bestämdt att Hinnus var fölet efter Hingst och Åsnesto; Pltnius, som var

ungefär saratidig med den sednare, säger detsamma, med tillägg att man fordom skilde mellan Hinnus och Mulus.

58. rCvvoq (Ginnus). I, 6. 3: uppräknas under hästslägtet. — VI, 24. 1: (se vid

Oreus) ... De, som kallas Ginnus, födas af ett sto som under drägtigheten varit sjukt,

liksom dvärgar bland menniskor; men liksom dvärgarne har Ginnus stora köndelar.

Att här menas en hybriditet af Asua och Häst synes deraf att blott sådana omtalas i hela kapitlet; modren

säges uttryckligen vara Sto. Ginnus är således en ovanligt liten Mulåsna.

59. 'Ifjuiovog (Hemionus; se anm. efter n:o 59). I, 6. 3 (bland arterna af häst-

slägtet): De som i Syrien kallas Heinioni, benämnas så efter likheten [med MulåsnanJ,

men äro icke fullt samma sort, ty de fortplanta sig sinsemellan, hvarföre inan måste . . .

anse dem för en skild djurart. ... — IV, 11. 5: Af Hemionus äro honorna större än

hannarne och lefva längre. — VI, 24. 1: (Efter att hafva omtalat Mulåsnan, se n:o 56,

fortsätter författaren:) Men Hemioni i Syrien, på andra sidan Phoenicien, paras och

yngla. De äro ett liknande, men särskildt slägte. — VI, 29. 4: Uti Syrien finnas de så

kallade Hemioni, som äro ett annat slägte än blandningen af Häst och Åsna. De likna

dem till utseendet, liksom de Vilda Åsnorna likna de tama, och hafva fått namn af

likheten. Liksom den Vilda Åsnan, är Hemionus utmärkt för sin snabbhet. Dessa

Hemioni fortplanta sig inbördes, hvilket man känner af några, som konnno till Phry-
gien, till Pharnaces, Pharnabazi fader, och ännu finnas. Men nu lefva blott tre; i bör-

jan sades de hafva varit nio.

Hemionus (halfåsna) är ett vanligt grekiskt namn på Mulåsnan, densamma som Oreus, och omtalas
såsom sådan i JEsovi fabler, men begagnas här för Vildåsnan. Ovisst är dock hvilkendera som menas IV, 11.5
(sannolikt den tama). Se för öfrigt under nästa artikel, 59 b.
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59 b. 0'vog 6 ccypiog (Onus agrius), Vild Åsna. Denna namnes af Aristoteles

endast uti beskrifningen af nästföregående art, VI, 29. 4, men där två gånger (se nyss

förut, under Hemionus).

Det synes tydligt att Aristoteles ansett "den Vilda Åsnan" och "Hemionus i Syrien" vara två olika

djurarter, och samma tro har fortplantat sig från honom bland äldre och nyare författare ända till våra dagar.

Likväl synes det mig ganska säkert att båda namnen blott utmärka en enda art, nämligen Equus onager Pall.

Act. Petr. (E. asinus (i onager Pall. Zoogr. — vanligen, i nyare tider, men orätt, ansedd för E. hemionus Pall.).

Om detta djur har Aristoteles fått underrättelser från olika håll under de två olika namnen, och derigenom kom-
mit att tro dem utmärka två olika djur. yå t. ex. talar Xenophon (Anab. I, 5. 2) om "Vilda Åsnor" (övoi

ctyQini) i öknen kring Euphrat; och af Aristotelis egen berättelse synes att han fått andra underrättelser om
"Hemioni" i Syrien, längre mot söder, genom nyare resande (möjligtvis äfven genom Alexanders armé under

tåget till eller från Egypten), troligen vid flera tillfällen. I dessa trakter och i hela den varma delen af Asien

finnes ingen annan art än E. onager, som nära liknar E. hemionus Pall. (E. kiang Gray), hvilken tillhör Thibet

och de kalla, högt belägna trakterna däromkring. Hos båda hafva öronen ungefär \ af hufvudets längd, hvaremot de

hos den egentliga Åsnan (E. asinus) hafva § af hufvudets längd. En verklig, vild åsna är ännu okänd eller finnes

åtminstone ej beskrifven så vidt jag känner. Det som berättas om Vilda Åsnor har afseende på Equus onager.

Men Åsnan måste dock en gång hafva varit vild, och det är visserligen ej omöjligt att tama Åsnan kan här-

stamma från Equus onager, ehuru skillnaden nu är rätt betydlig. Uti Nubien skall äfven en dylik art finnas (Wagn.
Suppl. 5, 487, efter Lepsius), men den är föga bekant. Möjligtvis kommer den närmare tama Åsnan. Vilda

Åsnor i Libyens öknar, "som aldrig behöfde dricka", omtalas af Herodot, IV, 192, och yEsopus omtalar "Vilda

Åsnan" såsom ett ganska snabbfotadt djur. Han kallar den dels övog dyQiog, dels övayQog. Plinius skrifver

alltid Onager.

60. ' Y'g (Hys; lat. Sus), Svin. II, 2. 3: Hela kroppen är lika hårig. Ibid. § 8:

I Illyrien, Preonien och på andra ställen finnas Svin med hel fot. — II, 3. 2: Har flera

spenar långsåt buken; — Ibid. 8: Hannen har utskjutande tänder; — Ibid. 11: fäller ej

tänder; — Ibid. 13: hannen har flera tänder än honan. — II, 4. 1: Munnen är medel-

måttig. — II, 12. 7: Magen enkel . . . men något större, med få veck. — III, 1. 2: Te-

stiklarna fastade baktill och ej hängande. — III, 13. 3: hjernan är fet. — IV, 9. 6: lätet

är olika vid fortplantningen och annars. — IV, 11. 7: Honan har ej utskjutande tänder.

V, 8. 1: Svinet fortplantar sig vid alla årstider. — V, 12. 5: De börja dermed vid 8

månaders ålder... — Ibid. 10 et 11: Galten är bäst fruktsam till tre års ålder; de äldres

afkomma blir sämre. . . . Första gången föder Suggan de minsta ungarna; sedan bli de

större. Äfven såsom gammal ynglar hon, men är trögare till fortplantning. Vid 15 år

upphöra de dermed.... De bäste födas i början af vintern, de sämste om sommaren....

—

V, 25. 2: Svinens löss äro stora och hårda. — VI, 17. 4: Parningen sker oftare och ej

på bestämd årstid. — Ibid. 8: Ansatte af parningsdrift, då de sägas vara ornegalna

(xaTipäi/)
, anfalla Suggorna äfven menniskor. — VI, 18. 1 et 2: Tama Suggan är drägtig

4 månader och kan föda ända till 20 grisar; men då hon har fått många kan hon ej

uppföda alla (m. m. om fortplantningen och mycket förut sagdt). ... De fleste lefva om-

kring 15 år; några till nära 20. — VI, 25. 3: Utskurna hannar bli både större och vil-

dare, såsom Homerus sjöng. . . . Men såsom unga bli de äfven kastrerade derigenom, att

testiklarna anfallas af en utslagssjukdom, hvarföre de gnida dem mot träden och förstöra

dem. — VI, 30. 20: Svinen uppgräfva jordmössens gångar.

VIII, 8. (Slutet af § 1 måste vara mutileradt); § 2, 3: Framför andra djur förtär Svi-

net rötter, hvilka det lätt åtkommer genom formen af sitt tryne. Det är det mest all-

ätande bland djuren, och blir hastigast fett; ty det blir gödt på 60 dagar. Svingödare

bestämma tillökningen genom att väga dem fastande . . . (m. m. om gödningen och födan,

äfven i Thracien) . . . Svinet strider äfven med Vargen. En sjettedel af det lefvande Svi-

nets vigt afgår T borst, blod och dylikt. . . — VIII. 21. (hela kapitlet): Svinen anfallas
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isynnerhet af 3:ne sjukdomar (som beskrifvas jämte botemedlen. De äro: halssjuka

{fiQccyxog), och två som få samma grekiska namn, craurus (xQttvQog). Den ena består i

tyngd och smärta i hufvudet; den andra, som tyckes vara obotlig, yttrar sig med diarrhé).

§ 3: Då Svin få dynt (xaÅa£a) blir köttet vått på låren, halsen och bogarne, hvarest det

mesta dyntet alstras. . . . Tecken till dynt ses under tungan, hvarest de isynnerhet finnas,

och utryckta ryggborst synas blodiga. Dessutom kunna dyntsjuka djur ej stå på bakföt-

terna. Så länge de dia få de ej detta onda. Dyntet fördrifves genom Tiphe ("Råg, Se-

cale"), som är en god föda . . . m. m. om föda och gödning . . . äfven sägas de gerna äta

ollon, som dock skola göra köttet vått, och om de under drägtigheten äta mycket deraf,

så föda de i förtid, liksom Fåren.... Svinet är det enda oss bekanta djur som får dynt.

—

VIII, 27. 3: Ctesias, som dock är föga trovärdig, säger att hvarken tama eller vilda Svin

finnas i Indien. — VIII, 28. 1: På berget Athos äro Svinen så stora och starka att han-

narne i låglandet äro underlägsna honorna från berget.

IX, 2. 9: Svinet äter ormar. — IX, 37. 4: Ur Suggorna utskär man capria {xanQict;

äggstocken), att de ej må bli drägtiga, men hastigt feta. För denna förrättning låter

man dem svälta två dagar och upphänger dem i bakbenen. Man skär på det ställe, hvarest

testiklarne sitta hos hannarna, ty där är capria fastväxt vid uterus, hvarifrän man bort-

skär den och sammansyr hålet.

61. Kangoq (Caprus; lat. Verris), Galt, Orne; kallas af författaren oftast Svin-

hanne, men understundom Galt (Capros), t. ex. ofvan, V, 12. 10. (Deraf Capria, Caprån

och Caprizein).

62.
€

Yg ayQiog (Hys agrius, Sus ferus; lat. Aper), Vildsvin. I, 1. 14: är modigt

och hastigt att anfalla, men oläraktigt. — II, 2. 4: (se Vilda Oxen i Arachosien). — VI,

17. 1, 2: Vid fortplantningstiden rasa de, ehuru ganska försvagade genom parningen. De

strida sinsemellan. För att göra huden tjock och bereda sig ett tjockt pantsar, gnida de

sig mot träden och vältra sig i gyttjan samt låta sig torkas flera gånger och utsprin-

gande från hjorden strida de så häftigt att båda ofta omkomma. — VI, 25. 3: De paras

i början af vintern, och yngla om våren, då de söka otillgängliga, branta, trånga och

mörka ställen. Hannen vistas bland honorna omkring 30 dagar. Drägtighetstiden och

ungarnas antal äro såsom hos det tama Svinet. Afven är lätet likadant, men höres of-

tare af honan, sällan af hannen. — VIII, 27. 3: I hela Libyen finnas inga Vildsvin.

[Detta ställe kan vara i sednare tider instucket efter Herodot IV, 192; ty det lärer sak-

nas i en del Codices och dessutom skrifves namnet avg; icke vg såsom på öfriga ställen].

Uti de ofvanstående uppgifterna om Tama och Vilda Svinet, Sus scrofa, förefaller det oss oväntadt att

se blott en obestämd underrättelse om att Svinet äter ollon, men att dessa icke bekomma det väl (VIII, 21).

Hos oss och i mellersta Europa bli väl Svinen yra och vildsinta af ekollon, men dessa anses dock med skäl såsom
ett af dessa djurs yppersta födoämnen. Men emedan uti Grekland och Macedonien helt andra ek-arter finnas än i

mellersta Europa och hos oss, så torde andra förhållanden där äga rum, hvilka jag dock ej känner. Tänderna och
deras växling hafva ej varit väl kända, men i allmänhet tyckas uppgifterna om Svinet vara friare för fabler än de,

om de öfriga husdjuren. Berättelsen om Vildsvinens strider har dock fått sin lilla anstrykning af tidens sätt

att berätta.

63. 'Tnnog 6 noxdfxiog (Hippus potamius, Flodhäst; af latinarna sammandraget

till Hippopotamus). II, 2. 8: (Han uppräknas här bland tvåklöfvade djur). — II, 4. 2:

Flodhästen i Egypten har mahn såsom Hästen och är tväklöfvad såsom Oxen samt platt-

nosig {aifiog). Han har en Astragalus, såsom de tvåklöfvade, och utstående tänder, hvilka
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dock mindre synas. Svansen liknar Svinets och rösten, Hästens. Storleken är såsom

Åsnans och huden är så tjock att man deraf gör spjut. Inre delarne likna Hästens och

Åsnans. — VIII, 2. 2: Han lefver i vattnet, men andas luften... och ynglar på land.

—

VIII, 23. 6: (här säges Flodhästen likna Hästen deruti, att han älskar vattnet).

Den ofvanstående beskrifningen, II, 4. 2, som är ganska felaktig, såsom en hvar ser, är uppenbart tagen

af Herodot, II, kap. 71, hvarest detsamma säges, med samma ord; men ett par olikheter finnas dock, som tyckas

härröra frän erhållna sednare underrättelser. Herodot säger nämligen att äfven svansen liknar Hästens, men att

djuret är så stort som den störste Oxe. Vår författare har utbytt den första af dessa uppgifter mot en något rik-

tigare, och den sednare mot en alldeles oriktig; samt tillagt uppgiften om Astragalus, som ej finnes hos Herodot. —
De öfriga uppgifterna äro sådana som författaren sjelf lätt kunnat sluta sig till.

64. EÅt(pceg (Elephas; lat. Elephantus), Elefant. I, 1. 12: blir lätt tam. —
Ibid. 15: är vild men lätt att tämja. — I, 9. 5: Elefantens näsa är stor och stark. Han
brukar henne såsom en hand...., hvilket är honom eget bland djuren.

II, 1. 2: Elefanten har mindre tydliga tår och betydligt större framben. Han är 5-tåig

och har korta anklar (?) på bakfötterna. Han har så stor och så beskaffad näsa, att han

kan bruka den i stället för händer; ty med henne för han maten och drycken till mun-
nen, och han sträcker henne upp till sin förare. Med samma del upprycker han träd och

genom den andas han då han går genom vatten (jämf. IX, 33, sista uppgiften). Sjelfva

spetsen kan han böja, men icke leda, ty den är broskartad. — Ibid. 3: Honan har 2 spe-

nar, icke på bröstet, utan bredvid bröstet. — Ibid. 4: Elefanten böjer fötterna olika med
de öfriga djuren. . . . Han gör ej såsom några säga; ty han böjer benen och stiger (med

2?) på en gång; men för sin tyngds skull kan han ej (stöda?) på båda på en gång, utan

han stöder sig antingen på de högra eller på de venstra och sofver på detta sätt. Men
han böjer bakbenen liksom Menniskan. — II, 2. 4: Han är mindre hårig än de öfriga

djuren. — II, 3. 1: Elefanten har 2 spenar och 2 vårtor, såsom förut sades, och de äro

belägna vid armhålorna. Men honan har ganska små spenar i förhållande till kroppen, så

att de ej synas från sidan, och äfven hannarne hafva sådana, helt små. ... — Ibid. 4:

Han-delen liknar Hästens, men är liten mot kroppen, och testiklarne synas ej utåt, utan

ligga inuti, vid njurarna, hvarföre parningen hastigt är afslutad. Honans yttre delar fin-

nas där, hvarest jufveret sitter hos boskapen; men då parningsdriften påkommer drager

hon upp dem och vänder dem utåt, så att parningen går lätt. ... — Ibid. 15: Elefanten

har 4 tänder i hvardera [käken], med hvilka han tuggar födan, som han krossar såsom

mjöl. Men utom dessa har han 2 långa tänder, som hos hannen äro stora och frarnåt-

böjda, men hos honan små och olika med hannens, ty de vetta nedåt. Nyss född har

han tänder, men de stora synas ej i början. Tungan är ganska liten och svår att se. —
II, 11. 7: Gallblåsa saknas, men om lefvern uppskäres där, som hon plägar sitta, så ut-

flyter en gallartad vätska. — II, 12. 8: Elefantens tarm är försedd med sammansnärjnin-

gar, så att han synes hafva 4 magar. Uti denna inkommer äfven födan, och dessutom

har han ingen magsäck [?]. Inelfvorna likna Svinets, men lefvern liksom det öfriga är 4

gånger så stor som hos Oxen; mjelten är dock i förhållande; mindre.

III, 1. 2: Testes sitta invärtes. — III, 9. 3: Elefanten har tårna ej åtskilda och knappt

ledade samt alldeles inga naglar. — IV, 9. 9: Han ger ett ljud med sjelfva munnen, utan

näsans biträde, som är svagt liksom då en Menniska blåser eller suckar; men med näsans

tillhjelp ger han ett starkt trumpetläte. — V, 2. 4: De paras på ödsliga ställen, vid

floderna och där de äro vanda att vistas. Honan är då nedsittande med utspärrade bak-
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ben. ... — V, 12. 14: Honan fortplantar sig blott mellan 10 och 15 år; hannen börjar

vid 5 eller 6 år; fortplantningstiden är om våren; sedan dröjer han tre år; men den han

en gång befruktat rör han ej mera. Hon är drägtig 2 år och föder en unge . . . som är

så stor som en två eller tre månaders kalf. — VI, 17. 3: Före parningen blir Elefanten

vild, hvårföre det berättas att man i Indien ej tillåter dem att paras, på det att de ej

vid dessa tillfällen inå i sitt raseri kullslå de illa byggda husen och göra mycken annan

skada. Det säges äfven att de bli mildare af ymnig föda, samt att man framförer andra

Elefanter som befallas att slå och tvinga dem. — VI, 25. 2: Både hanne och hona fort-

planta sig först vid 20 års ålder [jämf. kort förut]. Honan går drägtig enligt någras

uppgift H år, enligt andras, 3 år. Orsaken till denna motsägelse är att parningen sällan

kan iakttagas. Hon ynglar nedliggande på bakfötterna, tydligen med smärta. Ungen diar

med munnen och ej med snabeln ("näsan") och både ser och går strax efter födseln.

VIII, 11: Elefanten kan i ett mål äta ända till 9 macedoniska medimner*), hvilket

dock ej sker utan fara. Vanligtvis förtär han blott 6 eller 7 medimner, eller 5 af mjöl

(gröpe?), och 5 maris vin (en maris utgör 6 cotylae). En Elefant drack en gång 14 ma-

cedoniska metreter och åter om aftonen 8. . . . Somliga uppgifva Elefantens lifstid till 200,

andra till 300 år. — VIII, 22: De sägas vara fria från andra sjukdomar än väderspän-

ningar. — VIII, 25: De äro utsatta för kolikartade sjukdomar, då hvarken urinen eller

tarmens exkrementer kunna afgå. Afven bli de sjuka om de en och annan gång äta jord;

men om de göra det beständigt, så skadar det ej. Ibland svälja de stenar. Afven få de

utsot, som botas med varmt vatten till att dricka och med hö, doppadt i håning. Då de

äro uttröttade af brist på sömn, stärkas de genom gnidning på bogarna med varmt vatten,

salt och olja. Värk i bogarna botas med stekt svinkött. En del Elefanter dricka olja,

andra icke. Men de som göra det sägas derigenom kunna ur kroppen utdrifva jern som

fastnat uti den. Ät dem som ej dricka olja ger man ris-vin [arrak?] kokt med olja.

IX, 2. 11: Elefanterna strida sinsemellan och anfalla med betarna. Den öfvervunne

bringas helt och hållet till undergifvenhet och uthärdar ej segrarens röst; ty de äro gan-

ska olika i styrka. Inderne bruka båda könen i krig, men honorna äro mycket mindre

och mindre modiga. Med de stora tänderna nedbryter Elefanten murar; palmträd böjer

han med pannan så djupt att han sedan kan med fötterna nedtrampa dem till jorden. —
Ibid. 12: Elefantjagten sker sålunda: ridande på starka, tama Elefanter, förföljer man (de

vilda) och då man upphinner dem befaller man de förra att slå dem tills de bli under-

gifna. Då öfverhoppar Elefantföraren (på den vilda) och styrer (honom) med sin jernkrok.

Derefter blir han snart tam och lydig. Så länge föraren sitter på dem, äro de alla tama,

men somliga bli ostyriga då han stiger af. Dessa binder man med rep om framfötterna,

för att lugna dem. Man jagar både fullvuxna och ungar. — IX, 33: Elefanten är det

spakaste och mildaste af de vilda djuren, ty han är både läraktig och förståndig. Man
lär honom äfven att kasta sig ned för Kungen [i Persien?]. Han öfverträffar andra djur

genom sina sinnen och sitt förstånd. Den hona han en gång befruktat rör han ej mera

[äfven förut: V, 12, ehuru utan tvifvel falskt]. Några säga honom lefva 200, andra, 120

år, och honan påstås lefva lika länge som hannen. Det berättas äfven att han är starkast

*) Den macedoniska medimnens rymd är obekant; men den attiska uppgifves af Sträck hafva varit lika med
2881,8 franska kubiktum; d. ä. ungefär 20 svenska kannor. En maris =61,7 fr. kub. tum; en metreta
= 1481,5. — En svensk kanna (100 kub. dec. tum) är ungefär 137 fr. kubiktum.
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omkring 30 år och att han är ömtålig för vintern och kölden. Han lefver omkring, men
icke uti floderna. Han går äfven genom vattnet så långt som snabeln räcker upp öfver

vattenytan, ty han andas genom den; men simma kan han ej mycket för sin tunga

kropps skull.

Aristoteles omtalar här endast den Indiska Elefanten, Elephas indicus, utan att nämna att Elefanter

äfven finnas i Afrika, h vilket dock redan uppgafs af Herodot (IV, 191). Af de ofta motsägande uppgifterna

synes, att de kommit från olika personer och vid olika tider, och det synes troligt att författaren sjelf ej sett nå-

gon Elefant, åtminstone medan han skref de 6 första böckerna. I 8:de boken förekomma några detaljerade under-

rättelser som tyckas vara erhållna i Macedonien, emedan macedoniska mått där omtalas, och man skulle kunna
förmoda att Philip, under Aristotelis vistande där, fått en eller flera Elefanter från Persien, eller att sådana
ditkommit med Gesandter. Likväl blir detta mindre sannolikt derigenora, att ingen ny beskrifning af detta märk-
värdiga djur eller dess delar förekommer, såsom af ögon, öron, snabel, hud, eller af fötterna, hvilka förut, orätt,

uppgifvas sakna naglar. I 9:de bokeu förekomma äter nya uppgifter, som motsäga dem i den 8:de, t. ex. om
åldern, och hvarigenom Elefantens styrka alltför mycket öfverskattas. Beskrifningen af sättet att fånga och tämja,

oamt att styra Elefanten, är ofullständig, men visar att allt detta tillgått då liksom nu. Af det som säges II, 1.4
synes, att sagan : att Elefanten ej kan böja benen, och således ej lägga sig, utan sofver stående mot ett träd, redan

då varit gängse. (Obs.: "ty han böjer benen och stiger etc.", torde hellre böra heta: ty lian lägger sig och böjer

benen; men...). — Ealsk är uppgiften att Elefanten ej kan simma m. m. — Beskrifningen af honans betar, som
ofta varit ansedd felaktig, är dock riktig; ty honan af Indiska Elefanten har dem små och räta, riktade nedåt.

Cete (Hvalar).

Desse uppföras af Aristoteles såsom en egen hufvudgrupp af djuren; se nästföljande

artikel.

65. KrjTog (Cetus), Hval. "Hvalslägtet" uppräknas, I, 6. 1 och II, 11. 1 (jämte

foglar, fiskar m. fl., bland de största slägtena af djur som hafva blod; se förut sid. 20, 21). —
I, 9. 2: De vivipara djuren hafva yttre öron utom Phoca, Delfinen och de öfriga hval-

artade. — III, 16. 1: Spenar och mjölk finnas hos alla vivipara djur, till hvilka höra

Hvalarna (ra xfjTi]), såsom: Delfin, Phoca och Phalama (Bålarna). — VI, 11. 1: Delphinus,

Balaena och de öfriga Hvalarna, som hafva blåshål (eller spruthål), äro vivipara liksom

menniskan. — Ibid. 2: Dessa andas luft och hafva lungor. — Hvalarnes blåshål omtalas

åter VIII, 2. 3, samt förut I, 4. 1 och IV
7

, 10. 5, hvarom se nästa art (Delphinus). —
VIII, 4. 4: Delfinerna och alla de hvalartade {xi]tc6d8ig) taga sitt rof upp- och nedvända

(liksom Hajarna), ty de hafva munnen under hufvudet.

Detta sistnämnda är dock ej sant och tyckes visa att författaren ej hade sett en Delfin eller annan hval

då han skref detta, eller åtminstone att han glömt dess skapnad. — Namnet Cete är, såsom af det anförda synes,

generellt. Men till Cete räknas äfven Phoca (se här, näst förut). — Utom det ofvannämnda anföres följande i ar-

betet Om Djurens delar, IV, 13 (efter midten): Delfinerna och Phahena och hela hvalslägtet hafva ej gälar.

66. /IzAcplg (Delphis; lat, Delphinus). I, 4. 1: har blåshål {avAöt>) och ej gälar;

hos Delfinen sitter det i ryggen (öfre sidan). — I, 9. 2: (jämf. art. Cetus; och vidare:)

Delfinen har väl hörsel, men inga öron. — II, 3. 3: Han-lemmen är dold inom kroppen.

— II, 9. 1: Delfinen bär lefvande unge inom sig, och derföre har honan 2 spenar; icke

ofvantill, utan bredvid köndelarna. Hon har icke tydliga spen vårtor såsom fyrfotadjuren,

utan liksom två fåror, en på hvardera sidan, hvarur mjölken flyter och uppsugas af de

medföljande ungarna, såsom några personer tydligen hafva sett, — III, 1. 2: Delfinen

saknar fötter och har testiklarna inuti kroppen, fastade vid buken {yazQi). — III, 6. 6:

Han har ock ben i kroppen, och ej taggskelett {éxuv&ctv, som fiskarne).
o

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.
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IV
r

, 8. 6: Då inan jagar Delfinerna och har tätt omringat dem med ekstockar, samt

från dessa uppväcker ett buller i hafvet, så gör detta att de fly och springa på land,

och blifva tagna, förvirrade af bullret, och likväl hafva de intet synligt verktyg för hör-

seln. — IV, 9. 4: Afven Delfinen ger ett läte då han kommer upp i luften, men på an-

nat sätt än de förutnämnde (fiskarne). Han har nämligen röst, ty han har lunga och

luftrör; men tungan är ej fri och han saknar läppar, och kan således ej artikulera lätet. —
IV, 10. 5: Delfinerne och Balaena och alla som hafva blåshål, sofva med blåshålet öfver

vattnet, hvarigenom de andas, lätt rörande fenorna. Några hafva till och med hört Del-

finen snarka. — V, 4. 2: Delfinerne och alla Hvalarne paras på samma sätt (som brosk-

fiskarne, med motsatta buksidor) .... och fortfara hvarken lång eller kort tid. — V, 25. 3:

I hafvet mellan ^Egypten och Cyrene finnes en liten fisk, som kallas Phthir (Lus), som

alltid åtföljer Delfinen, och blir ganska fet, emedan han har riklig föda af dennes jagt.

—

VI, 11. 1 (jämf. ofvan, art. Cetus): Delfinen föder en unge, eller någon gång två. —
Ibid. 2: Man har till och med sett Delfinen sofva med näbben öfver vattnet och hört

honom snarka. Både Delfinen och Phocaena hafva mjölk och dägga ungarna, hvilka de,

då de äro små, taga in uti sig [s-såé/o^rai; här menas dock troligen att de: hafva burit

dem in uti sig, då de voro små; men både perf. och aor. saknas af åé/o/uar.]. Del-

finens ungar tillväxa hastigt, ty med 10:de året äro de fullvuxne [här menas väl 10:de

månaden]. Hon är drägtig 10 månader och föder endast om sommaren. Det händer äf-

ven att Delfinen ej synes under 30 dagars tid under hundstjernans uppgång {vnb xvvct;

Juli, Augusti). Han följer ungarna länge och älskar dem mycket. Han lefver länge:

man har sett dem som lefvat 25 till 30 år; ty fiskrarna pläga hugga märken i stjerten

på en och annan och släppa dem, för att deraf lära känna deras ålder.

VIII, 2. 3: Mest afvikande från vanliga förhållanden är Delfinen och . . Phalama och

Hvalarne i allmänhet . . som hafva blåshål ... de kunna ej rätt väl räknas hvarken till

landtdjuren eller vattendjuren . . ty vattnet intaga och utkasta de genom blåshålet, och

luften, genom lungan. De hafva nämligen denna del och andas; hvarföre en Delfin, som

fastnar i ett nät, snart qväfves och dör. Men utom vattnet lefver han länge, suckande

och snyftande, liksom andra djur som andas; och sofvande har han näbben öfver vattnet

för att andas. ... — VIII, 4. 3: Här uppräknas Delfinen bland de fiskar som blott lefva

af kött (rof). — Ibid. 4: Om ej han liksom de öfrige Hvalarne och Hajarne hade mun-

nen undertill, så skulle få af de mindre fiskarna blifva öfriga, ty Delfinens snabbhet och

glupskhet äro förvånande. — VIII, 15. 3: Utom Delfinen och Phocaena finnas inga stora

djur i Svarta hafvet (som har drickbart vatten), och Delfinen är där liten.

IX, 35. 1: (Här berättas några sagor om Delfinens mildhet, hjelpsamhet, kärlek till

barn, förstånd o. s. v.). — Ibid. 2: Afven om hans snabbhet berättas otroliga saker, ty

han anses vara det snabbaste af alla djur, och springer öfver masterna på stora skepp . .

.

(Detta anses isynnerhet hända då de förföljt andra fiskar till stort djup och åter måste

med pilens hastighet ila mot ytan, då de ej kunna hejda sig i farten..). Hanne och hona

lefva parvis tillsamman. Ovisst är hvarföre de springa upp på land, ty de sägas göra

detta understundom, . . utan anledning.

Här omtalas en Delfin-art, som sannolikt Kr de nyares Delphhms delphis, hvilken uppgifves vara allmän
i Medelhafvet och af Nokdmann, Fn. Pontica, säges finnas i Svarta hafvet. Han tyckes hafva varit ganska allmän
i Archipelagen och väl känd af fiskrarna. Att några sagor berättas till slut (i* 9:de boken) efter de för öfrigt
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ganska goda uppgifterna, bör ej förefalla besynnerligt. Det torde väl vara sannolikt att författaren sjelf kan hafva

haft något exemplar till undersökning, ehuru han säger munnen sitta under hufvudet samt blåshålet på ryggen,

hvanned dock kan menas öfre sidan. Af Delfinens uppräknande bland fiskarna (VIII, 4. 3) och af några andra

ställen synes, att det ej varit lätt för författaren att arbeta sig ifrån den vanliga föreställningen, att Hvalarna voro

fiskar. Sannolikt har Aristoteles sjelf först insett deras betydliga olikhet med dessa djur. — Den lilla fisk, som
omtalas under namn af Lus (V, 25. 3), är en Echencis (remora eller annan art) som plägar åtfölja alla Hvalar,

Hajar och större Sköldpaddor, sittande fästad vid deras kropp, och som lefver af deras exkrementer, hvilka han
märker och hastigt uppfångar så snart de afgå, hvarefter han åter lika hastigt sätter sig fast. Jag har sjelf ofta

sett detta. Dereinot är den fisk, som författaren kallar Echeneis (II, 10. 3), troligtvis något helt annat.

G7. <Pc6.<utt>u (Phocaena), Tu in lare. VI, 11. 1: Phocama förhåller sig som Delfi-

nen (föder en lefvande unge), och liknar en liten Delfin, samt finnes i Pontus (Svarta.

hafvet). Den skiljer sig från Delfinen genom mindre storlek, men bredare rygg. Färgen

är blå. Men många räkna Phocaena till Delfinslägtet. — Ibid. 2: (se under Delphinus).

—

VIII, 15. 3: (se under Delphinus).

Tu ml aren, Delphinus phoccena, anföres af Nohdmann, Fn. Pontica 65, såsom allmän i Svarta hafvet, och

sedd ända upp i Masotis vid Azov. Att Aristoteles säger honom vara blå till lärgen (xvavoöv) torde bero på
oriktiga uppgifter.

68. $aAttiva (Phalaena; lat. Balaena)? I, 4. 1: har blåshålet i pannan. — Vidare

namnes Phalaena tillsammans med de öfriga hvalarna på flera ställen som förut äro an-

förda, nämligen: III, 16. 1: har spenar och mjölk (se Cetus); — IV, 10. 5: sofver med
blåshålet öfver vattnet (se Delphinus); — VI, 11. 1: (jämf. Cetus, samt dessutom:) Pha-

lsena föder 2 ungar och aldrig flera, men understundom blott en. — VIII, 2. 3: (se un-

der Delphinus).

Storleken angifves ingenstädes af Aristoteles, ej heller stället hvarcst Phalaena finnes. Detta sednare

måste dock vara Medelhafvet, emedan djuret synes hafva varit temligen bekant, hvilket kan inses af den bestämd-

het hvanned författaren yttrar sig om antalet af ungar, samt deraf att det namnes på mänga stallen och af andra

författare. Uti en af .Esopi fabler (Delphini et Cobius) omtalas "Phahenae" såsom stridande med Delfinerna. Det

är ej sannolikt att ARISTOTELIS kännedom deroin skulle, såsom man trott, härleda sig från personer som äterkommo

efter att hafva deltagit i NEARCHS resa på indiska hafvet; ty denna resa slutade först i Februari 325 f. C. f.,

kort efter ALEXANDERS egen återkomst med armeen till Babylon. Men vid denna tid hade Aristoteles redan

långe haft sitt arbete färdigt och i fall han då hade deruti infört nya underrättelser om Phalama, så hade de in-

kommit på ett enda ställe, och ej utminuterade på G ställen, hvarest vanligtvis blott namnet finnes jämte andra

hvalarters namn; ty blott pä 2:ne ställen anföres någonting särskUdt om Phalaena, nämligen I, 4. 1 och det sista

stället uti VI, 11. 1. Vi måste således antaga, att åtminstone det mesta som anföres om detta djur, var skrifvet

vid bokens första författande, och att Pfaalena svårligen kan vara annat än en i Medelhafvet förekommande Hval.

Sannolikt utmärker detta namn en eller flera af de stora Delfin-arter som blifvit funna derstädes, såsom llyperoo-

don (D. bayeri llisso), D. tursio, globiceps och orca Schl. Möjligtvis har man med namnen Phalaena och

Cetus ömsom betecknat hvarje hval som var större än Delfinen och ej sä allmänt visade sig. — Af yttrandet (I,

4. 1) att blåshålet sitter i pannan {ev zco fitTomo)), till skillnad från det hos Delfinen, som säges sitta på ryg-

gen, har man slutat att har är fråga om Kachelotten (Physeter) och denna mening har blifvit bestyrkt deraf

att PLINITJ8 (IX, kap. 3, 4 och (J) tyckes kunna tala om Pliyseter under namn af Bahena, som han känner

genom berättelsen om Alexanders flotta, och uppgifver hafva en ofantlig storlek. Men af Plinii öfriga berättel-

ser om "Balaena" och "Physeter" synes tydligt alt han dermed menar stora hvalar i allmänhet och att. han under

Bannet Balaena afskrifver Aristotelis uppgifter blandade med andra, nyare. Uppgiften om blåshålets läge härle-

der sig utan tvifvel fiän sjömän eller fiskare, och kan svårligen antagas bevisa någonting. Dessutom sitter biås-

hålet hos Physeter ej i pannan, utan främst pä nosen.

69. Mvanxijog (Mysticetus). III, 10. 13: Vidare har Mysticetus inga tänder i

munnen, utan här som likna svinborst \\ likhet med den nyss förut omtalade haren, som

äfven har liar i gommen].

Ingenting mera namnes om detta djur hos Aristoteles och ej heller, så vidt jag vet, hos andra författare,

annat än detta samma ställe, afskrifvet pä hvarjehanda olika sätt. C. Gessner anser denna Mystiee.tus för den-

samma som Grönlandsh valen, hvilken, oaktadt Artedis tvifvel, af Linné benämnes Bältena mysticetus. Jag

måste sä vida gilla denna fisigt, att sannolikt en art af Linnés slägte B a la- na här menas; dock troligen af de
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nyares Balcenoptera och sannolikast den art, som några gånger i sednare tider blifvit funnen i Medelhafvet, B.

musculus L. Slägtet Bältena är nämligen det enda bland halsdjuren, och bland djur i allmänhet, som saknar tän-

der men har erofva hår eller borst i munnen; ty såsom sådana visa sig de slitna ändarna af barderna, som skjuta

ut, utanför läpparna, på en död Hval. Jag föreställer mig nämligen att en sådan Hval har strandat i trakten af

Grekland eller någon af dess kolonier, under, eller kort före Aristotelis tid, och blifvit sedd af fiskare eller andra

personer som berättat derom för honom, samt att just det förvånande och ovanliga i detta ofantliga djurs uppen-

barelse gifvit anledning till namnet, mysti-cetus (eller mysto-cetus, [tvgoxr]Tog): den mystiske hvalen (liksom

ftvgiTinlog, fivgodöxng); eller möjligtvis kunde han hafva strandat på ön Mystos vid jEtolien. Några nyare,

såsom Bekkeb, Sträck (i registret) och Firmin Didots upplaga, hafva antagit att detta namn skulle skrifvas

m)g to xrjzng och betyda mus ceti, eller en liten fisk (mus) som åtföljde hvalen. Detta föreställningssätt är

gammalt, ty det lider väl knappt något tvifvel, att en del af det som Plinitjs berättar om Mus marinus, och

isynnerhet det som han säger i sista raderna af bokeu IX, om vänskapen mellan Balaena och Mus, hvilken sed-

nare skulle vara den förres ledare, härrör från en sammanblandning af historien om Naucrates ductor, hajens

m. fl:s följeslagare, ined namnet mystocetus hos Aristoteles; kanhända äfven med den nyss (under Delphi-

nus) omtalade berättelsen om Dclfinlusen, Echencis. Att det är oriktigt synes deraf, att ingen fisk finnes på

hvilken Aristotelis beskrifning passar. Dessutom är väl uttrycket /.tug xo xr/zog ej riktig grekiska; det borde

väl i denna mening heta fxvg iov xrjteog, eller /.tog o xrjzovg. Den ofvan gifna förklaringen af namnet Mysti-

cetus synes mig långt mera tillfredsställande, både till namn och sak.

Fabulösa djur.

70. MuQTtxoQctg eller (acivtixojqu (Martichoras, Mantichora). II, 3. 10: Ibland dessa

djurslägten [Däggdjuren] finnes intet som har dubbel tandrad; men om man kunde tro

Ctesias, så funnes ett sådant; ty han säger att i Indien finnes ett djur, kalladt Marti-

chora, som i båda käkarna har 3 dubbel tandrad. Till storlek, hårighet och fötter liknar

det Lejonet; till ansigte och öron, Menniskan. ögonen äro blå, färgen röd, svansen så-

som Skorpionens, med en tagg hvars grenar han kan utkasta. Lätet liknar dels det af

en blåspipa, dels af en trumpet. Det springer så snabbt som Hjorten, är grymt och äter

Menniskor.

Uti denna beskrifning tycker man sig åtminstone till grunddragen igenkänna en af de fantastiska och illa

gjorda målningar eller bilder som tillhöra den vidunderliga indiska mythologien och som ännu ses öfverallt uti

tempel och mindre afgudahus i detta land. En verklig djurbild ligger vanligen till grund för dem, men de äro

genom tillsatser i högsta grad vanställda, och sannolikt har Ctesias sjelf ej gjort bilden mera naturenlig.

71. 0'vog ivdtxog (Asmus indicus), "Indiska åsnan". Detta djur omtalas endast II,

2. 9, med följande ord: Få djur äro enhornade och enklöfvade, såsom Indiska åsnan, . . .

Ensam bland de enhofvade har hon astragalus. — Dessutom upprepas den första delen af

detta yttrande i arbetet De partibus An. III, 2.

Sannolikt hade Aristoteles, såsom Wiegmann anmärker (Obs. in Arist. p. 36), denna uppgift från Cte-

sias, som skall hafva omtalat vilda Åsnor från Indien, försedda med ett 1^ aln långt horn i pannan, något min-

dre än hästar, hvita och prydda af granna färger. En sådan^ beskrifning finnes nämligen hos ^Elianus, som efter

all sannolikhet afskrifvit den af Ctesias. Men namnet "Åsnor som hafva horn" omtalades redan kort före

Ctesias, af Herodot, från den vestra, bördiga, vattenrika och bergiga delen af Libyen (i nuvarande Tunis eller

Algier, vid Atlas). — Att historien om Enhörningen, som redan hos Plinius finnes fullt utbildad, börjar från dessa

uppgifter hos Ctesias och Aristoteles, tyckes vara säkert, och för mig synes det högst troligt, att den förre,

här, liksom i nästföregående fall, tagit sin beskrifning efter en indisk målning eller bild. En illa ritad häst eller

antilop, utstyrd med horn i pannan, kan rätt väl vara urbilden för den indiska Åsnan och för Enhörningen Stor-

leken och färgen visa att den indiske Rhinoceros ej kan vara menad. — Herodot beskrifver ej så noga sin be-

hornade Åsna och nämner hvarken storlek, färg, fötternas beskaffenhet eller hornens antal. Det är alltså sannolikt

att någon större Antilop eller kanske Cervus dama gifvit anledning till berättelsen, som han hade fått i Cyrene,

förmodligen af resande köpmän eller genom nomadiska infödingar. Det är ej sannolikt att han skulle hafva gifvit

namnet Åsna åt ett så stort djur som Rhinoceros, liksom man ej heller äger någon underrättelse att Rhinoceros skulle

hafva funnits i nämnda trakt. Detta djur har ej blifvit kändt i Europa, ens till namnet, förr än ett par århun-

draden sednare. Cuvier har redan anmärkt att Agatiiarchides var den förste som skriftligen omtalade det, från

Egypten (v. p. 100 f. C. f.).
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Register öfver Däggdjuren

1. Grekiska namn.

AO.ovnog 11:0 13.

«i'£... 43.

«Xbinrfé 6.

10.

åoxiog 24.

asnuXa§ 35.

Bövngog 38.

PovfinAig 45.

fioug 37, 37 6.

/W.ij 20.

yivyog 58.

yj.iiyog 12.

/lagvnovg 31.

thkif ig 6(i.

d'oox<eg 50.

Ehyog 47, 48.

tXnog (an Hitog?) 26.

éléifag 64.

Aclurus n:o 13.

Aix v. asx 43.

Alopex 6; 10.

Arctus 24
Aspalax 35.

Bålarna, se Phalaena.

Bonasus 38.

Bubalis 45.

Bus 37.

Camelus 53.

Caprus 61.

Castor 29.

Cebus 2.

Cetus 65.

Chiraaera 44.

Choeropithecus 4.

Crius 39.

Cy nocephalus 3.

Simia sylvanus u:o 1.

subviridis 2.

hamadryas 3.

sp 4.

Vespertilio (in gencre) 5.

Canis faniiliaris 7.

lupus 8.

aureus L 9.

vulpes 10.

Hyacna striata II, 12.

Felis domestica 13.

pardnlis 14, 15.

tigris 16.

leo 17.

lynx 18.

Herpesles ichneumon 19.

ivvdt>)g n:0 23.

tyivog 33.
'

H/xtovog 59.

Gulg 9.

Ixtig 21

.

ivvog 57.

Innékatfog 49.

iriTiog 54.

notafiiog 63.

i/vev/jur 19.

Kdfir\).og 53.

y.anoog 61.

xngrmQ 29.

xrjpog 2.

xrjTog 65.

XQiog 39.

xvvoxiffalog 3.

y.vmy 7.

yiaymbg n:o 32.

IdraS 28.

léiov 17.

XvyS 18.

Xvxog 8.

Mum/alga, eller

fj
(coTiydoag 70.

fi vynkfj 34.

fivg 27.

fjvgTtxrjTog 69.

jVvxt ff>lg 5.

0'ig 40.

övog 55.

äyQiog 59 6.

ivöixog 71.

OQeug 56.

oqv'^ 46.

ihty&ijo 14.

2. Namnen efter latinskt skri/sätt.

Cyon n:o 7.

Dasypus 31.

Delphis 66.

Dorcas 50.

Echinus 33.

Elaphus 47, 48.

Elephas 64.

Elius 26.

Enydris (nec Enhydris) 23.

Gale 20.

Ginnus 58.

Glanus 12.

Hemionus 59.

Hinnus 57.

Hippelaphus 49.

Hippus 54.

potamius (ctr. Hip-

popotamus 63.

Hyaena n:o 11.

Hys (lat. Sus) 60, 62.

Hystrix 30.

Ichneumon 19.

Ictis 21.

Lagous 32.

Latax 28.

Leon 17.

Lycus 8.

Lynx 18.

Marticboras vel Mantichora 70.

Mus 27.

Mygale 34.

My sticetus 69.

Nycteris 5.

Om (lat. Ovis) 40.

Onus 55.

Onus agrius (contr. onager) 59 6.

3. Arterna i systematisk ordning.

Mustela erminea n:o

boccamela
( lutreola?)*)

Lutra vulgaris

Ursus arctus

Phoca sp

Pteromys volans?

Myoxus sp

Mus musculus
cahirinus

Cricetus sp

Hypudaeus sp

Dipus aegyptius

aulacotis?

Spermophilus

Castor fiber 22*), 28,

Hystrix cristata

Lepus eur. et aegypt 31,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

6.

26.

27.

Erinaceus europaeus n:o 33.

Sorex sp 34.

Talpa sp 35.

29.

30.

32.

Bos taurus 36, 37.

— bubalus? 37 6.

— bison 38.

Ovis aries 39, 40, 41.

Capra hircus 42, 43, 44.

sp fera 43.

Bubalis mauret.? 45.

Oryx leucoryx 46.

(Autilope dorcas? sub 50, 51?)

Cervus capreolus 50, 51.

elaphus 47, 48.

aristotelis 49.

Caraelopardalis 52.

Camelus 2 sp 53.

nngduXig n:o 15.

näoöiov 52.

niér\xog I.

noofiaroy 41.

7ioof 51.

ZuOé(>iov och aatvQiov ") 22.
T(cvnog 36.

riypig 16.

iQuyog 42.
"Yaiya 11.

i>g 60, 62.

vgroi^ 30.

<P('(luiva 68.

(f.0ixcuva 67.

<f
wxt) 25.

XlfiuiQK 44.

XOtQonlOr\xog 4.

Onus indicus n:o 71.

Oreus 56.

Oryx 46.

Pantheia 14.

Pardalis 15.

Pardium 52.

Phaliena 68.

Phocaena 67

.

Phoca 25.

Pithecus 1.

Probatum 41.

Prox 51.

Satherium vel Satyrium*).. 22.

Taurus 36.

Thos 9.

Tigris 16.

Tragus 42.

Equus caballus n:o 54.

asinus 55.

(hybridus)... 56, 57, 58.

onager 59, 59 6.

Sus scrofa 60, 6 1

.

— » ferus 62.

Hippopotamus 63.

Elephas indicus 64.

Cete in genere 65.

Delphinus delphis 66.

phocsena 67.

sp. major 68.

Balaena sp 69.

F a b u 1 o s a.

Martichoras 70.

Asinus indicus 71.

') Ofvan, sid. 35, antages att namnet Zutvqiov, enligt äldre Zoologers mening, utmärker Me 11 k en (Mustela lutreola). Men vid när-

mare öfvervägande tinner jag sannolikare att det, liksom Latax och Castor, utmärker Bä/vem (Castor fiber). £utvqiov är ett gam-
malt namn på växtslägtet Orchis, och har afscende på dess rotknölars likhet med testiklar samt egenskap såsom incitantes ad

venerem. Utan tvifvel har samma namn blifvit gifvet åt Bäfvern med afVeende på dess bäfvergälls-säckar, hvarigenom hannarna

tyckas hafva 2 par testes, och ansetts vara ganska kättjefulla, liksom "Satyrerna". Ännu plägar man anmärka detsamma om Bäfvern

på de ställen hvarest han förekommer. Namnet auöéaiov (af aulhjn, meuibrum virile) har uppenbart en likartad betydelse. Denna åsigt

fölfaller ej derigenom att båda dessa namn uppräknas tillhopa med 2:ne andra, som ännu säkrare kunna antagas utmärka samma djur,

och att Bäfveru således på ett enda ställe omtalas med 4 olika namn (se Castor, n:o 29). Det är nämligen, såsom vi förut antagit,

skäligen tydligt att Akistotei.es endast känt Bäfvern genom berättelser af flera jägare och resande, hvilka omtalat honom under

alla dessa olika namn, men att blott den, som kallade honom Latax, något närmare känt och beskrifvit hans utseende och levnads-

sätt (se Latax, n:o 28).
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II. Foglar *).

Om foglarna i allmänhet hafva vi förut (sid. 19 och följ.) omtalat det som af Ari-

stoteles anföres med afseende på deras systematiska plats (I, 1. 6 och I, 5. 7). Dess-

utom förekomma flera yttranden med afseende på enskilda organer eller funktioner, såsom

att de äro äggläggande, hafva fjädrar, eller näbb, eller 2 fötter eller andas med lungor

o. s. v., samt isynnerhet följande utförligare, allmänna beskrifningar:

II, 8. 1: Afven foglarna hafva några delar lika med dem hos de hittills ointalade dju-

ren, såsom hufvud, hals, rygg och kroppens undre delar och det som motsvarar bröstet.

Vidare: 2 fötter såsom menniskan . . . fastän de böja dem bakåt liksom de öfriga djuren,

såsom vi förut nämnt (II, 1. 6', hvarest detta jämte nästa strof i korthet anföres). Men de

hafva ej händer eller framfötter, utan vingar, som äro dem egna bland djuren. De hafva

äfven ett höftben, som liknar ett lårben: stort och framskjutande ända under midten af

buksidan, så att man skulle kunna tro det vara ett särskildt lär, och att låret mellan

(detta och) skenbenet vore en annan del [vi hafva förut omtalat denna oriktiga åsigtj. . .

.

§ 2: Alla foglar hafva många klor . . ty de flestes tår äro åtskilda; men de simmande
äro simfotade {c,hyaponoSa , steganopoda), men hafva ledade och särskilda tår. De som

flyga högt äro alla 4-tåiga; de flesta hafva tre framåt och en bakåt i stället för häl (!);

inen några få hafva två framåt och två bakåt, såsom Jynx. ... § 3: Foglarne hafva mun,

men egendomlig: en näbb utan läppar och tänder; ej heller öron eller näsborrar; men

öppningarna för det sednare sinnet finnas i näbben, för det förra i hufvudet. Alla hafva

två ögon, såsom andra djur, men utan ögonhår. De tunga (foglarna) blunda med undre

ögonlocket; alla blinka med en hud som går ut från ögonvrån, men Ugglorna äfven med

öfre locket. ... De hafva livarken fjäll eller hår, utan fjädrar; — § 4: men hvarje fjäder

har ett skaft. De hafva ej svans, utan stjert {oQ^onuyiov; orropygium), som hos de

långben ta och de simfotade är kort, hos de öfriga lång. Dessa sednare hålla under

flygten fötterna mot buken, men de kortstjertade sträcka dem bakut. Alla hafva tunga,

men af olika beskaffenhet. Näst menniskan utsäga några fogelslägten bäst bokstafsljud,

och sådana äro isynnerhet de bredtungade. Epiglottis saknas hos alla äggläggande djur;

men de sammandraga och utvidga öppningen så att intet tungt ämne kan komma ned

i lungan. — § 5: Några fogelslägten hafva sporrar; men inga hafva på en gång sporrar

och krokiga klor. . . .

II, 11. 4 till 8: (om lefvern och blindtarmaina). — II, 12. 14: Foglarna hafva de inre

delarna olika både med hvarandra och med de öfriga djuren. Några hafva framom ma-

gen en kräfva (nQOAoftov), såsom Hönsen och Dufvorna. Kräfvan är en stor och ihålig

hud, i hvilken födan först ingår, då den är oberedd ... — § 15: De fleste hafva en köt-

tig och tät mage, inuti hvilken är en stark hud, som kan skiljas från det köttiga (in. m.

om olika beskaffenhet af magen). — VI, 1. 1 och 2 omtalas äggens antal (utfördt på
sina ställen); äggläggningstid, mest om våren etc. — VI, 2: Äggens beskrifning, innehåll,

*) För att icke få ett alltför stort antal fogelnamn uppförda under rubriken obestämda, liar jag, tillhopa med
de v. p. 90 säkert kända eller bestämbara, uppräknat omkring 40, som väl äro till arten obekanta, men som
dock kunna säkert hänföras till vissa sliigten eller familjer (t. ex. u:o 6, 7, 12—14), samt ungefär 20, som
blott kunnat med någorlunda sannolikhet bestämmas, hvilka sistnämnda anföras med ett ? näst efter namnet
(t. ex. n:o 43—50). — Härigenom återstå blott de sista 23 (mo 153 och följande) såsom alldeles obestämda.



OM ARISTOTE LIS DJUK ARTER: FOGLAR. 63

färger, m. in.; "af de aflånga och spetsade födas honor; af de mindre, hannar"; artificiell

kläckning, bruklig i Egypten; om äggets bildning, tillväxt och varpning; blindägg; ruf-

ning, . . . VI, 3, innehåller en omständlig beskrifning af ungens utveckling i ägget, från

början, till kläckningen ... — VI, 6. 2: De stora foglarna kläcka äggen efter v. p. 30

dagars rufning, såsom Gåsen oeh Trappen; de medelstora, såsom Gladan och Höken, efter

ungefär 20 dagar. — VI, 9. 3: Testiklarne äro stora under fortplantningstiden.

VIII, 5 innehåller en allmän öfversigt af fogelklassen efter föda och vistelseort, med
uppräkning af talrika arter. De sägas vara: köttätande {gccQxocpctya)

, eller insektätande i

allmänhet {gxwXr\xo(paya; scolecophaga, egentligen larvätare), acanthophaga (ccxccv&öcpayct;

tistelätare, men tyckes menas fröätande); scnipophaga (g.(vmo(paya; som söka träd mask ur

ved, nämligen Hackspettarna); frö- och växtätare {xccQno-e,t noocpaya ; dufveslägtet). En
del foglar lefva omkring vatten (etc. se Vadare och Simfoglar); . . . Många äro allätande

{nccfxqiayot). — VIII, 5. 8: I allmänhet dricka foglarna litet; — VIII, 8. 1: De flesta in-

supa vattnet (gnagu), utom de som hafva lång hals.

VIII, 5. 5: Turturdufvan ligger i dvala (om vintern, i hålor: (pcoÅet)-, Oenas (Klippduf-

van) kommer till dessa trakter då hon har ungar; alla andra foglar, som komma om som-

maren, bygga bo här och uppföda sina ungar, mest med djur, utom dufveslägtet. — VIII.

14. 1 (om flyttningen), en del tillbringa sommaren i kalla, vintern i varma länder . . .

(vidare om Trana, Pelikan). — § 5: om flera arters flyttning eller dvala, se: Dufvorna

(n:o 100-105), Vaktlarna (113), Cychramus (118); — VIII, 18. 1: Af foglarna ligga många

i vinterdvala {(fatXovgi) och alla flytta ej bort till varmare ställen, såsom somliga tro.

De som äro nära intill sådana trakter, hvarest de alltid kunna vistas, fara åstad dit; men
de som äro aflägsnare derifrån, lemna ej hembygden, utan dölja sig (se vidare: Gladan.

n:o 24; Svalan, 74 m. fl. och isynnerhet Turtur, 105. — Se för öfrigt, om flyttningen, vid

hvarje art. — IX, 36. 5: Några foglar bada i sand {xovigxixoi
, pulveratrices); andra i

vatten (Åovgrai, tvättare); andra hvarken i sand eller vatten. Hönsen och några som

hafva räta klor bada i sand (se art. Gallinae); de som vistas omkring vatten, tvätta sig

deruti; somliga bada på båda sätten, såsom Dufvan och Gråsparfven; men de fleste rof-

foglar på intetdera sättet.

l:o Accipitres Linn. (Roffoglar).

Desse omtalas ofta under namn af krok-kloiga (yttjuifjovv/eg, gampsonyches) , hvil-

ken term redan finnes hos Homerus och ofta hos Aristophanes), t. ex. I, 1. 10: de lefva

ej i sällskap (flock); — II, 8. 1: de hafva längre lår [/urjpov, hvarmed dock menas tibiaj

och starkare bröst än de öfrige. — VI, 1. 2: de värpa få &gg. — VI, 5. 1: de värpa

blott en gång om året. — VI, 6. 3: De fleste roffoglar utdrifva ungarna ur boet så snart

de kunna flyga. Af öfriga foglar göra de fleste likaså och hafva sedan ingen omsorg om
deras föda, utom Kråkan. — VIII, 5. 1: Alla äro köttätande, och kunna ej förtära frukter

—

Sådana äro alla örnar och Glador och båda sorterna Hökar, . . . och Triorches.

Vidare Phene och Gyps. — § 2: Vidare några af Nattfoglarna (se yÅcevf). — VIII, 5.8:

De äta djur som de kunna bemäktiga sig och äfven andra foglar, men icke af sitt eget

slägte såsom fiskarna. I allmänhet dricka foglarna ej mycket, men de fleste roffoglar

dricka alldeles icke, om ej några af de små, som blott sällan dricka, och isynnerhet
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Cenchris. — VIII, 14. 6: I allmänhet äro Roffoglarna korthalsade och bredtungade och

efterapare (mimetica). En sådan är Papegojan . . .

a) Nattroffoglar (eller Ugglor; jfr. under sp. 1).

1. rXctv£ (Glaux; lat. Ulula v. Noctua), Uggla. I, 1. 12: de lefva om natten

(vvxTépofiia); — II, 8. 3: blinka äfven med öfre ögonlocket; — II, 11. 4: Mjelten är

ganska liten; — II, 12. 15 och 17: Matstrupen är nedtill vid; — blindtarmarne två. —
VIII, 5. 2: några af Nattfoglarna äro krokkloiga, såsom Nycticorax, Glaux, Bryas...

äfven Eleus, iEgolius, Scops. ... Dessa tre (sednare) likna hvarandra till utseendet och

äro köttätande. — VIII, 18 (i slutet): ligger i dvala några dagar om vintern. — IX, 2. 3:

är fiende med Kråkan; . . . äfven med Orchilus. Om dagen flyga småfoglarna omkring

Ugglan, då de sägas beundra henne, och rycka (henne i fjädrarna); hvårföre ock fogel-

fängare bruka Ugglor för att fånga allehanda sorter småfoglar. — IX, 23. 1: Glaux,

Nycticorax och de öfrige som icke kunna se om dagen, jaga om natten; men icke hela

natten, utan blott om aftonen och i gryningen. De fånga Möss, Ödlor, Sphondyler och

andra sådana mindre djur. — (Om sättet att fånga Glaux, se under n:o 2).

I det här anförda finnes tydligen en blandning af uppgifter om Glaux (Ugglan) såsom föreställande

hela Uggleslägtet, med andra om en särskild art af Uggla under samma namn af Glaux. Se vidare härom

efter n:o 10.

2. Sirög (eller corog, Otus). VIII, 14. 6: flyttar bort om hösten med Vakteln; . . .

Otus liknar Glaux och har fjädrar vid öronen; några kalla honom äfven Nycticorax;
han är en elaking (xoftaÅog) och efterapare, och kan fångas, liksom Glaux, om man dan-

sar framför honom, då den andre jägaren går omkring [och griper honom bakifrån?].

3. NvxTtxoQccg' (Nycticorax; Nattkorp): är densamme som Otus (se Otus). — II,

12. 17: har 2 blindtarmar. — VIII, 5. 2 och IX, 23. 1 (se Glaux).

4. £x(6y (Scops; lat. Asio). VIII, 5. 2: är mindre än Glaux (etc. se Glaux). —
IX, 19. 7: En del finnas alltid, vid hvarje årstid, och kallas Aiiscops (alltid-uggla) samt

äro odugliga till mat; andra ses understundom om hösten under en eller annan dags tid

och äro ätliga. . . . Dessa skilja sig från de förra (alltid qvarblifvande) endast genom sin

tjocklek; och dessa äro tysta; de förra gifva ljud. Om deras ursprung är ingenting be-

kant, utom det att de komina under vestanvind; men detta är tydligt.

5. Aeigxcoy (Aiscops; Alltid-uggla), se Scops.

6. EAbög (Eleus, eller hellre tXuog, helius, palustris). Uppräknas bland ugglorna

VIII, 5. 2: är större än en tupp. iEgolius liknar honom, och båda fånga skator. — Sä-

ges, IX, 2. 6: vara fiende till Crex.

7. AiywXiog (Aegolius; skrifves äfven atrcoÅiog, aitolius)? VIII, 5. 2 (se under fö-

regående). — VI, 6. 2: iEgolius lägger ända till 4 ägg. — IX, 2. 4: äter Calaris [n:o

162J. — IX, 16. 5: iEgolius jagar om natten och synes föga om dagen. Äfven denne

bebor klippor och bergshålor, "ty han har ett dubbelt lefnadssätt" (?). Till sinnesarten är

han närig och flitig.

8. Byväg (Bryas; lat. Bubo. Skrifves äfven Bvctg, Byas). Se ofvan, vid Glaux,

VIII, 5. 2 och vidare: han liknar ugglan till utseendet men örnen till storleken.
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9. 'Yffytg (Hybris). IX, 13. 3: Hybris, hvilken somliga påstå vara samma fogel

som Ptynx, ser icke om dagen, men om natten jngar han liksom örnarna \ccsror; tydlig

felskrifning i stället för: Ugglorna]; och han strider så häftigt med örnen, att båda ofta

tagas lefvande af herdarna. Denne lägger två hgg och bygger bo i klippor och grottor.

10. Jlxvyl (Ptynx) namnes blott IX, 13. 3; se under föregående.

Genom ett noggrannare jämförande af allt det som ofvan anföres om Ugglorna (n:o 1—10) kommer mau
till följande slutsatser. Det blir tydligt att författaren sjelf ej noga känt och ganska föga undersökt dessa foglar;

lian nämner ej ett ord om de stora öronöppningaina hos några af dem. Men genom andra personer har han haft

tämligen riktiga underrättelser om alla de arter som finnas i Grekland. Dessa arternas namn haffa i grekiskan

varit lika obestämda som i andra språk. Blott den genom sin storlek utmärkte Ufven, Strix bubo, torde hafva

haft ett bestämdare namn: Bryas, n:o 8. — Hybris och Ptynx, n:0 9 och 10, äro uppenbart samma fogel, så

vida man ej haft ett eget namn för Strix ascalaphus, som dock nu skall vara sällsynt i Grekland. Under Hybris,

n:o 9, har författaren anfört sina sagesman, herdarna. (Fortsättaingen af denna strof finnes under Tranan, n:o 116).

—

O tus och Scops m. fl. (n:o 2—5) äro de mindre arterna med fjädertofsar i hufvudet, h vilka vi pläga kalla

Ilornugglor: Strix otus, brachyotus och scops, hvilka arter sinsemellan något förväxlas. Det är tydligt att Otus
är den i Grekland allmänna Strix otus L. och att Scops, den minsta af Ugglorna, är S scops L. Men då det

säges att Otus flyttar bort om hösten, så menas uppenbart Str. brachyotus, hvilken dessutom, på ett annat ställe,

får namn af Scops, "som blott ses några få dagar om hösten", såsom verkligen händelsen är med S brachvotus.

hvilken endast under flyttningen besöker Grekland. — Aiscops (mo 5) utmärker de Hornugglor som ej flytta,

nämligen S. otus och scops. — "Eleus" (mo 6) måste vidare räknas hit. Detta ord bör utan tvifvel skrifvas

"Xeiog (hclius), då det ger begrepp om en Uggla som lefver i kärr eller åtminstone bland tufvor på fuktig mark.
Detta bestyrkes deraf, att denna Uggla säges vara fiende till Crex. Det är nämligen svårt att förstå huru en

Uggla skulle kunna fä någonting obytt med Crex, som lefver ute på fälten, helst på fuktiga ängar, så vida de ej

vistades på samma ställen. Vi kunna således med skälig visshet anse denna art för Jord- eller Kärr-ugglan,
Strix brachyotus, som strax förut visades vara förblandad under 2:iie andra namn: Otus och Scops. Hon säges

väl vara större än en tupp, hvilket är något för mycket, men med dylika jämförelser får man aldrig räkna noga
hos de gamle. — jligolius (mo 7) är ej närmare beskrifven än att han liknar den sistnämnda och är i rörelse

om natten. Dermed menas alltså en medelstor Nattuggla, och detta namn kan ganska väl på en gång utmärka

de båda i Grekland vanliga Nattugglorna, Strix aluco och S. flammea, hvilka sakna tofsar i hufvudet. — Slutligen

återstår blott namnet Glaux, som tydligen är gemensamt för hela uggleslägtet, liksom namnen Uggla, Eule, Owl,

Ulula. Men dessutom utmärker detta namn en bestämd art, som är den vanligaste, eller den som oftast synes, äf-

ven om dagen, i Grekland, nämligen de nyares Strix noctua. Det måste visserligen medgifvas att allt som ofvan

säges om Glaux, gäller eller kan gälla för hela Uggleslägtet, utom den alldeles falska uppgiften om vintersöm-

nen; men på ett par ställen namnes hon dock såsom art jemte andra arter (Otus, Scops ra. fl.), och emedan S.

noctua ej kan vara menad med något af de öfriga nio ugglemannen, sä niäste hon förstås under namnet Glaux; ty

det är ej sannolikt att just denna arten, S. noctua, skulle vara uteglömd, då alla de öfriga, som finnas i Grekland,

omtalas. Vi fä således följande ungefärliga bestämmelser: Strix noctua = mo 1 Glaux ; — S. otus = 2 Otus och

3 Nycticorax; — S. brachyotus = mo 6, Kärrugglan, som dessutom är inblandad under namnen Otus och Scops; —
S. scops = 4. Scops och 5, Aiscops, hvilka dock äfven synas vara något förblandade ined S. otus. — S. aluco

och S. flammea tyckas sammanfattade under mo 7; — S. bubo är mo 8 Bryas, och sannolikt äfven mo 9 och 10.

Hos andra, yngre författare finner man ej en närmare bestämning af de flesta bland dessa namn, ty van-

ligtvis äro de af dem mera sammanblandade eller mindre tydligt framställda än af Akistoteles. Blott hos Athe-

NiEUS (IX, kap. 44 et 45, Ed. Sciiweigh.) finnes en frän Alex. Myndius lånad, god beskrifning af Scops,
som tydligen visar att han med detta namn menar de nyares Strix scops, hvilket ökar vissheten af den ofvan

gjorda bestämningen. De latinska namn (Ulula, Asio m. fl.), med hvilka Gaza öfversatt de grekiska namnen, äro

vida mindre bestämda än dessa sednare oeh beliöfva snarare att genom dem upplysas. Men flera författare, som
efter AiusTOTELES omtalat Ugglorna, hafva upptagit den af honom berättade fabeln: att "Otus, liksom Glaux", kan

fångas medelst dans. Punkts gör till oeh med fogeln sjelf, som han benämner Asio, till en dansare ("imi-

tatrix . . . ac parasita et quodam genere saltatrix": Plin. X, 23, i slutet) och Athenaus öfverflyttar. historien om
dansen till sin Scops, med några små tillägg. Dessa få yttranden hos de gamla författarna hopsamlades af Per-

raclt i hans beskrifning af Demoiselle de Numidie [Grus virgo L.], i Hist. de 1'Acad. III, part. 2. Med
en beundransvärd lättsinnighet läste han uti dem vida mera än de innehålla och, då han såg dem utom deras

sammanhang, kom han till den slutsatsen: att de gamles Scops vore ingen annan än de nyares Grus virgo,

hvilken varit väl bekant för de gamla författarna, som isynnerhet ointalat hennes fallenhet för att dansa och att

efterapa. Denna i sanning löjliga öfverflyttning af en Ugglas namn till en Trana, upptogs af Buffon ni. fl. och

föranledde Moeiiring att gifva den nämnda Grus virgo namnet Scops, hvilket man nyligen, utan vidare under-

sökning, har velat åter upptaga. — Med namnet Nycticorax förstås hos Aristoteles endast en uggleart (se ofvan).

Dess användande på en Ardea tillhör sednare tider.

Q
K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.

°
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b) Dagroffoglar.

11.
l

Ié$cc% (Hierax; lat. Accipiter), Hök. Både det grekiska och det latinska nam-

net äro, liksom det svenska, generiska namn för de mindre dagroffoglarna, som strax

nedan (n:o 12-22) uppräknas under mera speciella namn, men utmärka dock isynnerhet

de båda vanligaste arterna Astur palumbarius och nisus. Om "Hierax" anföres följande:

— I, 5. 4: han har vingar; — II, 11. 4: mjelten är ytterst liten; — VI, 6. 2: rufvar

äggen omkring 20 dagar; — VI, 7. 1: förvandlas ej till Gök (se art. Gök längre fram

n:o 91), men liknar Göken . . . blott till färgen, utom det att Hökens fläckar äro såsom

streck, Gökens såsom prickar; — § 2: Gökens storlek och flygt likna den minsta Hökens,

som vanligen ej synes vid den tiden då Göken ses; dock hafva de blifvit sedde tillsam-

mans. — § 3: Hökens ungar äro välsmakliga och feta. En sort hökar bygga på aflägsna

och branta klippor. — VIII, 5. 1: Båda Hökarna äro roffoglar: Phabotypus och Spi-

zias [se nedan], hvilka äro ganska olika till storleken. — VIII, 27. 4: Hökarne äro min-

dre i Egypten än i Grekland. — IX, 12. 2: De bygga på klippor; äta ej andra foglars

hjerta .... De jaga olika om sommaren (och om vintern).

IX, 24. 1: Den starkaste af Hökarna är Triorches, näst honom är Aesalon, den

tredje är Circus; Asterias, Phassophonus och Pternis äro andra sorter. Men de

bredvingade Hökarna kallas Hypotriorchi; några, som äro mörkfläckiga, kallas äfven

Sparfhökar (Spizise), andra Kärrhökar (Helei) och Phrynologi (Paddsamlare). Dessa

föda sig lättast och flyga lågt. — § 2: Några säga att Höksorterne ej äro färre än dessa

tio, som äro sinsemellan olika. Ty några af dem slå dufvan då hon sitter på marken,

men jaga henne ej i flykten; andra anfalla henne endast då hon sitter på ett träd eller

annat föremål, . . andra jaga henne blott då hon flyger. — § 3: Det säges äfven att duf-

van känner dessa olika sorter så, att då den kommer, som blott jagar under flykten, blir

hon sittande stilla ... (o. s. v.). — Ibid. 4: I den del af Thracien, som förr kallades Oe-

dropolis, jagar folket småfoglar i sällskap med hökarna i en sjö. De förre slå med stän-

ger i vassen och buskaget för att skrämma småfoglarna, hvilka sedan ofvanifrån anfallas

af hökarna och förskräckta kasta sig till marken, där menniskorna döda dem med käppar

och dela med sig af rofvet åt hökarna. . . .

De olika namnen på hökar, som nyss uppräknades (IX, 24. 1), äro de följande n:o 12-22. Sannolikt är

det rättast att anse, åtminstone de flesta af dem, lika obestämda som namnen Hök, Sparfhök, Falk m. fl. i de nu
lefvande folkspråken.

12. TqioqxW (Triorches; lat. Buteo) säges vara den starkaste af Hökarna; se näst

ofvan. — VIII, 5. 1: är köttätande; så stor som Milvus; synes beständigt [hela året]. —
IX, 2. 4: Förtär Paddor och Ormar.

Sannolikt menas här dels Falco communis (peregrinus), som är stark och djerf; dels Buteo vulgaris, som
förtär amfibier. Äfven sednare hafva dessa bada blifvit förväxlade.

13. AiGuXatv (Aesalon), se under Hierax, strax ofvan. — IX, 2. 6 et 9: är fiende

till iEgypius och Räfven.
Kan efter dessa uppgifter ej närmare bestämmas, än att han är en större Hök eller Falk (icke Örn).

14. Kiqxos (Circus), den tredje till styrkan bland Hökarna (se förut). — IX, 2. 5:

ovän med Räfven.

Afven denne blir efter de alltför knappa uppgifterna obestämd; men att dömma efter namnet, bör han vara
en af de arter som flyga i kretsar, såsom Gladan, och af ett ställe, som författaren anför ur Aeschylus (vid
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Epops, IX, 36. 4), ser man att Circus varit hvitaktig till färgen, hvaraf det blir sannolikt att detta namn ut-

märkt de hvitgrå hannarna af Kärrhökarna, Circus pygargua m. fl., hvilka äfven flyga kretsande. Bélon antog

först, utan uppgifna skäl, att de gamles Circus var en Kärrhök, nämligen hans Faux Perdrieux, som är P. serugi-

nosus L., hvilken dock är mörkbrun. Beciistein antog namnet Circus för hela Kärrhökslägtet. — Det nämnda
stället hos AESCHYLUS, ur en nu förlorad tragedi, som beskrifver Tereus, sedan han enligt den bekanta mythen
hlifvit förvandlad till en Epops (Upupa), lyder i ordagrann öfversättning sålunda:

Denna Epops, som inser sitt eget elände af samma modcrlifs son.

har han gjort brokig och visar honom vara Men dä axen gulfärgat nya skördar

en djerf klippfogel i full rustning, skall brokiga fjädern strax omkläda honom.

som först om råren skakar hvita Circi vinge; Dock skall han, af hat till detta, alltid flytta

ty han skall visa tväune former till annat ställe, till ödsliga lundar och kullar.

15. AoTt-.Qiag (Asterias), so under Hierax, strax ofvan, n:o 11.

Finnes ej vidare bestämd; men att dömma efter namnet, som betyder stjernlik eller stjernbeströdd, är det

sannolikt en ung fogel med talrika fläckar, hvilka ganska väl kunna vara mörka, liksom hos Ardea stellaris, hvilken

äfven kallas Asterias (se u:o 133). Sannolikt menas här alltså en ung Astur palumbarius.

16. $>ccooo(p6vog (Phassophonus; Dufvodödare, lat. Palumbarius), Dufhök. Upp-

räknas med de öfriga arterna: IX, 24. 1 (se ofvan); — och säges, IX, 13. 3: vara så stor

som Cymindis [n:o 170].

Dessa bestämmelser iiro väl alldeles otillräckliga; men namnet tillkännager att här menas en af de större

arterna och särdeles dufvornas svåraste fiende, Astur palumbarius, ehuru den af nyare Ornithologer anses sällsynt i

Grekland. Möjligtvis kan dessutom någon af de större Falkarna, såsom F. communis eller F. lanarius, innefattas

uti samma benämning, hvilket synes troligt af det som säges om hökarnas olika sätt att slå dufvor (se ofvan, n-.o

11, Hierax, IX, 2-1. 2).

17. <frafioTvnog (Phabotypus) namnes blott VIII, 5. 1 (se under Hierax, n:o 11).

Ar utan tvifvel samme fogel som den föregående, då namnet har lika betydelse. Detta bekräftas dessutom
genom jämförelsen med Spizias (Astur nisus) på det enda stället, hvarest namnet Phabotypus finnes anfördt.

18. UrtQPig (Pternis) omtalas endast IX, 24. 1, såsom en hökart (se ofvan, moll).
Af namnet, som annars betyder häl, är knappt möjligt att sluta hvilken art som menas.

19. '' YnoTQioQxys (Hypotriorches; lat. Subbuteo); se under n:o 11, Hierax: IX, 24. 1.

Denne uppräknas bland de bredvingade arterna, hvarföre han icke tyckes kunna vara de nyares Falco sub-

buteo, utan snarare densamme som nästföljande, helst den äldre hannen, som ej är fläckig.

20. 2L7ii£iag (Spizias; lat. Fringillarius), Sparfhök. Omtalas VIII, 5. 1, och IX,

24. 1; se under Hierax, n:o 11.

På sednare stället måste meningen vara den som här ofvan är framställd, emedan ordet ueQxoi ej är ett

namn, utan blott ett adjektiv, som utmärker mörka eller mörkfläckiga (hökar). Då vidare namnet Spizias

(Sparfhök) antyder en liten art, och denne uppräknas bland de bredvingade arterna, så kan man vara fullt säker

att detta namn, i enlighet med tradition och allmänt antagen mening, tillhör Astur ?iisus, isynnerhet de yngre,

som äro mörka och fläckiga. Denne bör hafva varit väl känd af Greklands fogelfängare. — På ett ställe, VI, 7. 2.

omtalas "den minste bland hökarna", som jämföres med Göken (se under Hierax, n:o 11). Här menas tydligen

flera små roffoglar: dels nism, dels de sina falkarterna (t. ex. P. aesalon) som genom sina smala, spetsade vingar

under flygten hafva likhet med Göken.

21.
c

E'mioi (Helei), Kärrhökar, nämnas allenast IX, 24. 1; se under n:o 11.

Med KÖLB anser jag nödvändigt att antaga den uppgifna läsarten, ehuru den är nog afvikande från de

vanliga (keloi eller éXeol), hvilka ej gifva någon begriplig mening. Här måste således menas isQaxeg tXeioi,

accipitres palustres, Kärrhökar, hvilka äro allmänna i Grekland; så väl Circus ceruginosus, som de ofvan (n:o 14)

antydde C. pygargus och närslägtade, hvilkas honor och ungar äro bruna. Samma namn, tXeing, tyckes hafva af

Aristoteles varit användt för flera kärrfoglar, men sednare hafva blifvit missförstådt och oriktigt afskrifvet (jäm-

för n:o 6 och n:o 50).

22. $QvvoX6yog (Phrynologus, Grodätare) omtalas blott IX, 24. 1 tillhopa med den

nästföregående.
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Sannolikt är detta namn allenast ett nytt epithet till denna avt, utmärkande att kärrhökarna lefva af gro-

dor. Att Phrynologus säges "flyga lågt", eller långs efter marken, passar äfven ofta på slägtet Circus.

23. KsyxQig (Cenchris; lat. Tinnunculus), Tornfalk. II, 12. 16: en del af magen

har likhet med en kräfva (Obs. att här skrifves namnet xeyxpqtg, Cenchreis; icke Cen-

chris). — VI, 1. 2: värper flera 'ägg än andra roffoglar: 4 eller flera. — VI, 2. 2: äggen

äro röda, såsom rödkrita. — VIII, 5. 8: dricker någon gång och är en af de små rof-

foglarna.

Traditionen har bevarat att denne art är vår Falco tinnunculus, hvilket bekräftas af det som här är anfördt

om äggen och om fogelns storlek.

24. Ixrlvog (Ictinus, lat. Milvus), Glada. II, 11. 4 och 8: Mjelten är ytterst liten.

Gallan sitter på en gång vid lefvern och vid tarmen. — VI, 6. 2: rufvar äggen omkring

20 dagar; lägger vanligen 2 ä,gg, men uppföder någon gång 3 ungar. — VIII, 5. 1 och 8:

är köttätande; dricker sällan. — VIII, 18. 1: Ligger i dvala uti hålor [liksom Svalan, se

längre fram]. Man har sett Glador flyga ut från sådana ställen då de först [om vårenj

visa sig. — Ibid. (i slutet): ligger där några få dagar. — IX, 2. 4: strider med Korpen

och tar maten från honom, emedan Gladan är starkare i klorna och vingarna.

Gladan, Milvus regalis, är väl känd af namnet. (Att Milvus äter möjligtvis omtalas på ett annat ställe,

.införes under n:o 172).

25. Aerog (eller dstög, Aötus; lat. Aquila), örn. I, 5. 4: har fjädrar; — III, 9. 3.

klorna krökta: — VI, 6. 1: lägger tre Agg, hvaraf två utkläckas . . . man har äfven sett

3 ungar; men då ungarne tillvuxit utkasta de den ena, besvärade af att föda alla. Vid

denna tid säges det att de förlora matlusten, att de ej må förstöra andra djurs ungar.

Deras klor förvridas under några dagars tid och vingarna hvitna, hvårföre de blifva elaka

äfven mot sina egna ungar. Men Phene upptar och uppföder den utkastade ungen. —
§ 2: örnen rufvar äggen omkring 30 dagar. — § 3: Icke alla örnsorter äro lika elaka

mot ungarna. Pygargus är det, men de svarte (Örnarne) älska och föda sina ungar

[jämf. MelanaötusJ. — VIII, 5. 1: Alla Örnsorter äro köttätande. — VIII, 20. 2: dricker

ej, hvilket Hesiodus ej kände... — IX, 2. 3 och 6: äter Ormar; anfaller Hägern....

IX, 22. 1-3 (De olika örnsorterna, som här uppräknas och beskrifvas, äro följande:)

Pygargus, Plangus, Melanaetus, Oripelargus, Haliaétus och den äkta Örnen
(A. gnesius, se nedanför). — § 4: Örnens tid att vara verksam och flyga är från frukost-

tid till aftonmåltiden [v. p. kl. 9-5]. . . . Med åldern krökes näbben mer och mer, så att

Örnen slutligen dör af hunger; fabeln tillägger att han lider detta, emedan han förorättat

en gäst då han var menniska. Han gömmer det som blir öfver af ungarnas föda, eme-

dan han ej alltid får rof hvarje dag ... — § 5-7 : De slå med vingarna och klösa dem
som de tro vilja ofreda deras bo. Detta uppsattes på höga ställen, helst på branta klip-

por, men äfven på träd. De föda ungarna tills dessa kunna flyga; då utdrifva de dem
från boet och från den närgränsande trakten; ty ett par örnar behöfva stort område . . .

De jaga ej i boets grannskap, utan på längre afstånd derifrån. Det fångade bytet bort-

föres ej strax . . . dess tyngd pröfvas först, örnen tager ej haren strax, utan låter honom
komma ut på fältet; icke heller stiger han rätt ned på marken, utan alltid från större

(kretsar), småningom till mindre, och båda delarna sker af fruktan för försåt. Han sät-

ter sig på höga föremål, emedan han har någon svårighet att flyga upp frän marken, ocli

flyger högt för att kunna se långt omkring sig, hvarföre menniskan kallar honom, ensam
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bland foglarna, gudomlig. Men alla roffoglar sätta sig sällan på stenar, emedan dessas

hårdhet besvärar de krökta klorna. Han jagar harar, hjortkalfvar, räfvar och allt som han

förmår betnäktiga sig. Att han lefver länge synes deraf att samma bo varar länge. —
IX, 23. 2: Utdrifver ungarna tidigt, äfven innan de kunna flyga . . . Detta synes ske af

afund, ty Örnen är afundsam och snål samt glupsk . . . Han afundas derföre de tillväxande

ungarna deras förmåga att äta och spänner dem med klorna. Ungarne slåss äfven sins-

emellan om rummet och maten, men föräldrarne tukta och utvräka dem. Då skrika de,

men blifva upptagna af Phene.
Af det ofvan anförda, oberäknadt de lätt igeukänneliga fablerna, synes att namnet Aétus egentligen ut-

märker de stora, egentliga Örnarna eller desamma som Pygargus; men att det tillika användes såsom ett generiskt

namn för alla de största dagroffoglarna, alldeles såsom namnet Om i vårt folkspråk.

26. IlvyctQyog (Pygargus; lat. rec. Albicilla: hvitstjert), uppräknas först, IX, 22. 1;

se Aétos. Bebor fält och lundar, äfven nära städerna. Somliga kalla honom Nebropho-
nus {pefiQO(f6vos, hjortkalfsdödare). Han flyger äfven kring berg och skogar till följe af

sin djerfhet. De öfrige Örnarne besöka sällan fält och lundar. — VI, 6. 3 (se under Ae-

tos; Pygargus anföres där såsom en sort Örn; icke Hök).

Namnet, som antyder hvit stjert, och tillnamnet Nebrophonus, visar att härmed hufvudsakligen menas den

störste af Örnarna: Aquila fulva, från hvilken dock Haliaétus albicilla ej tyckes vara känd såsom åtskild. Namnet
Pygargus bar vanligen, efter Bélon, ansetts utmärka Circus cyaneus, hvilket dock uppenbart är orätt.

27. TLXayyog (Plangus). IX, 22. 1: är till storlek och styrka den andre i ordnin-

gen; bebor skogar, dalar och sjöar; kallas äfven Nettophonus (vtjTToyovog, and -dödare)

och Morphnus {fioQcpvog, mörk- eller brunaktig) och omnämnes af Homerus . .

.

Med detta namn menas utan tvifvel Aquila nwvia, som är mörk, ofta lefver omkring vatten af sjöfoglar,

och är betydligt mindre än Aq. fulva och albicilla. Betydelsen af namnet Plangus är oviss, men sannolikt är,

att det. såsom redan antogs af 1600-talets Ornithologer, står i stället för Clangus (xkayyog, skrikande) och har

afseende på det starka läte som A. nsevia låter höra, mera än de öfrige Örnarne.

28. MeActvaeTog (Melanaétus; Svart örn). IX, 22. 2: är svart till färgen, minst men

starkast af örnarna; bebor berg och skogar och kallas äfven Lagophonus {Xccyaxpovog,

hardödare). Endast denne föder och uppfostrar sina ungar. Han är ytterst snabb, vacker,

ej afundsam, utan fruktan, stridbar och lyckosam: ty han hvarken klagar eller skriker.

—

VI, 6. 3 (se under Aetos).

Det är svårt att veta hvilken fogel som kan vara urbilden till denna romantiserade varelse. Möjligtvis kan

det vara Falco peregrinus eller någon af de mindre Örnarna som ådragit sig en fogelväns hela beundran, hvarefter

berättelsen derom blifvit utspridd, såsom annan folkpoesi.

29. TLtQxvonTSQog (Percnopterus: som har svartfläckiga vingar). IX, 22. 2: ännu

en annan sort, Percnopterus, med hvitt hufvud, störst af alla, med de kortaste vin-

garna och lång stjert, lik en Gyps, kallas Oripelargus (opsinsXccpyog : d. ä. berg-stork)

och Hypaetus (vjidsrog: sub-aquila, lik örnen). Han bebor skogar, har samma fel som

de öfrige, men ingen af deras dygder; ty han öfvervinnes och förföljes af Korpar och dy-

lika, är tung och föder sig dåligt, hållande till godo med döda kroppar, är alltid hungrig,

skriker ocli klagar.

Det lider väl intet tvifvel att denna strof är grundad på någon kännedom om Alpgamen, Gypogeranus

barbatus, på hvilken större delen af beskrifningen passar, men att denne blifvit något förblaudad med Vultur ful-

vus, som blott lefver af as. Vingarna sägas vara "kortast", hvilket utan tvifvel är ett skrif-fel i stället för

lä'ngst, eller ett antagande af författaren, som troligen aldrig sjelf sett denna bergsfogcl. Plinius har (X, kap. 3

eller 8) efter Aristoteles: "alis minimis". Namnet Gypäétus tyckes ej finnas hos någon af de äldre författarna,

utan blott Hypåétus. Denna fogels mod och styrka prisas och beskrifvas alldeles öfverdrifvet af de nyare. Att
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han ar en Bvag roffogel synes redan på näbb och klor, men att han flyger utmärkt väl är bekant och inses genast

af vingarnes form och storlek. Plinius skrifver namnet, på anförda ställe: Oripelargus (icke Oreipel . .).

30. 'AXtdsTog (Haliaetus: Hafsörn). IX, 22. 3: Ett annat slag af örnar äro de som

kallas Haliaeti. Dessa hafva stor och tjock hals och böjda vingar samt bred stjert. De

bo omkring haf och skogar och neddragas ofta i djupet, då de gripa rof som de ej förmå

att upplyfta. — IX, 23. 3: Haliaetus har den starkaste syn och tvingar ungarna, medan

de ännu äro nakna, att se på solen. Den som är ovillig slår och vänder han, och dödar

den, hvars ögon först blifva tårfyllda; men den andre uppföder han. Han vistas omkring

hafvet och lefver af sjöfoglar . . . Han jagar en enda, som han urskiljer, och iakttager

när denne dyker upp ur vattnet; men när denne får se örnen, dyker han af fruktan åter

ned, .för att titta upp längre bort. Men Örnen, ledd af sin skarpa syn, ftyger vidare,

till dess han har qväft eller i flykten tagit vattenfogeln. Han anfaller ej flocken, ty han

afhålles deraf, att de stänka med vingarna. — VIII, 5. 8: lefver vid hafvet och fångar

vattenfåglar.

Dessa berättelser tyckas grunda sig på uppgifter af olika personer om flera roffoglar som lefva vid vatten.

Den först anförda torde hafva afseende på Fisk ljusen, Pandion halietus; de två öfriga, med behörigt afdrag af

fabler, på Aquila nämna, kanhända äfven Haliaetus albicilla och Falco communis.

31. AéTog 6 yvi]gtog (Aetos gnesius, d. ä. den äkta eller verklige Örnen). IX, 22. 3:

Ännu finnes en annan sort Örnar, som kallas äkta, och man säger att desse ensamme

bland alla foglar äro äkta (af oblandad race); ty de öfrige äro blandade och samman-

hörade sinsemellan, både af Örnar, Hökar och Småfoglar. Denne är den störste af alla

Örnarna, större än Phene och hälften större än Örnarne, till färgen gulaktig. Han synes

sällan, liksom den så kallade Cym indis.

Ungefär liksom n:o 28 tyckes denne vara ett foster af inbillningen. Ursprungligen afsågs viil deu egentlige

Omen, Aquila fulva, som för sin styrka och sina goda vapen, näbb, klor och vingar, samt däraf följande rof-

förmåga, alltid jemte Lejonet varit aristokratiens älskling bland alla folkslag. Men då personer, som ej närmare

kände Gamarna (Vultures), fingo se dessa, som äro betydligt större och till utseendet starkare än den vanlige Ör-

nen, samt dessutom flyga ännu vida vackrare och högre, under det de speja efter as, sii ansågo de dessa vara "de

äkta Örnarna". Här är tydligen Vultur fulvus antydd.

32. 4*1^ (Phene)? VI, 6. 1: upptager och uppföder den unge som Örnen utka-

star; — VIII, 5. 1: är köttätande; större än Örnen, af askgrå färg. — IX, 22. 3: (se

föregående). — IX, 23. 2: Phene älskar sina ungar, och lefver väl. Hon matar [ungarna],

är välvillig, och uppföder både sina och örnens ungar, emedan hon upptager och föder

dessa sednare då Örnen utkastar dem. Sålunda upptager dem Phene, som för öfrigt har

fläck i ögat och ser illa.

Af det som namnes VIII, 5. 1 kan man förmoda att Phene är Vultur monaclms L. (V. cinereus auet.).

Allt det öfriga är en samling af fabler. Jag känner ej på livad grund medeltidens grainmatici och efter dem
Gaza, antagit att Phene är densamme som Plinii Aquila barbata (X, kap. 3 eller 11), "livilken äfven kallas

Ossifraga". Denne är sannolikt samme fogel som Aristotelis Percnopterus (n:o 29), de nyares Gypaétus bar-

batus, hvilken är den ende roffogel som med skäl kan kallas "barbatus".

33. rvxp (Gyps; lat. Vultur), Gam. VI, 5. 1: Gyps bygger bo i otillgängliga klip-

por, hvarföre hans bo och ungar sällan synas, och derföre sade Herodorus, sofisten Bry-

sons fader, att Gamarne voro från ett annat, oss obekant land; ty . . dels hade ingen sett

deras bon, dels komma de oförmodadt, men talrika, och åtfölja krigshärarna. Boet är

väl svårt att få se, men har dock blifvit sedt. De lägga två ägg. — (Fullkomligt det-

samma upprepas åter IX, 12. 8; dock med någon liten olikhet i orden, och äggen sägas
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vara "ett eller högst två"). — VIII, 5. 1: Af Gamar finnas två sorter: den ene är mindre

och hvitare; den andre större och mera gråaktig. (De uppräknas här bland köttätande

foglar).

Den större är Vultur fulvus, den mindre Neophron percnopterus.

34. Aiyvmog (Aegypius)? IX, 2. 6: iEsalon och iEgypius äro fiender: — Ibid. 9:

/Egypius och iEsalon äro fiendtliga mot hvarandra, ty båda hafva krokiga klor [d. ä.: de

äro roffoglarj.

Detta är allt som säges om jEgypius, hvaraf man ej får veta någonting annat än att lian är en roffogel.

Itedan Homerls säger på ett par ställen att han är krok-kloig (ya/nxpcovu^), och sednare författare anse lionom

dels för en Öm, dels, och isynnerhet, för densamme som Gyps.

2:o Oscines (Tättingar).

Dessa finnas väl ingenstädes utmärkta såsom en egen grupp eller ett "stort slägte";

men då författaren på flera ställen talar om insektätande foglar (gxcoÅijxoyjayo/) , h var-

med blott menas att de lefva af larver och insekter, utan afseende på formen, så inträffar

dock, att största antalet af Oscines, jemte en del af Volucres, vanligen blifva de som

omtalas. Isynnerhet uppräknas många Oscines under detta namn, VIII, 5. 3*), samt så-

som Acanthophaga (axav&o<payct, som förtära tistelfrö) ibid. § 4. På detta ställe om-

talas slägtet Picus under namn af Scnipophaga (sxvwiocpccyci, livarom vi tala längre

fram, art. Cnips, bland insekterna). — IV, 9. 9: En del småfoglar sjunga olika med
sina föräldrar, i fall de hafva blifvit uppfödda af andra och då hafva hört andra fogel-

sorters sång.

35. Kc/Xri (Cichla; lat. Turdus), Trast. VI, 1. 3: Trastarne bygga sina bon, lik-

som Svalorna, af gyttja, på höga träd, efter h varandra, tätt ihop, så att de äro såsom

en kedja af bon. — VIII, 5. 7: (är så stor som Pygargus. Se bland Vadarna). — VIII,

18 (i slutet): ligger i dvala om vintern (flyttar ej bort). — IX, 18. 2: Af Trastar finnas

tre arter: Ixoborus, som ej äter annat än fogellim (viscus) och kåda, och är så stor

som en skata (xittij). En annan är Trichas, som har stark röst och är så stor som

Merula. Den tredje, som några kalla Ilias, är minst af alla och mindre brokig. — IX,

36. 2: Afven Trasten ändrar färg, och är om vintern fläckig (i^a^a), om sommaren brokig

omkring halsen; men lätet förändras ej.

Såsom synes, är namnet Cichla ett allmänt slägtnamn för de grå och fläckiga trast-arterna, men torde

dessutom, liksom nu för tiden namnen Trast, Drossel, Merle, Thrush, oftast beteckna Turdus musicus. Första upp-

giften är sammanblandad, emedan det är T. musicus som besmetar sitt bo, ehuru blott inuti, med en massa som

liknar lera eller gyttja; deremot är det T. pilaris, som bygger kolonivis, tätt tillhopa i höga träd, ehuru visst icke

i form af en kedja. Denna uppgift är dock ganska märklig, emedan den tyckes visa att Turdus pilaris fordom

har byggt i mängd någonstädes i Grekland eller Macedonien eller nära derintill. Nu anses han blott komma till

Grekland under sträng vinter och ej bygga sydligare än i mellersta Tyskland. Att nå»;on trast ligger i dvala är

naturligtvis falskt, och vid berättelsen om färgförändringen tyckas årstiderna vara förväxlade, ty de arterna, som äro

mest brokiga omkring halsen, T. pilaris och iliacus, lära väl isynnerhet ses där om vintern.

36. I&fiögog (Ixoborus, Viscusätare). Se under Cichla. — Är tydligen Turdus

viscivorus.

*) Spiza, Struthus, Batis, Chloris, ^Egithalus, Spizites, Sycalis, Melancoryphus, Pyrrhulas, Erithacus, Epilais, Oestrus,

Tyrannus ; Anthus, Orospizus, Basileus (spermologus).
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37. Tpixas (Trichas). Se under Cichla. — Är, enligt den derstädes gifna beskrif-

ningen, utan tvifvel T. musicus, som i Grekland är den allmännaste arten.

38. iXtag (Ilias) namnes äfvenledes blott under Cichla.

Han kan med säkerhet antagas vara en trast-art, och det synes ej troligt att Calamodyta turdoides här

skulle vara menad, då ingenting anföres om dess vistelse bland säf och vid vatten. De äldre oniitliologerne, från

Gessner och Bélon, anse honom vara den mindre trasten, Turdus iliacus L., som om vintern synes i Grekland.

Detta synes ganska sannolikt, men då måste man väl äfven antaga att beskrifningen (IX, 18. 2; se under n:o 35)

är oriktig och att där, i stället för "mindre brokig" (rjZtov noixilr]), borde stå: mera brokig. — Athe-

NiEUS benämner honom lilas (II, kap. 68) och berättar efter Alexander Myndius, att somliga benämna honom
Tylas, samt vidare att han lefver flockvis och bygger liksom Svalorna (af jord). Detta scdnare är dock, liksom

Athenjsi förutgående uppgifter om 3 sorter trastar, tydligen hemtadt ur Aristoteles (se n:o 35), men orätt an-

vändt, särskildt för lilas.

39. KoTTv<pog (Cottyphus v. Cossyphus; lat. Merula), Koltrast. V, 11. 1: Värper

två gånger (om året). Kölden fördärfvar första kullen, ty han värper tidigast af alla

foglar; men den andra kullen uppföder han till slut. — IX, 14. 2: Kläder boet inuti med

ull och hår. — IX, 18. 1: Af Merula finnas två sorter; den ene är svart och finnes öf-

verallt. Den andre är hvitaktig, så stor som den förre och har samma läte. Denne fin-

nes endast i Gyllene i Arkadien. Nära lik den svarte Cossyphus är Stentrasten (Åcciog), som

är något litet mindre. Denne ströfvar omkring på klippor och tegeltak (eller tegelhögar),

och har icke röd näbb som Cossyphus. — IX, 19. 2 (se Collyrio, n:o 156). — IX, 36. 2:

Merula gulnar (om vintern) och förändrar lätet; ty om sommaren sjunger hon, men om
vintern har hon ett sträft och bullrande läte.

Koltrasten, Turdus merula, omtalas här, jemte en albinos-varietet, hvaraf något exemplar blifvit sedt i

Arkadien. Den andre Cossyphus (Xcuog), som vistas på klippor och tegeltak (? xeqå(.iojv), torde vara den i Grek-

land på berg och ruiner vanlige T. cyanus. Svårligen kan här menas honan och ungarna af T. merula, som ej

vistas på sådana ställen. Men det är dessa som gifvit anledning till tron, att färgen förändras om vintern. Han-
nen, den svarte Cossyphus, säges hafva röd näbb, emedan ordet röd ((foivlxeog, Phoeniceus) ofta användes för

andra klara, lysande färger. (Jämför n:0 80 och 51). — Ordet Xaiog är utan tvifvel på detta ställe ett för till-

fället, af Xaag, sten, bildadt ord, som betyder: tillhörande, eller på sten; liksom nerQuiog, Xifiväiog (till-

hörande klippor, sjöar).

40. Ay\8o')v (Aedon; lat. Luscinia), Näktergal. IV, 9. 7: Både hanne och hona

sjunga lika, men honan tystnar medan hon ligger på äggen och har ungar. — Ibid. 9:

Äfven har man märkt att Näktergalen undervisar sina ungar, emedan talet ej är af sam-

ma beskaffenhet som blotta ljudet, utan bildas genom meddelande [Författaren räknar här

sången till talet]. — V, 8. 5: Näktergalen värper i början af sommaren 5 eller 6 ågg.

Han ligger i dvala från hösten till våren. — IX, 16. 1: saknar spetsen på tungan (som

andra foglar hafva). — IX, 36. 2: Om våren sjunger han oafbrutet, 15 dagar och nätter,

medan bergen löfbeklädas; sedan sjunger han visserligen, men icke beständigt. Frampå

sommaren ger han ett annat läte, som ej är mångfaldigt (rikt på ombyte), ej heller skarpt

eller böjligt, utan enkelt. Han förändrar färgen och i Italien får han under denna tiden

ett annat namn. Han synes ej länge, ty han ligger i dvala.

Mera genom traditionen än genom denua beskrifning veta vi med säkerhet att Aédon är Luscinia vera

(Motac. luscinia L.), som än i dag heter Aédoni i Grekland. Uppgifterne om honans sång, ungarnas undervis-

ning, vinterdvalan, tungspetsen och den i 15 dygn oafbrutna sången förskrifva sig tydligen från gängse folktro. —
Om udden på tungan, jämför Melanrorvphus, n:o 57; med afseende på Näktergalen är uppgiften falsk, och tydli-

gen hemtad från folktron, som velat göra sångarens tunga så lik menniskans som möjligt.

Uti en af jEsopi fabler förekommer namnet Butalis {[invxaXig) som ofta plägar lemnns obestämdt, men
som tydligen har afseende på Näktergalen. Dcrmed benämnes en sångfogel, som i en bur var upphängd utanför

ett fönster och sjöng om natten, men ej om dagen. Namnet måste härledas af (is, part. augmentativa, och raXaio,
lida, uthärda. Det betyder således: ganska lidande eller plågad, och är ett ironiskt binamn, som har afseende pä



OM ARISTOTELIS DJURARTER: FOGLAR. 73

Näktergalens starka, skrikande sang, liksom om lian med höga jämmerrop klagade sin nöd. — Ett dylikt namn,

ehuru med annan betydelse, är vårt: skrikhals, hvarmed ofta sångfoglar eller små barn hedras då de äro besvärliga

med sitt skrik. Ordet Butalis lärer endast förekomma på nämnda ställe.

41. Epi&axog (Erithacus). VIII, 5. 3: Är insektätande. — IX, 36. 3: Äfven Eri-

thaci och de så kallade Rödstjertarna (Phoenicuri) förvandlas till hvarandra. Erithacus är

fogeln om vintern, och Phoenicurus om sommaren; de åtskilja sig endast till färgen.

Namnet Phoenicurus, som betyder Rödstjert, utmärker Luscinia phoenicurus (isynnerhet hannen i sommar-
drägt), frän h vilken författaren lika litet som nyare ornithologer, ända till Scopoli, skiljer L. tithys. Båda dessa

rinnas enligt Lindermayer i Grekland hela året. Äfven honan ändrar färg, ehuru mindre än hannen. — Gaza
öfversatte namnet Phoenicurus med Euticilla, och Erithacus, af brist på bättre, med Rubecula, hvilket dock var

ett fel, emedan Bubecula, som är ett nyare ord, betydde vår Botgel (Lusc. rubecula). Men detta gjorde att BÉ-

lon och Gessner ansågo Aristotelis Erithacus verkligen vara densamme som Bubecula, och nyare författare hafva

antagit denna äsigt. Enligt denna skulle vår författare hafva begått felet att påstå, att Lusc. phoenicurus årligen

förvandlades till L. rubecula och tvärtom. Men här äro vi i tillfälle att taga honom i försvar, och det så mycket

säkrare, som namnet Erithacus måste härledas från det mindre brukliga grekiska ordet Öaxng (thakos, säte: egent-

ligen sella, stol, men här podex). Det betyder således rödgump, eller rödstjert, hvilket ej kan gälla för L. rubecula.

42. <froivixovQog (Phoenicurus), se under föregående.

43. Opogiiifrg (Orospizus), uppräknas VIII, 5. 3: bland insektätande foglar. Han

liknar Bofinken (spiza), men har blå hals och vistas bland bergen.

Den blå halsen och storleken bestämma denna fogel med skälig säkerhet såsom Luscinia suecica.'D

44. IIvQQovXag (Pyrrhulas; Rubecula Gaza)?

Uppräknas med de föregående bland insektätande foglar, VIII, 5. 3, men beskrifves ej vidare. Emellertid

är detta nog för att visa, att här ej är fråga om de nyares Pyrrhula, som i Macedonien och norra Grekland blott

håller sig på de högre bergen och endast sällan kominer ned i låglandet, om vintern, då han blott äter frön och

fruktkärnor. Namnet Pyrrhulas antyder en gulröd eldfärg, och passar således vida bättre på vår Luscinia rubecula,

hvilken annars icke tyckes omtalas af författaren. (Jämf. under Erithacus). Jag vågar till och med anse denna

bestämning säker.

45. 'YnoÅcag (Hypoläis; lat. Curruca)? VI, 7. 3: uppfostrar Gökens unge. — IX,

20. 1: Göken lägger kgg i dess och i lärkans bo på marken, men i träden . . .

Namnet har äfven varit skrifvet: vrco?.io7g, Hypolois. Om betydelsen, se under nästa nummer.

46. Emkcttg (Epilaiis)? uppräknas VIII, 5. 3: bland små insektätande foglar utan

vidare beskrifning och öfversättes vanligen, liksom föregående, med Curruca.

Dessa två fogelnamn äro endast så vida bestämda att de utmärka små, vanliga, insektätande foglar, som

bygga på marken och i hvilkas bo Göken plägar lägga sina ägg. Såsom sådana känna vi hufvudsakligen arterna

af slägtena Motacilla, Luscinia, Saxieola och Sylvia. Men de arter af de två förstnämnda, som allmänt bygga i

Grekland, uppräknas under andra namn, hvaremot de två seduares arter för öfrigt ej nämnas af Aristoteles,

ehuru allmänt de förekomma. Det synes alltså mer än sannolikt att dessa namn antyda ett af dessa båda slägteu.

Den vanliga latinska öfversättningen, Curruca, som redan finnes hos Plinius, hänvisar, såsom en efterapning af

lätet, till de egentliga, grå Sylviema (curruca, cinerea, hortensis). Denna tydning af namnet har sedan 1500-talet

varit allmänt antagen, och fastän namnet curruca hvarken är med säkerhet bestämdt till sin betydelse, eller till

sin motsvarighet mot de grekiska namnen, så skulle jag stanna dervid, i fall ej en annan tydning syntes mig ännu

sannolikare. De båda grekiska namnen, som vanligen anses liktydiga, upptagas väl i Lexica såsom ovissa till sin

derivation; men de torde dock böra anses härstamma från ordet laag (laas), sten; då Hypoläis skulle betyda en

fogel, som plägar bygga under stenar, och Epilais en, som vanligen sitter på stenar, det vill säga: S ten sq v åt-

tan, Saxieola oenanthe.

47. TiTQt$ (Tetrix)? VI, 1. 2: Värper på marken, liksom lärkan. — Ibid. 3: Te-

trix, hvilken Athenienserne kalla Ourax, bygger ej på marken, ej heller på träd, utan

på låga växter.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. K:o 2.
^
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Efter all sannolikhet är detta samme fogel, som beskrifves, efter Alexander Myndius, nf Athenjsus, IX,

18, under namn af Tetrax. Han säges där vara "eu af de minsta foglar: så stor som Spermologus [se n:o 52J,

till färgen såsom bränd lera, brokig af dunkla fläckar och svarta streck. Han är fruktätande och ger vid varpnin-

gen ett läte, hvaraf han fått namn (Tetrax). — På samma ställe anföras några utdrag ur andra författare, hvarest

Tetrax uppräknas bland Småfoglarna, och elär namnes, att fogeln, "i Mysieu [Moesien vid nedre Donau], af Mysi-

erna och Paeonerna" kallas Tetrax. Men på samma ställe beskrifves, uppenbart för att göra litet narr af Zoologerna,

en Numida meleagris under samma namn. — Den efter A. Myndius anförda beskrifningen passar så väl på Busk-

ärlan, Praticola rubetra, som man kan begära af de gamles bcskiifningar, hvilka sällan äro noggranna och sanno-

likt oftast äro gjorda ur minnet efter lefvande foglar. Afveu det som Aristotei.es säger, passar på samma fogel,

och namnen-. Tetrix, Tetrax och Ourax, kunna ganska väl vara modifierade efterhärmningar af densammes vanliga

läten. Allt detta skulle äfven kunna anses passa på Emberiza miliaria, utom storleken, hvilken redan uppgifves

något för ringa för Buskärlan. Uppgiften om födan passar ej på någondera; men misstag häniti äro vanliga hos

äldre författare, och hafva äfven blifvit funna hos nyare. — Af det som anföres, synes mig högst sannolikt, att

namnet Tetrix, eller Tetrax, ursprungligen kommit från Paeonerna i Macedonien, hvarest Aristoteles, såsom gosse,

lärt känna både fogeln och namnet. Sedan har han återfunnit samma fogel vid Athén, under ett annat namn; men
det namn, som han anför såsom det hufvudsakliga, har sedan, efter hans uppgift, blifvit vanligt äfven i Grekland.

Romarna hafva dock ej känt det, såsom synes hos AtheN/EUS. — Af sednare tiders författare har Bélon ansett

namnet Tetrix utmärka Orren, som derigenom af Linné blifvit kallad Tetrao tetrix, men namnet Tetrax anser

han tillhöra lilla Trappen, Otis tetrax L. De nyare hafva följt denna mening eller leranat namnen obestämda.

Men att dessa bestämningar icke kunna vara riktiga, synes deraf, att Orren ej finnes vid Athén och att Trappen

ej gerna kunnat anses bygga "på låga växter". Detta sednare torde väl ej heller ofta inträffa med Buskärlan, men
händer dock understundom: oftast bygger hon bland dem.

48. Ovqcc% (Ourax), se under föregående; namnes blott där.

Det i grekiska texten anförda ordet är: ovQCtya, som är ackusativ och i nom. måste heta ovqo^; icke

nvQCtyeg, såsom några nyare Zoologer antagit.

49. OTgrpog (Oestrus)? Äfven denne är lika obestämd som de föregående och om-

nämnes allenast jemte dem, VIII, 5. 3: bland insektätande småfoglar.

Namnet Oestrus betyder egentligen Broms eller Styng (större insekter som plåga boskapen) och är utan

tvifvcl urgammalt: ända frän den tid då landets Furstar, Apollo, Admetus, sjelfve skötte sin boskap. Då detta

namn blifvit gifvet äfven åt en fogel, måste det utmärka att denne är en af de minsta, som mest närmar sig till

Bromsens storlek. Men de båda allraminsta fogel-arterna i Europa uppräknas, jemte Oestrus, under namn af Ty-

rannus och Basileus, hvarföre vi anse oss böra gilla den tydning af namnet Oestrus, soin redan blifvit gjord af

1500-talets ornithologer, hvilka, sedan Gaz.v hade öfversatt det på latin med Asilus, som har samma ursprungliga

betydelse (Broms, Styng), använde det för Löfsmygen, Sylvia trochilus, hvilken är en af de minsta näst efter de

båda nämnda, och ofta synes. Sylvia hortensis, och i allmänhet de små, grå arterna, höras väl ofta sjunga, men
dölja sig mest bland löfven och hafva ingenting i sitt utseende, soin kan ådraga sig uppmärksamheten, hvarföre de

tyckas hafva varit föga kända och ej blifvit omtalade i äldre tider.

50. EXéa (Elea; hellre tXsia). IX, 16. 2: har godt om föda och sitter om somma-

ren i vinddraget och skuggan, men om vintern i solskenet och ser sig omkring, på rören,

kring vattenpölarne. Hon är ganska liten, men har god röst.

Man torde ej misstaga sig uti att anse denna för en art af Kärrsångarna, Calamodyta, hvilka lefva bland

rör och säf i vattnet, samt att i enlighet dermed skrifva namnet: fXeia (se. OQvig, Kärrfogel). Det vanliga skrif-

sättet, eXéa, har troligen uppkommit genom felskrifning eller manuskripternas otydlighet. — Calamodyta schoeno-

b?enus vistas i Grekland blott om vintern, men C. anmdinacea m. fl. hela året om.

51. Tvpavvog (Tyrannus). Bland insektätarna, VIII, 5. 3: är föga större än en

Gräshoppa, med en purpurfärgad {(poivixovv) tofs och är för öfrigt en liten täck och talrik

fogel [lefver i större sällskap].

Utan svårighet igenkännes här den vanlige Kungsfogeln, Regidus cristatus, jemte don andra europeiska arten.

R. ignicapillus, ehuru hjessans klara och glänsande, höggula färg fått namn af purpurfärg. Detta förvillar dock ej

på detta ställe, och är godt att hafva i minnet vid andra dylika tillfällen.

52. TQOXaog (Trochilus). IX, 2. 6: Är ovän med Örnen. — IX, 12. 3: Trochilus

bebor busksnår och hål. Han är svår att fånga, ostadig och svag, men har godt om föda

och är skicklig (Tt/v/xog; troligen: att taga födan och undvika försåt?). Han kallas äfven
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Presbys (Senator) och Basileus (Kung), hvarföre man säger att örnen är honom fiendt-

lig [af afund]. — VIII, 5. 2: Vidare (bland insektätande småfoglar) Basileus, fröploeka-

ren (gnsp/uoÅoyog , spermologus).

Då man sammanlägger det som här säges, med traditionens vittnesbörd, inses att ingen annan fogel här

kan menas än Gärdsmygen, Troglodytes europaus. Denne blir öfverallt där han finnes väl känd och får alltid

flera namn, som tyda på hans lefnadssätt och utseende, eller utgöra en parodi på hans litenhet. Ordet Spermo-
logus förekommer äfven hos Aristophanes med betydelsen fröätande fogel, och ej såsom ett artnamn.

53. BagiÅevg (Basileus), Hgégfivg (Presbys) och XnBQfxoXoyog (Spermologus), se fö-

regående.

Om Presbys, jämför äfven, efter Corvus monedula, längre fram, n:o 77.

54. 0'pxtÅog (Orchilus). IX, 2. 3: är fiende med Ugglan (Glaux), hvars ägg
han äter.

Häraf fås väl ingen upplysning om namnet, men vi kunna dock med visshet antaga, att det är liktydigt

med de båda föregående. Gessner har visat, att flera andra författare som omtala Orchilus tydligen dermed mena
Troglodytes europceus. Bland dessa författare är isynnerhet Aristophanes vigtig, som skref kort före Aristoteles
och ofta citeras af honom. Han säger, i komedien Foglarna, v. 568, att Orchilus är foglarnas kung, åt hvilken

Juptter bör offra en Mygga, hvilket uppenbart syftar på Troglodytes.

55. Atyl&aXog (iEgithalus), Mes. VIII, 5. 3: är insektätande. Af Mesar finnas

tre sorter: Spizites, som är störst, lika med Bofinken (Spiza); den andre, som kallas

Or in us (montanus), emedan han vistas på bergen, har lång stjert. Den tredje liknar dessa,

men skiljer sig till storleken, ty han är minst. — IX, 16. 1: (äggen äro talrika; se under

Melancoryphus). — IX, 27. 16: skadar Bien.

jEgithalus är ett allmänt namn för Mes-slägtet, Parus. Af de anförda tre arterna är Spizites vår

Talgoxe, Parus major; — den andre: ./Egithalus orinus (aiy. OQeivog, parus montanus, bergsmesen), är Parus

caudatus, och den tredje kan ej vara anuat än P. palustris, ty P. äter tyckes ej finnas i Grekland och P. casruleus

har väl ej blifvit åtskild från P. major. — Anmärkningsvärdt är att Plinius ej tyckes tala om Mesarna i all-

mänhet. Namnet Pringillago, som utmärker Parus major, skall först nämnas af Marttalts, som var samtidig

med Plinius och namnet Parus lärer först förekomma i en uppsats, "de Philomela", af obekant författare, som
anses vara ganska gammal och kanhända föga yngre än de båda nämnde författarne.

56. JZnt&Trjg (Spizites), se under föregående; äfvensom myi&aXog OQeivog (/Egitha-

lus orinus).

57. MeXayxÖQvyiog (Melancoryphus; atricapilla Gaza); uppräknas jämte Sycalis,

näst efter iEgithali, bland insektätande småfoglar, VIII, 5. 3. — IX, 16. 1: vEgithalus

säges lägga det största antalet 'ågg; några säga äfven att den så kallade Melancoryphus
lägger de flesta 'ågg näst efter den Libyske Strutsen, ty man har sett ända till 17; men

han värper dock äfven öfver 20, och efter berättelse alltid udda. Äfven denne bygger i

träd. och äter mask {gxcoXr^xag). Det är bland foglarna eget för denna och Näktergalen

att sakna udden på tungan. — IX, 36. 3: Äfven Melancoryphus och Sycalis förän-

dras till hvarandra (liksom de näst förut omtalade Erithacus och Phoenicurus); ty Sycalis

finnes om hösten, men Melancoryphus sednare, fram på slutet af hösten. Afven dessa

skilja sig endast genom färgen och lätet. Att de äro samme fogel inses deraf, att man

vid förvandlingstiden sett båda sorterna, då förvandlingen ej var fulländad och de ej till-

hörde någondera sorten. Men det är ej underligt om färg och röst förändras hos dessa,

ty äfven Ringdufvorna . . .

Uti det här anförda tyckas åtminstone två foglar vara sammanblandade, nämligen Parus palustris som utan

tvifvel menas med Melancoryphus, densamme som den ofvan omtalade 3:dje Parus-arten, och Muscicapa atri-

capilla, som jag tror vara författarens Sycalis. Namnet Melancoryphus betyder atricapilla, svarthätta, och upplyser
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till en god del både namnen och förväxlingen. Sannolikt bar författaren, sjelf eller genom andra, för längre tid

tillbaka fatt kännedom om färgväxlingen hos Muscieapa atricapilla, som dock ej lärer vara allmän i Grekland.

Sednare torde han hafva blifvit uppmärksam derpa att då denne fogel försvinner, om hösten, så börjar Parus palu-

stris visa sig, och då han kände att den svarta Muscieapa blef grå om hösten, så kunde han vidare tro att hon

om vintern erhölle svart hätta. Möjligtvis har äfven den i Grekland om vintern ymniga Sylvia atricapilla blifvit,

åtminstone till namnet förblandad med Parus palustris. — Anmärkningen om den saknade udden pä tungan har

uppenbart blifvit insatt i manuskriptet, sedan det var färdigt. Denna anmärkning står nämligen orätt insatt, ty

hon hörer till Upupa, hvilket synes dels deraf, att Upupa verkligen saknar de hornartade ändflikar pä tungspetsen

som finnas hos smäfoglarna i allmänhet och som äro ganska utmärkta hos Pari, i form af borst; dels synes det af

sjelfva det ställe, hvarest anmärkningen står. Det inträffar nämligen så, att namnet Upupa börjar ett nytt ämne
af blott några få ord, hvarefter omedelbart följa några ord oin iEgithalus och om Melancoryphus; hvarföre författa-

ren, då han velat inskrifva anmärkningen vid Upupa, af misstag råkat sätta den ett par rader längre ned, efter

Melancoryphus. Denna insättning på orätt ställe kan äfven hafva skett vid originalets afskrifning, efter förfat-

tarens tid. (Jämf. under Näktergalen, ri:o 40).

58. Axuvd-vXMq (Acanthyllis). VIII, 5. 4 (slutet): Cnipologus [Certhia] är liten, så-

som Acanthyllis. — IX, 14. 2: boet är konstfullt, ty det är hopflätadt såsom ett klot af

lin, och har en trång ingång.

Denna beskrifning passar väl på boet af Aegithalus pendulinus, men ej på det af någon annan europeisk

fogel, om ej af Parus biarmicus; men den uppgifna storleken tyckes bättre passa pä JEg. pendulinus. Dennes bo

bygges af åtskilliga sorter fröfjun, blandade med ull in. m„ hvilka dock i den tätt hopväfda massan vid första

ögonkastet likna lin och ej lätt igenkännas, då man ej har särskild anledning att efterse hvaraf boet är sammansatt.

59. ^vxctXig (Sycalis)? namnes blott på två ställen, VIII, 5. 3, och IX, 36. 3, båda

gångerna tillhopa med Melanocoryphus (se under den, n:o 57).

Under Melancoryphus, n:o 57, visas att namnet Sycalis sannolikt utmärker Muscieapa atricapilla. — Athe-
NjEUS berättar (II, kap. 67, Schweigh.) att Sycalis fångas då fikonen äro mogna och att namnet är sammansatt

af ovxnv (fikon) och aXiaxco (taga, fånga), samt att fogeln vid andra årstider kallas Eleeus (ekatbg) eller Pi-

rias (jziQictq). Namnet Sycalis öfversättes af Gaza, och alla andra, på latin, med Ficedula, som betyder fikon-

ätare, men detta namn (Ficedula) har blifvit olika tolkadt. Bélon tror sig deruti se Domherren (Pvnliiila vul-

garis rec); men Gessner använder det utan tvifvel rätt, för Muscieapa atricapilla i grå höstdrägt, dä hon, liksom

Sylvierna i allmänhet, äter söta bär och frukter; och denna äsigt antages af Brisson (III, p. 369) som gör Fice-

dula till typ för ett slägte. Sedan har namnet åter blifvit pä hvarjehanda sätt oriktigt, användt.

60. MctXaxoxQctvevs (Malacocraneus; Molliceps Gaza)? IX, 19. 1: sitter alltid på

samma ställe och fångas där. Han har stort och broskartadt hufvud, är något mindre

än Trasten (Cichla). Munnen är stark, liten, rund [d. ä.: näbben stark men ej stor, och

trind]; färgen alldeles askgrå. Fötterna äro goda men vingarna dåliga. Han fångas mest

af Ugglan (Glaux).

Beskrifningen tyckes ej passa på någon annan än Lanius minor, som är allmän i Grekland och som lärer

bruka att sitta på störar i åkrarna och på fälten. Bélon tror namnet utmärka Garrulus glandarius; andra hafva

gissat pä Pyrrhula vulgaris, hvilka båda uppenbart ej kunna här vara menade.

61. XXo)qlo)v (Chlorion). IX, 2. 6: Crex är ovän med Chlorion, som man diktat

vara uppkommen ur ett brinnande bål. — IX, 16. 1: Chlorion är läraktig och föder sig

med skicklighet, men flyger illa och har en oren färg. — IX, 19. 1: Chlorion är helt och

hållet gulgrön. Han ses ej om vintern, men plägar blifva synlig vid sommarsolståndet.

Han flyttar bort om hösten och är så stor som en Turturdufva.
Den sista uppgiften är tillräcklig att bestämma Chlorion såsom Oriolus galbula. Den nästföregående torde

hafva afseende på honan eller ungarna, som hafva smutsig färg; men den första, att han är ovän med Crex, tyc-

kes ej höra lut, utan bero på en förblandning med Gulärlan, som lefver ungefär pä samma ställen som Crex.

62. A'v&o$ (Anthus). VIII, 5. 3: är insektätande och så stor som Bofinken (Spiza).

—

IX, 2. 7: är ovän med hästen, emedan denne fördrifver honom från betet; ty Anthus
vistas bland gräs (^é/uerai noav). Han har fläck i ögat och ser dåligt. Han efterapar
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hästens läte och skrämmer honom i det han flyger upp samt förjagar honom sålunda;

men om hästen får honom fast så dödar han honom. Anthus bor vid floder och kärr,

har vacker färg och föder sig godt. — IX, 2. 10: Är ovän med Acanthis och iEgithus.

—

IX, 13. 1: Åfyen många som hafva skilda tår lefva omkring vattnen, såsom Anthus,
omkring floderna. Han har vacker färg och föder sig lätt.

Vistandet på betesmarker och vid vatten, samt första uppgiften tyckas tillsamman utmärka en art af Mo-
tacilla eller Anthus; och dä författaren, tvärt emot sin vana, uppger att färgen är vacker och upprepar detta på
tvä ställen, sä måste Anthus verkligen vara en utmärkt vacker fogel. Jag anser honom således utan tvifvel för

AfotaciUa flava (tillsammans med M. boarula), på hvilken allt det anförda, som ej är folksaga, ganska väl passar.

Uppgiften att hon har dåliga ögon torde komma deraf att Mot. flava är föga skygg.

63. JZ/oiviAog (Schoenilus)? namnes blott VIII, 5. 7, bland små foglar, som lefva

omkring floder och sjöar, och som vippa på stjerten. (Jämför Pygargus och Cinclus,

n:o 123 och 124).

Denne fogel anses af Bélon vara de nyares Tringa maritima, som om vintern kommer i stor mängd till

Fransyska kusten och som dä äfven säges visa sig i Grekland. — Gessner lemnar honom obestämd under namnet
Junco, h varmed Gaz.v öfversätter Schoenilus; men anför, att nyare grekiska författare skrifva namnet o%oivixXog
(Schoeniclus), samt omtalar Turners gissning, att det kunde vara Säfsparfven (Emberiza schoeniclus L.) till följe

af dennes vistande bland säf (oyoivng, lat. Juncus). Denna sednare gissning har blifvit i allmänhet antagen, ehuru

den ej kan vara riktig, ty Säfsparfven springer ej omkring vattnen och vippar pä stjerten. Bélons antagande

kunde vara rimligare; men det är föga troligt att man då fastade nog uppmärksamhet på den nämnda oansenliga

fogeln, för att med ett eget namn skilja honom från de öfriga små Tringfe, som kommo till Greklands kuster.

Äfven hos oss har ej landtfolket egna namn för dessa små arter. Deremot kan man ej undgå att märka, att det

som säges om Schoenilus fullkomligt passar för Sädesärlan, Motacilla alba, som nästan blott om vintern finnes

i Grekland och således mindre än hos oss vistas invid husen, utan springer omkring vattnen liksom Tringae och

rör n°> stjsrtsu vida starkare än någon af dem. — I fall Schoenilus icke är Sädesärlan, så namnes denna alldeles

i^Ke af Aristoteles; men det skulle i sanning vara underligt om han, då han skref om små foglar, som finnas om-
kring vattnen och som vippa på stjerten, ej skulle hafva erinrat sig denna, som vida mera än de flesta andra små-

foglar är egnad att ådraga sig uppmärksamheten och isynnerhet gör detta långt mera än Tringae. Ett skäl mera

för denna tydning af namnet är, att Cinclus, som namnes jämte Schoenilus och tydligen utmärker de små Trin-

gerna, särskildt säges vara liksom stympad baktill, d. ä. : han har kort stjert. Dervid framställer sig sjelfmant fö-

reställningen, att Schoenilus bör vara en fogel med längre stjert, såsom Sädesärlan. Andra grekiska författare, som
skiifvit efter Aristoteles och under medeltiden, omtala visserligen denna fogel (Sädesärlan) under andra namn:

Sisura, Cillura, Cinura, Sisopygis (geigsQcc, xiXXHQOg, xivsQa, geignnvyig), hvilka alla äro hemtade af rörelsen

med stjerten; men detta hindrar ej, att ännu ett eller flera varit brukliga i Grekland och Macedonien. I de flesta

språk har denne fogel flera namn: hos oss kallas han: Arla, Sädesärla, Kingärla, Vippstjert, Gatugrim, Isspjerna m. m.

64. *Ztii±cc (Spiza;.lat. Fringilla), Bofink. II, 8. 2: Är till storleken lika med

Jynx. — VIII, 5. 3: (uppräknas såsom insektätande). — IX, 8. 5 (slutet): Vistas om som-

maren på varma, om vintern på kalla ställen (!).

Af dessa uppgifter skulle väl ingen kunna gissa hvad Spiza är; men en tradition, som torde få anses fullt

säker, har bestämt att detta allmänt bekanta namn utmärker vår Fringilla ccelebs. Fogeln har äfven varit kallad

ouiva och aixivog (Spinus), t. ex. af Athen^us, II, kap. 70.

65. JiTQH&bg (Struthus; lat. Passer), Gr aspar f. II, 11. 8: Gallan sitter vid tar-

men. — II, 12. 16: har stor ventrikel, såsotn de flesta småfoglar. Blindtarmarne äro

ganska små. — III, 9. 11: fjädrarne hvitna ibland af kölden. — V, 2. 2: parningen sker

hastigt, — VIII, 5. 3: (uppräknas bland insektätande foglar). — IX, 8. 5: Om Gråsparf-

ven säga några, att hannarna lefva blott ett år, hvilket de sluta deraf att om våren sy-

nas inga som riktigt hafva det svarta på hakan, och att de få det sednare (på året), lik-

som om inga blefve öfver från förra året, Men de tro att Sparfvarnes honor lefva längre,

emedan de fås bland de nya (ungarne) och äro igenkänneliga derpå att de hafva läpparnas
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kanter hårda [från ungarna som hafva mjuka, gula mungipor]. — IX, 36. 5: badar både

i vatten och i sand.

Äfven detta namn är bäst bekant genom det allmänna bruket hos författare och genom traditionen, samt

betecknar Gråsparfven, Fringilla domestica, sådan den förekommer i södra Europa. — I alla de öfversättningar jag

sett säges, på ofvan citerade ställe, II, 12. 16, att småfoglarna hafva "lång" mage; hvilket kommer deraf, att be-

greppet lång, i detta arbete, alltid uttryckes med ordet (.icixQog, som egentligen betyder stor; h vårföre man äfven

på detta ställe öfversatt orden xoiliav /liuxqccv, med: lång mage. Samma ord, som äfven ofta far gälla för tjock,

förorsakar här ganska ofta tvätydigheter. — På två ställen, af de ofvan uppräknade, kallas fogeln gQsd-iov (dimi-

nutiv af gQöttog; näml. V, 2. 2 och IX, 8. 5).

66. XXooQig (Chloris). VIII, 5. 3 (uppräknas bland de insektätande). — IX, 14. 2:

Den, som kallas Chloris, emedan de undre delarne äro gula, är så stor som en Lärka.

Hon lägger 4 eller 5 Ägg, och bygger boet af Symphytum, som uppdrages med roten. I

balen inlägger hon hår och ull. — IX, 20. 1: Boet är bygd t på träd.

Den af 1500-talets Ornithologer antagna tolkningen, att Chloris är de nyares Fringilla chloris, är otvif-

velaktigt den rätta. Man kunde väl vara frestad att anse den för Motacilla flava, som är insektätande och un-

dertill rent gul; men boet, som bygges i träd, passar då ej. Äfven Fringilla chloris äter insekter under fortplant-

ningstiden, liksom de fleste foglar, och torde hafva blifvit hitförd i sällskap med Spi/.a och Struthus. Linder-

mayer uppgifver att hon är högst allmän i Grekland och att hennes bo ofta finnes, samt säger, liksom Aristotei.es,

att detta bo alltid är bygdt af skalade stjelkar af en art Symphytum, samt inuti belagdt med svart gethår.

67. Axav&Lg (Acanthis; lat. Spinus)? Under namn af Acanthophaga (tistelätare)

uppräknas, VIII, 5. 4: Acanthis, Thraupis och den så kallade Chrysometris. Dessa

alla lefva på taggiga växter (axctv&oi , tistlar, törnen m. m.), men förtära inga insekter

eller annat lefvande; där både sofva de och lifnära sig. — IX, 2. 10: Åsnan och Acan-

thides äro fiender, ty de sednare hemta sin föda af tistlarna (eller törnbuskarna); den

förra äter dem då de äro mjuka. — Ar äfven ovän med Anthus och iEgithus. — IX,

16. 5 (slutet): Acanthides lefva dåligt och hafva ful färg, men stämman är ljudelig (Xi-

yvQa, sträf, skärande; men kan äfven betyda stark eller välljudande).

Här menas utan tvifvel Fringilla cannabina, som lärer vara den allmännaste i Grekland, bygger bland tag-

giga buskar och om hösten och vintern söker sin föda af frö, på ogräs i åkrarna, hvilket författaren, liksom mången
annan person, i dagligt tal, sammanslår under namnet tistel och törne. De öfrige arterne hålla sig mera till trä-

den, såsom Fr. linaria, eller hafva lifligare färger, såsom Fr. carduelis och de gröna arterna. Bélon anser denna

vara "le Serin" (Fr. serinus). Gaza öfversätter namnet med Liguriuus.

68. XQvgo/^riTQig (Chrysometris) uppräknas tillsamman med den föregående, VIII,

5. 1 (se föregående art)
;
och omnämnes ej vidare.

Vi kunna häraf ej bestämma denna art närmare, än att han är näislägtad med den förra och man skulle

kunna, såsom redan skett, anse honom för Fringilla spinus; men Gaza öfversätter namnet med Aurivittis, hvilket

ökar sannolikheten att det egetligcn är samma ord som XQvgouiZQt]g (Chrysomitres, Guldhätta) och har afseende

på det röda ansiktet hos Stiglitsen, Fringilla carduelis.

69. Qquvtxis (Thraupis)? uppräknas jämte de båda föregående utan att mera omta-

las (se n:o 67).

Namnet, som är härledt af &QCtviö (bryta, krossa), visar ytterligare att det är en fröätande fogel, näislägtad

med de föregående, hvilken dock är alldeles obestämd. Bland dem har man att gissa på Fringilla coccothraustes,

erythrina, spinus, serinus, citrinella, linaria, Loxia curvirostra, och några af de nio arter af Emberiza som finnas i

Grekland. Bélon antog att det var Fr. spinus, men blott efter godtycke. Gaza öfversatte namnet med Carduelus.
Det uppgifves att detta namn i en del codices skrifves QXvnig (Thlypis), men ovisst är om detta har

lika betydelse.

70. KvmoXoyog (Cnipologus). VIII, 5. 4: En annan (Hackspett) som kallas Cnipo-

logus, är liten såsom Acanthyllis (se n:o 58), till färgen grå och fläckig, och har svagt

läte. Afven denne hackar i träd.
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Utom allt tvifvel är detta Trädkry paren, Certhia familiaris, och detta så mycket mera som han upp-
räknas såsom den siste af Hackspettarna (Picus). Det är svårt att förstå huru Bélon kunnat anse den för Mota-
cilla alba. Andra anse honom för Picus minor, som dock på samma ställe särskildt namnes och ej passar till

beskrifningen.

71. KhQ&iog (Certhius). IX, 16. 5: Det finnes äfven en liten fogel som kallas Cer-

thius, som är djerf {&qccqv$, icke skygg) och bor omkring träden samt äter trädmask
(d-gmocpayog). Han har godt födsnille och klar stämma.

Denne, som uppräknas bland en hop mindre väl bestämda foglar af olika slag (Crex, Sitta, jEgolius, Cer-
thius, Acanthis, Ardeae), kan svårligen vara någon annan än densamme som nästföregående, Certhia familiaris. Det
som säges om honom kunde äfven passa på Sitta, hvilken dock plägar vara mindre orädd, och dessutom sär-

skildt omtalas på samma ställe.

72. HCxrri (Sitta). IX, 2. 6: Är fiende med örnen, ty hon sönderhugger hans

ägg ... — IX, 16. 4: Den så kallade Sitta plägar vara stridslysten, men till lynnet med-
görlig och välvillig [såsom tamd?J och lättfödd. Men hon säges vara giftblanderska, eme-

dan hon vet mycket. Hon är fruktsam och älskar sina ungar och föder sig genom att

hacka i träd.

Härmed kan svårligen menas annat än Sitta europcea L., om hvilken hvarjehanda fabler torde hafva varit

gängse. — Samma fogel omtalas sannolikt äfven med några få ord under Hackspetten (Dryocoloptes; se ne-

dan mo 86).

73. Kvcevos (Cyanus). IX, 18. 3: En klippfogel finnes, som kallas Cyanus. Han
förekommer mest på Nisyrus och vistas på klippor; är mindre än Koltrasten, men något

större än Bofinken, har stora fötter och klättrar uppåt klipporna. Han är helt och hållet

blå, har smal och lång näbb men korta fötter såsom Hackspetten (Pipo).

Af Belon och Gessner samt alla följande, har Cyanus blifvit ansedd för de nyares Turdus cyaneus, hvil-

ken, enligt Bélon, i Grekland på 1500-talet kallades Petrocossipho, och alla nyare hafva antagit denna mening.

Dock passar den gifna beskrifningen af storlek, fötter, klättring och näbb icke på denna fogel, men så mycket

bättre på Tichodroma muraria som utan tvifvel menas. Blott färgen tyckes ej vara väl angifven; men detta är en

anmärkning som kan göras i allmänhet, ej blott vid alla Aristotelis, utan äfven vid alla andra gamla författares

uppgifter om färg. Tichodroma är blågrå, med några rosenröda fläckar på vingarna, hvilka dock föga synas på

nåjjot afstånd.

74. XsXidiMf (Chelidon; lat. Hirundo), Svala. I, 1. 9 (se Drepanis, n:o 94). —
II, 11. 8: gallan sitter vid tarmen. — II, 12. 16: hvarken matstrupen eller kräfvan äro

vida, men ventrikeln är stor. — III, 9. 11: det händer ibland att fjädrarne hvitna. — V,

11. 1: paras och värper 2 gånger om året. — VI, 1. 3: Boet är af gyttja. — VI, 5:

Bland de köttätande är det endast Svalan som bygger bo två gånger. Om man utsticker

ögonen på Svalans ungar medan de ännu äro små, så blifva de åter friska och återfå sy-

nen. (Detsamma II, 12. 12; se Ophis, Reptilier n:o 10. — VIII, 5. 2: äfven några af

dem, som ej hafva krokiga klor, äro köttätande, såsom Svalan. — VIII, 18. 1: Då Sva-

lorna (m. fl.) ej bo långt aflägsna från sådana ställen, där de ständigt vistas, så flytta de

dit om hösten; men de, som bo längre derifrån, ändra ej ställe, utan lägga sig i dvala.

Ty man har i hålor funnit många Svalor, som voro alldeles nakna. — IX, 8. 1: Svalan

börjar, liksom menniskan, sin bobyggnad med att blanda agn och strå i gyttjan och då

hon behöfver gyttja blöter hon sig och vältrar sig med vingarna i stoftet. Äfven sitt

läger bereder hon liksom menniskan . . . Båda makarne föda ungarna ... i en viss ord-

ning ... så att en unge ej får två gånger, och smutsen utkasta de först sjelfva; men sedan
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uno-arne blifva större lära de dem att vända sig utåt för att aflemna den. — IX, 27. 16:

Svalan är skadlig för Bien.

Namnet betyder Svala och utmärker liksom i de nyare språken alla arterna, eller isynnerhet Hirundo rustica

och H. urbica, som bygga af gyttja. H. riparia omtalas ej af författaren annat än förblandad med Apus och Dre-

panis (Se under Cypselus, mo 93). Det förtjenar anmärkas att den nordligare sagan om Svalans vinterläge i

vattnet icke Däranes; men att i stället förekommer en annan, att de ligga i hålor, sannolikt genom förväxling med

Flädermöss. Den förra sagan har blifvit visad vara uppkommen deraf, att Cinclus aquaticus någon gång blir fån-

gad vid dragning med isnot.

75. K6qcc% (Corax; lat. Corvus), Korp. II, 11. 8: Gallan sitter vid tarmen; —
II, 12. 15: ingen kräfva, men matstrupen är vid. — III, 9. 11: Fjädrarne blifva någon

o-ång hvita. — VI, 6. 2: Lägger 2 eller flera ägg; rufvar dem 20 dagar och utdrifver

ungarna ur boet. — VIII, 27. 4: Korpen är mindre i Egypten än i Grekland. — IX, 2.4:

Han är ovän med Gladan för födans skull och underlägsen i styrka; — Ibid. 6: äfven

med Tjuren och Åsnan, hvilkas ögon han söker uthugga. — IX, 19. 2: De som mycket

pläga vistas i städerna, såsom Korpen och Kråkan, ses hela året och h varken flytta

bort eller ligga i vinterdvala. — IX, 21. 3: på de ställen, hvarest brist på föda skulle

vara för flera, pläga blott två (ett par) Korpar finnas; och så snart ungarne kunna flyga,

utdrifva de dem först ur boet, sedan från hela trakten. De värpa äfven 4 eller 5 ägg.

Vid den tid då de Mediske soldaterne blefvo slagne vid Pharsalus, blef det brist på Kor-

par omkring Athén och i Peloponnesus, liksom om de hade ett sinne hvarigenom de kunde

meddela hvarandra underrättelser.

Korpen, Corvus corax rea, är väl känd äfven utan beskrifning.

76. Koqojvti (Corone; lat. Cornix), Kråka. II, 12. 15 (som Corax). — VI, 6. 3:

älskar sina ungar och matar dem äfven sedan de kunna flyga. — VI, 8. 2: Honan ruf\ ål-

äggen ensam, men hannen skaffar föda och matar henne. — VIII, 27. 4: är i Egypten

lika stor som i Grekland. — VIII, 5. 7: är allätande; lefver af djur som uppkastas af

hafvet. — IX, 2. § 3, 4 och 10: Kråkan är fiende med Ugglan, hvars 'Agg hon om dagen

röfvar; Ugglan borttager om natten Kråkans ägg; — är äfven för äggens skull fiende till

Vesslan och Presbys, men är vän med Hägern. — IX, 19. 2: flyttar ej bort (se un-

der Korpen).

Corone betyder hufvudsakligen Corvus corone L. C. cornix och frugilegus vistas i Grekland blott om vin-

tern och tyckas ej särskildt omtalas.

77. KoÅoiög (Colius; lat. Monedula), Kaja eller Allika. II, 12. 15 (liksom Corax); —
IX, 19. 3: Af Kajor finnas tre sorter: först Coracias.., sedan den som kallas Lycus
och dertill den lilla, kallad Bomolochus. Ännu en annan sort af Colius är simfotad ...

Colius (xnloibg) är det vanliga grekiska namnet på Kajan, Corvus monedula, väl kändt af iEsopi fabler.

Andra och tredje sorten äro säkert densamma, men omnämnas såsom skilda genom något misstag eller till följe af

underrättelser från olika häll. Om den första sorten, se strax nedan (mo 80), och om den sim fotade, se

bland simfoglarne, n:o 149. Namnen Colius och Celeus tyckas ofta vara förväxlade, såsom II, 8. 2 (se under

Jynx, mo 89), och — IX, 10. 2 (se under Dryocolyptes, mo 80).

Afven nQegftvg (Presbys, den gamle) är ett vanligt grekiskt namn på Kajan, som har grått hufvud. Då
Presbys säges äta Kråkans ägg och ungar, IX, 2. 4, menas sannolikt Kajan, ehuru Gaza där öfversatte namnet
med Rex Avium. (Jämf. mo 52).

78. Avxog (Lycus, som äfven betyder Varg), ett af Kajans vanliga namn. Se näst

ofvan. (Skrifves äfven Åvxiog, Lycius).

79. BcofioAoxog (Bomolochus, helgerånare, bof, skälm), se n:o 77, Colius.
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80. KoQcixiag (Coracias), omtalas såsom en sort Kaja (se n:o 77), IX, 19. 3: "Denne

är så stor som Corone, med röd näbb".

Under detta namn sammanfattas Pyrrhocorax alpinus och Fregilus graculus, hvilka båda äro allmänna i

Grekland. Att den förre har gul näbb betyder ingenting-; ty på grekiska kan en klart gul färg rätt väl kallas

purpurfärg (cpotvtxog), såsom vi redan sett vid Koltrasten, n:o 39, och Kungsfogeln, n:o 51.

81. Kixra (Citta; lat. Pica), Skata. VIII, 5. 2: Ugglorna (Eleos och iEgolius) jaga

Skator. — IX, 14. 1: Skatan förändrar läte ganska mycket och kan sägas låta höra ett

nytt för h varje dag. Hon lägger omkring 9 '-Ägg och bygger sitt bo på träden, af hår

och ull. Då ollon saknas förvarar hon dem dolda [hon gömmer ett förråd af ollon för

att hafva då brist inträffar]. — Ibid. 2: lägger en bale af hår och ull inuti boet. — IX.

8. 2 (se Ixoborus under n:o 35).

Det grekiska namnet, Citta eller Cissa, som utmärker Skatan, Pica europcea, är väl bekant; men i

Grekland lärer hon ej bygga så mycket invid husen som hos oss. Afven tyckes författaren ej riktigt hafva känt
boets utseende. Berättelsen om den dolda skatten af ollon o. d. synes hafva afseende på Nötskrikan, eller Sitta.

82. WccQog (Psarus; lat. Sturnus), Stare. VIII, 18 (i slutet): ligger i dvala om
vintern. — IX, 19. 5: Staren är brokig (noix/Åog) och så stor som Cossyphus.

Mera anföres ej, men namnet är väl bekant och utmärker Staren, Sturnus vnlgaris.

83. KoQvdäZog (Corydalus; lat. Alauda), Lärka. IX, 19. 4: Af Lärkor finnas två

sorter. Den ena vistas på marken och har tofs. Den andra lefver i flock och icke spridd

såsom den förra. Hon liknar den förra till färgen, men är mindre och har ingen tofs;

men hon ätcs.

Enligt denna uppgift är Corydalus ett allmänt namn för lärkslägtet. Den första arten är Alauda cristata,

som vistas i Grekland under hela aret; den andra är Alauda arvensis, som blott kommer dit öfver vintern, och
således derstädes endast ses flockvis, samt ej höres sjunga. Af de sista orden finner man att våra nordiska lärkor

redan på den tiden bortfångades i södern.

83 bis. KoQvdog (Corydus). VI, 1. 3: bygger bo på marken, såsom Perdix. —
VIII, 18: ligger i dvala om vintern. — IX, 2. 3 och 8: är ovän med Picus m. fl.; äfven

med Ardea. — IX, 10. 1: sätter sig ej i träd. — IX, 14. 2: (se Chloris, n:o 66). —
IX, 20. 1: Göken lägger ägg i dess bo. — IX, 36. 5: badar sig i sand, såsom Hönsen.

Corydus är hos Aristoteles ett enskildt namn för Tofslärkan, Alauda cristata, densamma som första arten

under föregående nummer. Aristophanes nämner (i komedien Foglarna) väl Corydus, men icke Corydalus:
jEsopus brukar deremot detta sednare namnet.

84. E'noip (Epops; lat. Upupa). I, 1. 13: bebor bergen. — VI, 1. 3: Endast Epops,

bland de foglar som bo ensamma, bygger ej något bo, utan den går in i en ihålig träd-

stam och värper utan att hafva sammanfört någonting. — IX, 12. 3: bor i skog och

berg. — IX, 16. 1: Boet bygges isynnerhet af menniskoträck. Han får olika utseende om
sommaren och om vintern, liksom de fleste vilda foglar. — IX, 36. 4: Epops förändrar

både färg och utseende, såsom ^Eschylus sjunger . . .

Liksom flera nästföregående namn, är Epops väl bekant utan beskrifning, och utmärker Härfogelu.
Upupa epops. Denne fogel flyttar öfver vintern bort från Grekland; men af det ofvanstående synes, att man där

trodde honom blifva qvar, men ändra både färg och form. Det skulle vara af interesse att känna den fogelart,

till hvilken Aristoteles trodde honom förvandlas. Af det stycke ur jEschylus, som författaren anför, och som
vi hafva sökt öfvcisätta vid Circus, n:o 14, tyckes det som om folksagan läte honom förvandlas till en hvit hök

(Circus pallidus eller cyaneus); men denna förvandling borde ej kunna antagas af vår författare, som bestämdt

K. Vet. Aka.l. Handl. B. 4. N:o i. 1

1
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förklarar Gökens förvandling till hök för omöjlig. Aristophanes (Foglarna v. 277) uttrycker hans läte med:

epopopopo ... — Om Upupas tungspets; se anmärkningen under Melancoryphus, n:o 57.

3:o Volucres.

85. Wirrcéxrj (Psittace; lat. Psittacus), Papegoja. VIII, 14. 6: Alla foglar nied

krökta klor [cl. ä. roffoglarj hafva kort hals och bred tunga och äro efterapare. Sådan är

den indiske fogeln {oQvtov) Psittace, som kallas Anthropoglottum (menniskotungad). Den

blir rusig af att dricka vin.

Mera än detta finnes ej hos Aristoteles om Psittacus, hvilken dock säkert är af den fogelform, som ännu

har samma namn. Detta synes äfven af uttrycken korthalsad, bredtungad och menniskotungad. Till följe af PLINII

beskiifning och uppgift om Psittacus, har man antagit, att dtm af Aristoteles omtalade arten vore till honom
hemsänd af Alexander, och att den vore samma art, som nu, just af denna anledning, blifvit kallad Ps. (Paheornis)

alexandri. Det är visserligen möjligt att den art som omtalas af författaren varit just den nämnda, som är en

af de allmännare i norra Indien, h varifrån den kan hafva blifvit förd till Persien; men att hon blifvit hemsänd af

Alexander, är högst tvifvelaktigt. Det synes till och med knappt troligt, att Aristoteles sjelf sett en Papegoja,

om ej en afbildning, emedan han ej tyckes känna den egna beskaffenheten af Papegojans tår och fötter, utan räk-

nar henne till de krokkloiga foglarna (Gampsonyehes). Äfven 16- och 1700-taleus ornithologer räknade henne

ofta till Roffoglarne; men detta skedde just till följe af Aristotelis föredöme, och dessutom togo de i allmänhet

mera kännedom af näbben, hvaremot Aristoteles allenast håller sig till klornas form. — Den art, som Plinius be-

skref, var efter all sannolikhet icke Ps. alexandri, utan Ps. cubiiularis Hasselciv., hvilken, liksom nu, ganska lätt

kunde komma genom Egypten till Europa, från Nubien och Sennaar (Meroé), hvaremot transporten från Indien var

vida svårare. På denna passar beskrifningen (Plin. X, kap. 42) bäst. Psittacus säges väl där komma från In-

dien; men af de öfriga lånen från Aristoteles pä samma ställe kan man sluta att äfven detta är ett. Fogeln

kom väl i alla händelser till Rom från Alexandria; men hvarifrån han kommit dit, kände ej Plinius. Vidare be-

rättar Plinius (VI, kap. 29, mot slutet), att den trupp soldater, som af Nero sändes under befäl af en Prretor

för att undersöka .Åithiopien, eller egentligen Meroé, först träffat Papegojor vid Tergedum, som varit beläget vid

Nilen omkring 20° lat. Men där finnes ingen annan art än Ps. cubicularis.

86. jQvo:(oXdnrt]g (Dryocolaptes; lat. Picus), Hackspett. VIII, 5. 4 (se nedanför,

under Pipo). — IX, 10. 2: sätter sig ej på marken, men hackar i ekarna för att få mask

och insekter att krypa ut; och da de titta fram tager han dem med tungan, som är bred

och stor (nÅtxTt/a xai jukyaXif). Han löper fort på träden på alla sätt, äfven upp- och

nedvänd, liksom Ascalabotes. Han har klorna bättre bildade än Kajan (Colius), för att

säkert kunna vistas på träden, ty han går (klättrar) genom att hugga fast dem. Af Hack-

spettar finnes en sort som är mindre än Cossyphus (trasten) och har .små rödaktiga mär-

ken. En annan sort är större än Cossyphus, och en tredje sort är ej mycket mindre

än en höna. Han bygger bo i träden, såsom vi hafva sagt, både i oliver och andra träd.

Han äter myror ocli trädmaskar. Han säges söka mask i träden så ifrigt, att han urhål-

kar dessa, så att han fäller dem. En, som var tam, satte en mandel i en trädklyfta för

att kunna gifva honom så mycket säkrare hugg, och i tredje hugget klöf han skalet och

förtärde kärnan.

Dryocolaptes är ett allmänt namn, motsvarande Hackspett och Picus. Första arten är Picus minor,
den andre, P. major (eller någon af de närslägtade, lika stora); båda omtalas ånyo, strax nedan, under namn af

Pipo; den tredje kan möjligtvis vara P. martius, som blott torde hafva varit känd genom berättelser. Men af

tungans beskiifning är det tydligt, att författaren ej sjelf sett henne hos någon Picus, isynnerhet da man finner

att han riktigt beskrifver henne hos Jynx, såsom någonting eget och märkvärdigt. Det blir till och med högst
sannolikt, att författaren aldrig har haft en död Hackspett i handen, ty han nämner ej ett ord om dess ovanligt

bildade tår (2 framåt och 2 bakåt), ehuru han noga beskrifver samma bildning såsom egen för Jynx, och i arbetet

"Om djurens delar" (IV, kap. 12, i slutet) säger att Jynx ensam har 2 tär fram- och 2 bakat, — Det synes svårt

att förstå, hvarföre författaren jämfört Hackspettens klor med Kajans (Colius); men säkert ligger här en namn-
förväxling till grund. Sannolikt har en af hans ornithologiska biträden berättat att de brokiga Hackspettarne hafva

starkare klor och klättra bättre än Picus viridis; men dervid kallat denna sednare Colius i stället för Celeus.
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Samma namnförväxling, men ännu mera påtaglig, linnes II, 8. 2, se Jynx, n:o 89. Den sist omtalade tame Hack-
spetten, som klöf mandeln, kan äfven hafva varit en Sitta, som mera än Picus äter fruktkärnor och bättre förstår

att fästa dem i en klyfta.

87. TItno) (Pipo; skrifyes äfven nmyct, Pipra). VIII, 5. 4: Insektätande (scnipo-

phaga) äro Pipo, den större och den mindre, hvilka bada af somliga kallas Dryocolaptes.

De likna hvarandra och hafva lika ljud, utom det att den störres är starkare. Båda flyga

omkring trädstammarna och förtära samma sort föda. — IX, 2. 5: är ovän med Hägern,

ty Pipo äter dennes iigg och ungar. — (IX. 18. 3; se Cyanus, n:o 73).

Pipo är, såsom författaren sjelf uppger, blott ett synonym till Dryocolaptes, och de båda arterne äro de

båda första, som nämnas under detta namn, Picus major och P. minor. Fabeln om ovänskapen med Hägern torde

bero på någon förväxling.

88. Khlhåq (Celeus). II, 8. 2: (se Jynx). — VIII, 5. 4: Celeus är så stor som
Turturdufvan, till färgen alldeles gulgrön (//wpog). Han hugger starkt i ved och föder

sig mest på trädstammar samt har stark stämma. Han förekommer mest i Peloponnesus. —
IX, 2. 4 och 10: är ovän med Libyus; vän med Laödus, ty han bor vid floder och i

skogslundar.

Intet tvifvel kan finnas att här omtalas Gröngyllingen, Picus viridis. Namnen xeleng och AoXoing tyckas

understundom vara förväxlade, livarom se under Dryocolaptes mo 8G och Iynx mo 89.

89. l'vy'% (Iynx: läs I-ynx). Gök ty ta. II, 8. 2: Några få foglar hafva 2 tår framåt

och 2 bakåt, såsom den så kallade Göktytan (Iynx). Hon är något större än Bofinken

och af brokigt utseende. Hon är alldeles egen i anseende till tårna och till tungan, som

liknar ormarnas. Ty denna har en utsträckning på längden ända till 4 tvärfingrar (tum),

och kan åter indragas i sig sjelf. Afven omvrider hon halsen bakåt, medan den öfriga

kroppen är orörlig, liksom ormarna. Hon har stora klor, bildade liksom Colii (xwv xoåoicov).

och har ett skrikande läte.

Det är troligt att författaren sjelf tagit denna beskrifning af en Iynx torqvilla, som han haft i handen. Att

Picus viridis (Celeus) och ej Corvus monedula här menas med namnet Colius, är tydligt. Jämf. dessutom under n:o 86.

90. rÅcoTTig (Glottis), namnes VIII, 14. 6, såsom en af de foglar, hvilka flytta med
Yaktlarna (se under n:o 118 Cychramus och 120 Crex), och strax derefter, näst efter Or-

tygometra, tillägges: Glottis har en tunga som kan utsträckas ända långt framåt.

Ehuru ringa dessa uppgifter äro, tror jag dock att de kunna antagas med säkerhet utmärka Iynx torqvilla,

samma fogel som nyss beskrefs. Utom Hackspettarna finnes ingen annan europeisk fogel, som har långt utsträck-

bar tunga, och dessutom kommer Iynx om våren tämligen sent, eller "med Vaktlarna". Författaren tyckes hafva fått

hela denna berättelse af fogelfängare och ej deruti igenkänt Iynx, eller kanhända har han först sedan detta ställe

var skrifvet, närmare lärt känna Iynx och infogat dess beskrifning i manuskriptet. — Emedan Glottis namnes näst

efter Ortygometra, har man ansett det, som säges om denna, äfven gälla för Glottis, nämligen att hon till

skapnaden liknar en Sumpfogel, hvarföre man sökt att finna en Vadare med stor tunga. Bélon gissar, ehuru sjelf

tviflande, på Phocnicopterus, och Gessner likaledes pä den fogel, ''som Tyskarne kalla Glutt" (Glottis chloropus

rec). Dock finnes ingen rimlig grund för att tro en af dessa vara Glottis, hvilken blott namnes såsom en fogel

som flyttar tillsamman med Vaktlarne, liksom Otus, som är en Uggla, samt Ortygometra och Crex, som äro Va-

dare. — Glottis omtalas af andra författare endast efter Aristotei.es.

91. Koxxvi (Coccyx; lat. Cuculus), Gök. VI, 1. 3: Göken bygger bo i hus och i

klippor [troligtvis felskrifning af namnet Coccyx, i stället för något annat]. — VI, 7,

1 till 3: Några säga att Göken blir af en förvandlad hök, emedan den hökart som han

liknar upphör att synas vid den tiden (då Göken kommer) ... ty Göken ses en kort tid

om sommaren, och försvinner om vintern. Men Höken har krökta klor; Göken har ej

krökta klor och liknar ej heller höken till hufvudet, utan både hufvud och fötter likna
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mera Dufvans. Endast till färgen liknar han höken, utom det att dennes fläckar äro så-

som streck, Gökens såsom prickar (grty/uai). — Men till storlek och flygt har han likhet

med den minsta af hökarna, hvilken plägar ses vid den tiden då Göken icke ses. Dock

har man sett dem tillsammans, äfvensorn att höken uppätit en Gök, hvilket ej händer

bland foglar af samma slägte. Man säger att ingen har sett Gökens ungar. Dock värper

han, men bygger ej bo, utan värper ofta i de minsta foglarnas bo, men oftast i Ringduf-

vornas (Phaps), och uppäter deras ägg. Understundom lägger han två, men vanligen blott

ett ägg. Han värper äfven i boet hos Hypolais, som utkläcker och uppföder ungen. Vid

den tiden blir han särdeles fet och välsmaklig.

IX, 20. 1 och följ. upprepas att han värper i andra foglars bo m. m. och följande

tillägges: han värper hos Ringdufvan och Hypolais och Lärkan på marken, men i

träden i Chloridis bo . . . och man säger att då Gökungen tillväxer, utkastar fostermo-

dern sina egna, som omkomma; — andra säga att hon dödar dem och ger dem att äta

åt Gökungen; ty emedan denne är vacker föraktar hon dem. Flera personer säga sig

hafva sett det mesta af detta; men man uppgifver olika om sättet huru fostermoderns

ungar omkomma. Några säga att Göken sjelf uppäter dem; andra, att Gökungen, som

är stor, tar all födan, så att de dö af svält; andra, att han, såsom den starkare, dödar

dem. — Göken synes med klokhet draga försorg om sin afföda. Ty då han känner sin

egen oduglighet, gör han dem till fosterbarn hos andra, hvarigenom de blifva bevarade.

Han är omåttligt rädd, ty äfven de små foglarne hugga och förjaga honom. — IX, 36.4:

Göken förändrar äfven färgen och förnimmes ej genom sitt läte då han är nära att för-

svinna, hvilket sker under hundstjernan (i rötmånaden). Han synes från vårens början

till hundstjernans uppgång.

92. Anovg (Apus). I, 1. 9: Några foglar hafva dåliga fötter och kallas derföre

Apodes (fotlösa); men denne småfogel har goda vingar. . . . Han är synlig under hela året

(se vidare fortsättning under D repan is). — IX, 21. 1: Apus, hvilken af somliga kallas

Cypselus, liknar Svalan och skiljes ej lätt derifrån på annat än det, att han har luden

benpipa {^f^/uri). Dessa bygga bo i stora strömfåror bildade i gyttjan (den lösa jorden), haf-

vande en ingång. Under betäckning bygger han sina bo under stenar och klipphålor, för

att undgå både djur och menniskor.

Att Apus är vår Cypselus apas är säkert, både genom beskrifniiigen af de ludna fötterna och genom tra-

ditionen, samt deraf att han jämte C. melba är den ende landtfogel i Europa som ej kan sta på fötterna pä mar-

ken, och således den ende som förtjenar namnet Apus. Naturligtvis kan V. melba vara innefattad under samma
namn, men den tyckes dock nämnas särskildt, säsoiu Drepanis. Apus finnes qvar under vintern i Grekland, nu
som förr. Emellertid är beskrifningeu af boet uppenbart oriktig och till en del gjord efter boet af flirundo riparia

eller H. rupestris, hvilka båda arter författaren har förblandat med Apus, Drepanis och Svalan, bvarom se

vidare under Cypselus. Det ser till och ined ut, som om den första hälften af boets beskrifning ("Dessa bygga

. . en ingång") vore sednare instucken i manuskriptet, då författaren första gängen sett eller af andra lärt känna

boet af jordsvalan, hvilket han likväl ansett tillhöra Apus. Detta blir ännu troligare deraf, att han på ett annat

ställe säger Mcrops vara den ende fogel som bygger i jordhålor (se n:o 97 Aérops). Men det instuckna tillägget

torde hafva blifvit så otydligt skrifvet, att en omening deraf uppkommit, ty man må öfversätta dr nu befintliga

orden huru som helst, sä synes att något saknas. Sednare hälften af samma beskrifuing ("Under betäckning...

menniskor") kan passa på boen af de nyares Cypselus apus.

93. KvysÅog (Cypselus) omtalas af Aristotelks blott på ett ställe, såsom synonym

med Apus; se under föregående, n:o 92.

Att Cypselus skulle vara samma fogel som Apus synes mig högst tvifvelaktigt. Ordet xuU>e?.ig (cy-

pselis) betyder på grekiska strömfåra, och det syues deraf troligt att Cypselus rätteligen är den fogel som bygger
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i blinkarna vid djupa strömfåror, d. ii. jordsvalan, Hirundo riparia. Nyss hafva vi anmärkt att författaren ansett

dennas bo tillhöra Cypselus apus. För mig vill det alltså synas såsom om man i Grekland känt Apus och

Cypselus såsom två särskilda foglar, men att vår författare förblandat dem.

94. ziQtnccAg (Drepanis)? I, 1. 9: Äfven de foglar som likna Apus hafva goda

vingar och svaga fötter, såsom Svalan och Drepanis. Alla dessa hafva lika seder samt

lika vingar och utseende. Apus synes vid alla årstider, men Drepanis efter regn om som-

maren. Då fångas hon äfven, men denne fogel är sällsynt.

Det synes som om Drepanis skulle betyda Cypselus melba, som har de mest lieformiga vingarna och som
äfven nu för tiden fångas i Grekland, enligt Lindermayer. Dä hon är större än de öfriga omtalade bör hon lät-

tast kunnat menkännas såsom skild art.»6*

95. Aiyo&^Xag (iEgothelas; lat. Caprimulgus). IX, 21. 2: är en bergsfogel, något

större än Koltrasten, mindre än Göken. Han lägger två eller högst 3 Ugg, och är trög

till sitt väsende. Han mjölkar getterna, och har fått sitt namn deraf, men det säges att

mjölken derefter upphör i jufveret och att Geten blir blind. Han ser om natten, men
dåligt om dagen.o o

Denne är Nattskärran, Caprimulgus europceus, bättre känd genom traditionen än genom beskrifningen.

Fabeln om mjölkningeo kommer troligtvis deraf, att Caprimulgus flyger efter insekter i skymningen eller om natten

och dä ofta häller sig nära omkring boskapen. Sannolikt är det Aristotelis berättelse som, muntligeu fortplantad,

gifvit upphof åt eu likartad saga i flera af Europas länder.

96. MbQoy (Merops). IX, 14. 1: Några säga att föräldrarna uppfödas af ungarna ..

.

icke blott då de blifva gamla, utan strax, så snart ungarna blifva i stånd dertill. . . . Un-

dertill äro fjädrarne gula, ofvanpå äro de, såsom hos Halcyon, blå, men de på vingspet-

sarna röda. Han värper 6 eller 7 hgg mot hösten, i strandbäddar af mjuk jord, uti hvilka

han insrräfver sig ända till 4 alnar. — IX, 27. 6: Han är ganska skadlig för bien. . . .

hvarföre biskötare förstöra Meropis bon.

Ehuru beskrifningen af färgen ej är fullt riktig, så framställer den dock en grann fogel, något lik Alcedo,

hvilken både derigenom och genom sin bobyggnad samt skadlighet för bieu igenkännes såsom Merops apiaster,

hvilken dock värper i början af sommaren.

97. AbQOxp (Aérops)? VI, 1. 3: Den fogel som Boeotierna kalla Aérops, är den

ende som ingår i jordhålor för att bygga bo.

Aérops uppgifves af nyare tolkare vara samma namn som Merops, på boeotisk dialekt, hvilket blir skäligeu

säkert deraf, att fogeln säges vara den ende som bygger i jordhålor. Men äfven Merops säges bygga likaså. —

*

Dermed kunde annars äfven menas Alcedo eller Jordsvalan, hvilka bygga på samma sätt, ehuru detta är mindre

troligt, efter namnets beskaffenhet. — Bekker läser detta namn såsom tiQOip (Eirops):

98. *AXxvmv (Halcyon; lat. Alcedo). V, 8. 2: Halcyon värper (ensam bland fog-

larna) omkring vintersolståndet, hvarföre, då denna årstid har lugnt väder, 7 dagar före

och 7 efter solständet kallas Halcyons-dagar, såsom Simonides qväder: . . (I det här an-

förda stycket förekomma orden: "den mångfärgade {noutifa]) Halcyon"). — § 3: . . Det

säges att han bygger boet på 7 dagar och värper samt uppföder ungarna på de 7 öfriga.

Uti denna trakten händer det ej alltid att Halcyons-dagar inträffa vid vintersolståndet,

men i Sicilianska hafvet sker det nästan alltid. Halcyon värper omkring 5 'ågg. — § 4:

Af alla (foglar som bo vid vatten) är Halcyon sällsyntast; ty han synes endast vid Pleia-

dernas nedgång och vintersolståndet, och då han blott flugit omkring fartyget i hamnen,

försvinner han strax, hvilket anföres af Stesichorus. — VIII, 5. 7: Äfven Halcyons

slägte vistas vid vatten. Deraf finnas två sorter (é/<ty): den ena ger ljud då han sitter
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på rören; den andra är stum. Denna är större; men båda hafva blå rygg. — IX, 15:

Halcyon är föga större än en sparf och till färgen blå och grön och rödakrig (vtiotxvq-

qoi>). Sålunda mångfärgade äro hela kroppen med vingarna och halsen, och hvarje färg

är ej särskild för sig. Näbben är gulaktig, lång och smal. Sådant är utseendet; men

boet liknar mycket hafsbollarna och den så kallade Halosachne, utom till fiirgen; ty de

hafva rödbrunaktig färg. Deras form liknar de gurkor som hafva lång hals, och de äro

större än den störste hafssvamp (Spongia); men större och mindre finnas. De äro öfver-

täckta och hafva en tät fast del samt [en?J ihålighet. Med eggjern sönderskäres det ej

lätt; men då inan på en gång skär och bultar med händerna, genomskäres det snart, lik-

som Halosachne. Mynningen är trång såsom en liten ingång, så att äfven då hafvet höjer

sig, kommer det ej in; men ihåligheterna likna dem i en Spongia. Det är ovisst hvaraf

han sammansätter boet; men det tyckes helst vara af Belones (Näbbgäddans) ben, ty han

lefver af fisk. Han går äfven upp i strömmarna. Han värper omkring 5 'Ugg, är frukt-

sam under hela sin lefnad, och börjar vid 4 månaders ålder.

Uti fogelns beskrifning, liksom i lefnadssättet, igenkänner man ganska väl Kungsfiskaren eller Isfo-

geln, Alcedo ispida, och för öfrigt är detta namn väl kändt genom både äldre och yngre författare. Fortplant-

ningstiden uppgifves tydligen efter folksagan. Men detta torde knappt vara händelsen ined den besynnerliga och

alldeles oriktiga beskrifningen af boet; ty Alcedos bo är föga annorlunda än jordsvalans: ett djupt horizontellt hål,

ingräfdt i en brink nära vattnet och utvidgadt innerst. Det innehåller där ingen egentlig bale, men en mängd,

efter födan, uppspydda fiskben, hvilkas antal betydligeu ökas, emedan boet begagnas flera år å rad. Sannolikt har

författaren missförstått en erhållen beskrifning af Alcedos bo och, till följe af de nämnda fiskbenslemningavna, före-

ställt sig att det skulle likna vissa sjöprodukter, hvilka han för jämförelsens skull beskrifvit. Men denna beskrif-

ning har, kanhända genom afskrifter och skador, blifvit så otydlig, att man ej rätt vet hvad som bör räknas till

hafsalstren eller till boet. Jag har sökt att ordagrannt återgifva den. — Den omtalade större arten är tvifvelaktig.

Man kunde förmoda honom vara Alcedo rudis, eller densamme som Ceryle, men denne har ej blå rygg. Möjligtvis

kunde det vara Ak. smyrnensis, som enligt Albin skulle finnas i Mindre Asien (vid Smyrna).

99. Kr^vÅog (Cerylus)? VIII, 5. 7: Omkring hafvet vistas både Halcyon och Cerylus.

Detta är allt som säges om Cerylus, hvilken väl sannolikt kan antagas vara Alcedo rudis, som finnes i

Grekland. Aristophanes nämner en KeiQvXng, om hvilken han blott säger att den är en fogel som kommer (till

församlingen) näst efter Halcyon (Foglarna v. 299).

4:o Columbaj et G al Ii nas.

Dufveslägtet omtalas på många ställen såsom ett af de stora slägtena under fogel-

klassen, liksom Roffoglar och Vattenfoglar. (Se under arterna n:o 100 och följande).

Äfven Hönsen antydas såsom en egen grupp under namn af tunga eller ej lätt

flygande foglar, såsom: II, 8. 3: de tunga foglarna blunda med det nedre ögonlocket,

men de blinka med en hinna som går öfver ögat. — Ibid. 5: En del foglar hafva sporrar; .

.

dessa höra till de tunga. — VI, 1. 2: De fleste foglar lägga 'ågg i bon, men de icke lätt-

flygande värpa ej i bo, såsom Rapphönsen ocli Vaktlarna, utan på marken, som de

betäcka med något ämne {vkr}). Likså göra äfven Lärkan och Tetrix. — IX, 9. 1: De
tunga foglarna bygga intet bo, hvilket icke skulle gagna dem, då de ej flyga lätt; såsom
Vaktlar, Rapphöns och andra dylika. Men de göra sig en liten håla på släta marken, ty

de värpa ej på annat ställe; hvilken de dölja med en tistel och annat ämne, såsom ett

skydd mot hökar och örnar, och värpa samt kläcka där. Sedan utföra de ungarna så

snart de äro utkläckta, emedan de ej kunna förskaffa dem föda genom att flyga. Men
både Vaktlar och Rapphöns hvila, samlande ungarna under sig, liksom tamhönsen. —
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§ 2: De vftrpa och rufva ej på samma ställe, på det att ingen må finna detta oin de

länge vistas där, etc. se Perdix. — IX, 36. 5: De foglar som flyga dåligt och vistas på
marken, häda sig i sand (eller jord), såsom: Hönan, Rapphönan, Attagen, Lärkan,
Fasanen.

100. TItQigTiQa (Peristera; lat. Columba), Dufva; Tamdufva. I, 1. 10: lefver i

flock; — II, 11. 4: mjelten är högst liten; — II, 12. 14: Dufvan och Ringdufvan hafva

kräfva. — V, 11. 1: Paras och värper hela sommaren. — V, 11. 2: Af Dufveslägtet
finnas flera arter (här uppräknas: Tamdufvan, Pelias, Phatta, Oenas och Turtur,
hvarom se strax nedan). Dufvan värper och uppföder ungar hela året om, då hon har ett

varmt ställe och livad hon behöfver; men blott om sommaren om detta saknas. De som
födas vår och höst äro bäst; om sommaren och under de heta dagarna blifva de sämst.

VI, 1. 2: Dufvan, Ringdufvan, Turturdufvan och Oenas värpa två gånger, men Tam-
dufvorna väl 10 gånger om året. — VI, 2. 2: Aggen äro hvita. — Ibid. 9 et 10: Efter

parningen drar Dufvan stjerten åt sig. ... — Hon kan återhålla ägget vid varpningen . .

.

Eget för Dufvorna är äfven att de kyssas före parningen . . (med mycket mera derom) . . —
VI, 4. 1 och 2: De dufveartade foglarna värpa 2 ägg, men Turtur och Phatta högst 3

(in. m. om tid och antal etc); men de uppföda ej mer än 2 ungar, understundom blott

en. — Dufvan föder vanligen en hanne och en hona: först hannen och efter en dags för-

lopp honan. Båda makarna rufva: hannen om dagen, honan om natten. Det första ägget

utkläckes inom 20 dagar; de hugga hål i ägget dagen förr än det kläckes. Båda värma

ungarna någon tid, liksom äggen. Honan är vid den tiden ondare än hannen. De värpa

10 gånger om året, gomliga äfven 11 och i Egypten 12 gånger. De blifva fruktsamma

förr än de äro årsgamla, till och med vid 6 månaders ålder. . . — § 3: Dufvan värper

ånyo efter 30 dagars förlopp.

VIII, 5. 5: Frukt- och växtätande äro Phaps, Phatta, Dufvan, Oenas, Turtur. Dufvan

blir qvar hela året. — § 6: De flesta foglar som komma till oss öfver sommaren bygga

här och uppföda sina ungar med djur, utom de dufvoartade. — VIII, 14. 5: Dufvan

flyttar ej bort. — IX, 8. 2 och följande: (om makarnes trohet m. m.). Då ungarna äro

utkläckta tuggar hannen salthaltig jord och inspottar i deras mun för att bereda dem på

föda; och då han skall föra dem ut ur boet parar han sig med dem alla. Så älska de

hvarandra. . . . Är stridbar; . . . Det är eget för Dufvorna, Ringdufvan och Turturdufvan

att de tj böja upp hallen förr än de druckit nog. — § 4: Turturdufvor och vanliga Duf-

vor, som af fogelfängare beröfvas synen och uppfödas såsom lockfoglar, lefva 8 år. —
§ 5: i allmänhet lefva hannarne längre; men bland dessa (Dufveslägtet) sägas hannarne

dö förr än honorna, hvilket man vet af dem som uppfödas hemma såsom lockfoglar. —
IX, 36. 5: Dufvan badar både i vatten och sand. — IX, 24 (om de olika Hökarternas

sätt att jaga Dufvor in. m. se förut, n:o 11, Hierax).

101. Oivuq (Oenas). V, 11. 2: är till storleken den andra i ordningen bland Duf-

vorna: näst efter Phatta och något större än tamdufvan. — VI, 1. 2: värper 2 gånger.

—

VIII, 5. 5: är fruktätande; — ses och fångas mest om hösten; är större än tamdufvan.

mindre än Phaps; fångas mest då hon dricker. De komma till dessa trakterna då de

hafva ungar.
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Oenas kan ej vara någon annan än den vilda Dufvan, K lippdufvan, Columba livia, hvilket äfven bestyr-

kes af de antagna öfversättningarna Vinago (Gaza), som tyder på bröstets viufärg, och Eupilia, klippfogel.

Hon säges ej flytta såsom Turtur, och äfven storleken kan vara riktigt antecknad, ehuru C. livia väl ej är större

än våra nordiska tamdufvor.

102. <PdrTa (Phatta; lat. Palumbus), Ringdufva (se under Columba). III, 1. 5:

Testiklarna blifva stora vid parningstiden; annars äro de ganska små. — V, 11. 2: är

störst af dufvearterna. — VI, 4. 1: Turtur och Phatta värpa om våren, två gånger, 2..

någon gång 3 ägg (etc. se Columba). — § 3: båda dessa sägas blifva fruktsamma vid 3

månaders ålder; äro drägtiga 14 dagar; rufva äggen lika länge och på nya 14 dagar be-

fjädras ungen så, att han ej lätt kan tagas. Ringdufvan säges lefva ända till 40 år. —
VIII, 5. 5: hon ses hela året om. — VIII, 14. 5: Ringdufvan och Turturdufvan samlas

i flock då de ankomma och då tid år att bortflytta. — VIII, 18 (mot slutet): Några Ring-

dufvor {(paggcov) ligga i vinterdvala, andra flytta bort med svalorna. — VIII, 20: Stark

hetta befordrar många foglars och isynnerhet Ringdufvans välbefinnande och fortplantning.

— IX, 8. 3: dricker som dufvan; Turtur och Phatta lefva i engifte; makarna äro trogna;

båda rufva äggen; de kunna ej lätt åtskiljas annat än på de inre delarna. — § 4: Palumbus

lefver länge: man har sett dem som uppnått 25, 30, till och med 40 år. Då de blifva

gamla växa klorna, hvilka afskäras af de personer som uppföda dem; annars tyckas de ej

hafva någon olägenhet af åldern. — IX, 36. 3: om vintern gifva de intet ljud

Att Phatta är Ringdufvan, Columba palumbus, är säkert, både af traditionens vittnesbörd och af den an-

gifna storleken. Hon tillbringar vintern i Grekland.

103. 4>uip (Phaps; böjes: cpafioq, Phabis). VI, 8. 2: Af Phabes rufvar honan hela

natten, från aftonen till frukosttid, och hannen den öfriga tiden. — V
T
III, 5. 5: är frukt-

ätande . . . något större än Oenas. — IX, 8. 3: Både Phaps och Turtur fortfara alltid att

bygga bo på samma ställe.

Att Phaps är samma art som Phatta, säges väl ej bestämdt; båda namnen uppräknas till och med
jämte hvarandra på ett ställe (VIII, 5. 5); men detta är dock säkert, dels genom språktraditionens vittnesbörd,

dels af det sätt hvarpå de omtalas och af den öfverensstäinmande storleken, samt slutligen deraf, att ingen annan

art finnes att gissa på.

104. TIeÅs/dg (Pelias). V, 11. 2: Dufvan och Pelias äro olika fogelsorter. Pelias

är mindre, men Dufvan blir mera tam, och Pelias är mörk och liten med röda, sträfva

fötter. — VIII, 14. 5: Phatta och Pelias flytta bort och öfvervintra ej.

Att här menas Skogsdufvan, Columba oenas, blir säkert af den uppgifna storleken och af bortflyttningen,

ehuru många, liksom af Ringdufvan, skola stanna qvar i Grekland.

1C5. Tqv/(6v (Trygon; lat. Turtur), Turturdufva. V, 11. 2: är minst af dufve-

arterna. — VI, 4. 1 och 3 (se Phatta; detsamma om den och Turtur, men för denna om-

talas ej åldern). — VIII, 5. 5: Turtur ses om sommaren, men ej om vintern, då hon

ligger i dvala. — VIII, 14. 5: Likså flyttar Turtur bort och öfvervintrar ej — samlas i

flock (vid flyttningstiderna liksom Phatta). — VIII, 18. 1: Alla äro ense om att Turtur-

dufvan ligger i dvala, ty aldrig säges någon hafva blifvit sedd om vintern. Då hon bör-

jar sin sömn är hon ganska fet och hon fäller fjädrarna där, men fortfar dock att vara

fet. — IX, 2. 4 och 8: Är ovän med Pyrallis; — vän med Cottyphus. — IX, 8. 3: lef-

ver i engifte: makarna äro hvarannan trogna och båda rufva äggen. De äro hvarannan

till det yttre lika. — § 4: De Turturdufvor och tamdufvor som beröfvas synen af fogel-

fängare, hvilka uppföda dem till lockfoglar, lefva 8 år. — Om sommaren vistas de på
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kyliga ställen, om vintern på varma. — IX, 36. 5: Några små foglar fjärta, såsom Tur-

turdufvorna. Dessa göra, jemte ljudet, en stark rörelse med bakändan.
Turturdufvan, Columba turtur, är väl bekant och uppgifves riktigt såsom den minsta (europeiska) arten

i 6ragtet. Besynnerlig är sagan om dennas och flera foglars vinterdvala.

106. AXhxTQvo')v (Alectryon; lat. Gallus), tam Hönstupp. I, 1.13: är brunstig.

—

II, 8. 5: har en kam af alldeles egen beskaffenhet; han liknar kött utan att vara det.

—

II, 12. 4: har kräfva framom magen. — IV. 9. 7: galer (skriker) då han har segrat. —
Honan galer ej. — V, 2. 2: (parningen beskrifves). — V, 11. 1: Hönsslägtet (ysvog rcov

uXi-xTOQidwv) paras och fortplantas hela året, utom några dagar vid vintersolståndet. —
VI, 2. 4: (om ett ägg funnet i en tupp); — § 5: (om vindägg); — § 6 och följ.: Hönan
kläcker äggen om sommaren på 18 dagnr, om vintern ofta först på 25:te dagen (m. m.

om kläckningen, befruktningen och äggets beskaffenhet; vidlyftigt). — § 9: Efter parnin-

gen resa hönsen upp fjädrarna och skaka sig och ofta kringkasta de stickor och strå,

hvilket de äfven ibland göra efter varpningen. — IX, 9. 3: Uti templen, hvarest invigda

tuppar vistas utan hönor, händer det att den sist ditskänkte blir behandlad som höna af

alla de öfriga. — IX, 37. 1: Tuppar kastreras vid stjerten, där, hvarest de under parningen

sammanträffa (ined andra könet). Om en fullvuxen tupp brännes där med jern 2 eller 3

gånger, så bleknar hänghuden (vid hufvudet) och han galer ej mera eller försöker att pa-

ras; men om han ännu var en unge, så blir intet af detta då han tillväxer (hvarken kam,

röst eller parning). — (Jämf. vidare under följande).

107. AXtxTcoQig (Alectoris; lat. Gallina. Båda könen kallas äfven ofta blott oQvig,

fogel), Höna. (Se under föregående). — VI, 1. 1: Hönan paras och värper hela året, utom

två månader vid vintersolståndet. De ädla hönsracerna lägga ända till 60 ägg förr än

de börja ligga på dem, ehuru dessa lägga mindre antal än de oädla. De Adrianiska
Hönsen äro små och värpa hvarje dag. De äro elaka och döda ofta kycklingarna. De

hafva brokiga färger. — Somliga vanliga höns värpa två gånger om dagen och man har

sett dem som dött af allt för stor fruktsamhet ... — VI, 9. 2: utkläcker påfogelsägg (se

n:o 109). — IX, 36. 1: De hönor, som besegrat en hanne, gala, efterapa tuppen och för-

söka att trampa. Äfven hänghuden och stjerten börja växa på dem, så att de ej lätt

igenkännas såsom hönor. Några få till och med små sporrar. Man har sett tuppar, som,

sedan hönan omkommit, åtagit sig hennes omsorg om ungarna, följt dem och ej mera

galit eller parats. Somliga tuppar äro ända från början så qvinliga, att de af andra låta

behandla sig såsom hönor.

Tamhön se n, Gallus alector, äro väl kända genom sitt namn. De "ädla" och de "adrianiska" hönsen äro

blott tama varieteter. Det förtjenar anmärkas, att stjertlösa höns (Gumphöns) ej nämnas. De sist omtalade hö-

norna blifva lika hannarna icke emedan de besegrat en tupp, utan till följe^af en sjukdom i äggstockarna, som
dock ofta är öfvergående, då de åter antaga utseendet af hönor. Detta är vanligt bland tama höns hos oss. I

Bohuslän kallas de förvandlade hönorna Turr. Detsamma är kändt bland vilda hönsartade foglar, såsom Orre,

Tjäder, Vaktel m. fl. Oftast inträffar denna förvandling hos Tjäderhönor, och mest hos unga.

108. <&uqmv6s (Phasianus), Fasan. V, 25. 2: de så kallade Fasanerne dödas af

löss, om de ej få bada sig i sand. — VI, 2. 2: äggen äro prickiga. — IX, 36. 5: (upp-

räknas bland hönsartade foglar, se förut).

Äfven här blir namnet det enda säkra kännetecknet på vanliga Fasanen, Phasianus colchicus.

12K. Vet. Akad. Ilandl. B. 4. N:o 2.



90 C. J. SUN DE V ALL,

109. Tctojg (Taos; äfven xaaiv, Taon; lat. Pavo), Påfogel. I, 1. 15: är afundsam

och fåfäng. — VI, 2. 5: lägger äfven vindägg. — VI, 9 (hela kap.): Taos lefver 25 år;

fortplantar sig i tredje året, då han äfven får sin granna fjäderklädnad, och kläcker på 30

dagar eller något mera. Värper blott en gång om året, omkring 12 agg, ej dagligen

utan med ett par dagars uppehåll. Första gången lägga de blott omkring 8 ägg; äfven

förekomma vindägg. De paras om våren och värpa kort derefter. De fälla fjädrarna vid

första löffällningen ocli börja strax åter få nya . . . Deras väktare lägga äggen under tam-

hönor, emedan hannen flyger till hönan medan hon ligger och sönderslår dem. Af samma

orsak pläga vissa vilda foglar undfly hannarne under liggnigstiden. Vanligen lägger man

blott 2 ägg under hönshonan, ty blott så många kan hon utkläcka. Äfven sörjer man

för att hon ej går bort från äggen, genom att sätta föda åt henne.

Påfogel n, Pavo cristatus, hade långt före den tiden kommit till Grekland, sannolikt från Persien. Redan

jEsopus omtalar honom, långt före Aristoteles, såsom väl känd under samma namn (zacog), och Aristophanes

låter en person fråga om Flarn ingo ("Phoenicopterus") var en Påfogel? (Foglarna v. 269).

110. MéAeayglg (Meleagris). VI, 2. 2: äggen äro prickiga.

Detta är allt livad författaren säger om denna fogel, som i sednare tider varit tvifvelaktig, just af brist på

beskrifning. Gessner antog riktigt att detta namn betydde Perlhönan, Numida meleagris L.; men samtidigt på-

stod Bélon att det tillhörde Kalkonen, om hvilken han ej visste att den var från Amerika. Denne benämndes af

Gessner Gallopavo, och fick af Linné (efter Bélon) det mindre riktiga namnet Meleagris gallopavo. Pljnius säger

väl att Meleagris är från Afrika, men hans beskrifning (10, kap. 26) är alldeles otillräcklig för dess bestämning.

Dereraot har Athen&;us åt oss bevarat en beskrifning af Meleagris (XIV, kap. 71 Schweigh.) ur Aristotelis

lärjunges, Clyti Milesit, nu förlorade arbete, som förtager hvarje tvifvel att Meleagris är den ofvaiinämnda Nu-
mida. Han upplyser att dessa foglar uppföddes af presterna uti Parthenon vid Athén. Sannolikt kände Aristo-

teles fogeln äfven därifrån. Samme fogel beskrifves åter af Athenjjus, IX, 58, under namn af Tetrax.

111. Hégåi^ (Perdix; id. latine), Röda Rapphönan. I, 1. 13: är brunstig; —
II, 12. 14: har kräfva; — IV, 9. 7: under parningstiden utmana de andra till strid genom

sitt läte. — V, 4. 7: honan kan blifva befruktad genom vinden från hannen, eller blott af

hans röst; båda könen gapa . . under parningen. — VI, 1. 2: värper på marken... — VI,

2. 2: äggen äro hvita; — § 9: lägger äfven vindägg; (de nyss anförda fablerna om befrukt-

ningen upprepas); brukas till jagt [såsom lockfogelj, synes hafva stark lukt. — VI, 4. 3:

lefver längre än 16 år. — VI, 8. 2: Perdices göra två rum åt äggen; på det ena rufvar

honan, på det andra hannen, och hvardera uppföda de sina då de blifvit utkläckta. Då
han först utförer ungarna ur boet betrampar han dem.

IX, 8. 4: Perdices lefva omkring 15 år. — IX, 9 (nästan hela kap.): bygga intet bo

(se förut, under art. Gallinas). — § 2: Om man träffar på boet och förföljer honan, så

vältrar hon sig framför den förföljande såsom om hon vore angripen (af sjukdom) och lockar

honom till sig såsom för att tagas, till dess ungarna hafva flytt undan. Då flyger hon

bort och kallar dem till sig. Hon lägger ej under 10, någon gång 16 ägg. Såsom förut

sades är Rapphönan en illaartad och elak fogel. Om våren åtskiljas flockarna parvis un-

der skrik och strid. Emedan de äro ganska brunstiga, så rullar och sönderslår hannen

äggen om han finner dem, på det att honan ej skall lägga sig att rufva dem. Men ho-

ttan . . flyr bort och värper, eller om hon nödgas värpa i hannens närhet . ., så söker hon

rädda äggen genom att ej komma till dem. Oin hon blifvit sedd af en menniska, så söker

hon locka honom bort, från äggen liksom från ungarna ... — § 3: Då honorna flytt

skrika ocli strida hannarna . . . Den öfvervunne följer segraren och betrampas af honom.—
Detta sker blott en viss årstid och inträffar äfven med Vaktlarna ... — De tama Rapp-
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hönsen trampa de vilda ... — § 4: De vilda Rapphönsens anförare gör ett anfall mot den

som brukas till jagt och utmanar honom till strid. Då han blifvit fångad i buren (eller

nätet?) kommer en annan på samma sätt utmanande. Så, i fall lockfogeln var en hanne.

Om den var en hona, som ger ljud, så möter anföraren henne, då de andre anfalla honom
af afund . . . Derföre närmar han sig ofta tigande . . ., eller . . . såsom de förfarne berätta,

bringar honan att tiga, . . . för att slippa strid. Rapphönan har ej blott ett sångljud

utan äfven ett gnisslande och flera andra läten. — § 5: Ofta, då den rufvande honan

märker att hannen närmar sig en loekfogelhona, springer hon honom till mötes, för att

låta sig betrampas och för att draga honom från lockfogeln. Rapphönsen och Vaktlarne

gå så långt i brunstighet att de slå ned på jägaren och sätta sig på hans hufvud. — IX,

25. 3: Där hvarest man ser lefvande snäckor, finnas hvarken Svin eller Rapphöns; ty

dessa äta snäckorna. — IX, 36. 5: Rapphönsen bada i sand.

Den här omtalade arten är de nyares Perdix saxatilis (P. grseca Briss.), som är allmän i Grekland. Dess

seder afvika betydligen från vår Rapphönas, men om hon är så brunstig och stridbar, som hon här framställes,

lemna vi derhän. Många folksagor måste hafva varit gängse om henne i Grekland.

112. Arrayriv (Attagen). IX, 19. 5: Ascalopax (Scolopax rusticola) liknar Attagen

till färgen. — IX, 36. 5: (uppräknas bland hönsartade foglar, som bada i sand).

Af flera gamla författare omtalas Attagen; men dernied menas ej alltid samma art, utan livar och en tyc-

kes så benämna en hönsfogel som väl något liknar den på stället allmänna arten af Rapphönsslägtet (Perdix),

men som dock är derifrån skild. Peinjus säger att Attagen finnes i Spanien och Gallien, hvarmed tyckes menas
Perdix franc olinus, samt på Alperna, hvarunder måste förstas Lagopus alpina. Af dessa kunde den sed-

nare svårligen vara bekant för Aristoteles, och det är ej sannolikt att han, såsom man förmodat, menade Fran-

colinen eller Tetrao bonasia, h vilka båda ej finnas i Grekland. Deremot anser jag för säkert att hans Attagen
är var nordiska Rapphöna, Perdix cinerea, som enligt Lindeumayer nu finnes i Hellas och är allmän i Thessalien

samt åt norr. Pä denna passar någorlunda jämförelsen med Morkullans färg. Att Attagen varit en vid Athén
vanlig och väl känd fogel synes af Aristophanes komedi "Foglarna", hvarest den kallas Attagas (azrayag) och,

i v. 249, säges hafva brokiga fjädrar. Sannolikt är det densamma som omtalas af Athen-eus efter Alexander
Myndius (Ath. IX, kap. 39).

113. 0'prui (Ortyx; lat. Coturnix), Vaktel. II, 11. 8: Gallan sitter vid tarmen.

—

II, 12. 15 och 17: Matstrupen är ganska vid nedtill; — dessutom en kräfva, som sitter

ovanligt långt från magen. — IV. 9. 7: Under parningstiden sjunga hannarna under det

de slåss; — honan sjunger ej. — VI, 1. 2: Värper på marken. — VIII, 14. 4: De flytta

i Augusti, före Tranan. — § 5: Vakteln flyttar bort öfver vintern; ehuru en och annan

kan stanna qvar på soliga ställen. — Om det är vackert väder eller nordanvind då Vakt-

larna fara åstad, så skilja de sig parvis och befinna sig väl; men af sunnanvind lida de

emedan de flyga tungt. . . . Derföre försöka fogelfängarne under sydlig vind; ... de flyga

skrikande, emedan det kostar möda. (Om deras anförare under flyttningen, se Cychramus,

n:o 118 och 120). — IX, 9. 1: bygga ej bo; (2 andra ställen, § 3 och 5, se Perdix). —
IX, 10. 1: Värper på marken;. . sätter sig aldrig i träd.

Vakteln, Coturnix commnnis, är väl känd, dels såsom god stek, dels för sitt läte om sommaren, och hans

namn på grekiska och latin hafva aldrig varit tvifvelaktiga.

114? — IX, 22. 8: I Scythien finnes en sort fogel, som ej är mindre än Trappen

(Otis). Denne föder två ungar, hvilka han ej utrufvar, utan lemnar dem dolda i ett har-

eller räfskinn. Dä han ej är ute för att jaga, håller han vakt i toppen af trädet, och om
någon vill klifva upp, slår han honom och fäktar med vingarna såsom en Örn.

Ehuru dessa få rader innehålla en saga af gröfsta art, så tviflar jag ej att hon kan vara grundad på be-

rättelser om Tjädern, Tetrao urogallus, eller möjligtvis Orren, T. tetrix, hvilka kommit genom de grekiska ko-
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lonierna vid Svarta hafvet, från Karpatberna eller de skogiga trakterna i Polen, hvarest både Tjädern och Orren

fordom böra hafva funnits.

5:o Gräl 1 se.

En del af hithörande slägten omtalas såsom långhalsade eller långfotade eller uppe-

hållande sig omkring vatten, t. ex. II, 12. 16: de långhalsade, såsom Porphyrio; dessa

aflemna mera flytande träck än de öfrige. — VI, 2. 2: De som vistas omkring sjöar hafva

gulaktiga 'Agg {oxqcc). — VIII, 5. 6: en del af dem hafva skilda tår. — VIII, 8. 1 : De

foglar, som hafva lång hals, dricka med uppehåll emellan och lyfta upp hufvudet. —
IX, 36. 5: de som vistas omkring floder och sjöar eller vid hafvet, bada i vatten. —
De Part. Anim. IV, 12, vid slutet: hos dem som hafva långa ben är baktån liten.

115. Sirlg (Otis), Trapp. II, 12. 15: hela matstrupen är vid och bred. — V, 2.2:

Paras liksom tamhönsen. — VI, 6. 2: rufvar äggen omkring 30 dagar, liksom andra stora

foglar. — (IX, 22. 8: se n:o 114).

Liksom flera föregående namn är Otis med säkerhet kändt och utmärker oftast Stora Trappen, Otis

tärda, men äfven understundom den lilla, O. tetrax. Att författaren menar den förra synes af uppgiften ur 6:te boken.

116. réQccvog (Geranus; lat. Grus), Trana. I, 1. 10 och 11: lefver i samhälle; —
detta har ett gemensamt syftemål ("politicum"), och står under en anförare. — V, 2. 2:

under parningen sätter honan sig ej ned. — VIII, 14. 2: Tranorna flytta från Scythiens

fält till träsken ofvanför Egypten, hvarifrån Nilen utflyter, hvarest de äfven sägas anfalla

Pygmaeerna . . . som verkligen finnas [se under Hästen, Mamm. n:o 54] ... — Ibid. § 4

och 5: De flytta i September (Maimacterion). — De flyga emot vinden. Det som berättas

om stenen är osanning; ty man säger att de hafva en sten till ballast, hvilken är nyttig

till guldprobering då han blifvit uppkräkt. — Myeket som angår Tranorna synes klokt

inrättadt. De flytta lång väg, hvarunder de flyga högt för att kunna se långt omkring,

och då de se moln och oväder slå de ned och hvila. Äfven det, att de hafva en anförare

som ger tecken genom ljud ... Då de sätta sig, sofva de med hufvudet under vingen,

stående på en fot; men anföraren har hufvudet uppe och ser sig omkring, och då han

märker någonting, ger han tecken genom ett rop. — IX, 13. 3: Äfven Tranorna pläga

slåss så häftigt, att man derunder kan taga dem. Tranan lägger två ägg . . .

Tranan, Grus tinerea, som blott flyttar öfver Grekland till och från Afrika. — Sagan om Pygmaeerna, se

förut, under Hästen (Däggdjur, n:o 54). — Aristophanes låter Tranan komma "från Libyen: 30,000 stycken"

(Foglarna versen 1136). — Säkert är att de gamle icke hafva känt eller med namn åtskilt flera arter af Tranor
än den vanliga, ehuru man i sednare tider velat påstå detta. Om Grus virgo se förut, sid. 65, anm. efter

n:o 10. — På det stället hos Plinius (XI, kap. 37), hvarest man velat påstå att han omtalat Grus pavonina
under namn af Grus balearica, säges blott: "Et Fulicarum generi [naturaj dedit cirros; Pico quoque martio et Grui

balearicae". (Afven åt Hafsänderna har naturen gifvit tofsar [eller prydnader på hufvudet]; likså åt Hackspetten
och den baleariska Tranan). Då cirrus egentligen betyder de första hårlockarna hos barn, och Tranans "cirrus"

närmast jämföres med den hos Hackspetten, så synes mig detta ställe ej kunna utmärka någonting annat, än att

Plinius hade fått veta, att: den Trana, som förekommer på baleariska öarna, har röd hjessa, liksom Hack-
spetten. Plinii Grus balearica är således ingenting annat än vår vanliga Trana, Grus cinerea. Man må
icke undra deröfver att Plinius ej kände, att detsamma är händelsen med den soin ses flyga öfver Italien. Pluru
inånga af oss skulle väl genom egen iakttagelse känna detta om de Tranor, som hos oss ses i stor mängd?

117. TLo<)(fvQ''o)v (Porphyrio). II, 12. 16: har lång hals; matstrupen är lång, utan

kräfva. — VIII, 8. 1: Endast Porphyrio dricker liksom slukande (xatyei).

Af var författare säges intet mera om Porphyrio, hvilken dock är bekant såsom zoologernas Porphyrio hya-
cinthnus, som nu finnes i Nedre Egypten och pä flera ställen. Namnet betyder purpurfärgad, och passar ej på
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någon annan europeisk Vadare; det namnes pa flera ställen af Aristophanes (i komedien "Foglarna"), men utan

all beskrifning. Fogeln finnes ännu vild i Grekland, enligt uppgift af Erhard i Naumannia 1858, 21, nämligen

vid Kopai-sjön och vid en liten sjö på Euboea, men är öfverhufvud så sällsynt, att Lindermayer anser dess till-

varo derstädes såsom ganska tvifvelaktig, da han aldrig kunnat skaffa sig visshet om att den verkligen finnes.

Sannolikt hölls den fordom allmänneligen tam i Grekland, dels för sitt vackra utseende, dels till föda. Athenjjus
har (IX, kap. 40) en utförligare uppsats om Porphyrio, samlad från flera författare, och en deruti meddelad, god
beskrifning säges vara hemtad ur Aristoteles, hvarest jag dock ej kunnat finna den.

118. Kvxycc/uog (Cychramus). VIII, 14. 6: Då Vaktlarne flytta derifrån (Afrika; till

Grekland) hafva de ingen anförare; men då de bortgå härifrån, medföljer Glottis och

Ortygometra samt Otus och Cychramus, hvilken äfven uppropar dem om natten.

Men när fogelfängarne höra dennes läte, veta de att de ej dröja qvar. — (Om betydelsen,

se efter 120).

119. OQTvyojuriTQa (Ortygometra); namnes tillsammans med föregående, hvarefter,

på samma ställe, tillägges: Ortygometra är till skapnaden lik kärrfoglarna (Åt/uvaioig;

d. v. s. de små Vadarna).

120. Kpil; (Crex). IX, 2. 6: Ovän med Ugglan, Koltrasten och Chlorion; ty han

tillfogar både dem och deras ungar skada [månne genom sitt läte?]. — IX, 16. 4: Crex

är till lynnet trätosam (stridslysten; juaxi/uog), men skicklig i att föda sig, och för öfrigt

en olycksfogel.

Det torde förefalla mången besynnerligt, att se dessa tre namn uppförda här, bland de bestämda arterna

och tillsamman, såsom en enda; men för mig synes det dock mera än sannolikt, att de alla ej äro annat än en

och samme fogel, nämligen Angsknarren, Rallus crex L. — Att Ortygometra är denne fogel torde ej lida

nugot tvifvel och har varit af de flesta antaget, efter Conrad Gessner, ehuru Bélön samtidigt ansåg den för

Rallus aquaticus. Namnet Ortygometra betyder Vaktelmoder och tyckes vara bildadt lör en fogel som man någon

gång, ehuru ganska sällan, fått se, utan att känna dess läte, och som mycket liknade Vakteln, men var något

större. Men ingen annan sådan fogel finnes, än just Rallus crex; ty de öfrige närslägtade hafva alltför mörk färg

for att kunna liknas vid Vakteln, och R. aquaticus har dessutom för lång och smal näbb. Aristoteles säger ut-

tryckligen att Ortygometra liknar sumpfoglarna och den beskrifning som Athenjjus (IX, 48) anför efter Alexan-
der Mynihus strider ej inot vårt antagande. Han säger fogeln vara: stor som en turturdufva, med långa ben,

smal och rädd.

Cychramus namnes visserligen af Aristoteles tillsammans med Ortygometra, men detta hindrar ej att

de kunna vara samme fogel, då han säkert hemtat båda uppgifterna ur den gängse folksagan. Denne Cychramus

angifves af honom såsom Vaktlarnes egentlige anförare. Men sagan att Knarren (Rallus crex) är Vaktlarnes kung

har af ålder varit utbredd i flera länder, och Lindermavkr har funnit henne allmän i Grekland, nu såsom fordom.

Han säger nämligen att "jngarne där ganska väl veta, att hvarje skock Vaktlar, som ankommer om natten under

flyttningstiderna, är anförd af en vaktelkung", hvanned menas Rallus crex, som alltid kommer sent om våren vid

samma tid som Vaktkrna. Men denne är svår att fä se, hvarföre det ej varit allmänt bekant, att han vore den-

samme som Vaktelmodren. Det ljud, till hvilket de grekiske fogelfängarne lyssnade, skulle enligt vår författares

framställning ej hafva varit det vanliga crex-ljudet, som ej höres om hösten, utan ett annat, svagare läte, och efter

de underrättelser, som finnas, tyckes det som om det förra ljudet blott sällan skulle höras i Grekland och i all-

mänhet i hela södra Europa, hvarest fogeln blott tyckes vistas under flyttningstiderna. Men dock synes det ej

otroligt att Aristoteles missförstått sagan om Vaktdkungen, eller att han af tankspriddhet skrifvit fel, och att

han rätteligen hade bordt skiifva: "Då Vaktlarne flytta frän oss sakna de anförare, men då de återvända hit, med-

följa Glottis m. fl. och Cychramus, som ger dera tecken till afresa. Men då fogelfängarne (i Grekland) höra dennes

läte, veta de att Vaktlarne äro komne". — Namnet Cychramus har varit på flera sätt uttydt. Gessner frågar om
det väl kan utmärka en Numenius. Bélon, som antager det ofta brukliga skrifsättet: Cenchramus, hvilket

namn han anser komma af Cenchris (hirs, korn), anser fogeln för Kornlärkan (Einberiza miliaria); Aldrovandus

tror honom vara E. hortulanus.

Att Crex här sammanföres med de båda föregående, kommer deraf, att jag ej kan föreställa mig detta

namn annat än såsom en eftcrhärmning af Ängskn ärrens vanliga läte, hvanned man betecknat fogeln utan att

rätt väl veta huru han såg ut, alldeles såsom det i allmänhet händer oss då vi tala om Knarren. Dock hade

man, äfven fordom, någon gäng fått se Crex, och funnit att han liknar Sumpfoglarna. Så säger Aristoteles, De

partib. Anira. IV, 12, vid slutet, att han 'liar liten baktå liksom andra foglar med långa fötter" — Men då man
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blott sällan fick se honom, blef lian förväxlad med andra Sumpfoglar. Herodot uppgifver, II, 76, att Ibis är sa

stor som Crex, hvarmed väl menas Numenius arquata. Uti arbetet om Foglarna säger Aristophanes att Creces

höggo Tranorna med näbben; hvartill en Scholiast sedan fogat anmärkningen att Crex har läng, böjd och tandad

näbb, utan tvifvel föranledd af Herodots nyssnämnda jämförelse med Ibis. Allt detta gjorde att man i sednare

tider ej visste hvad som fordom menades med Crex. Bélon trodde sig igenkänna honom i en svart och hvit Va-

dare som han sett i Egypten (Himantopus?); andra hafva ansett honom- för Machetes pugnax, till följe af Aristo-

telis yttrande att han är stridslysten. Dock misstänker Gessner, efter uppgift af Turner, att Crex är en fogel

som finnes i England och hvars läte är crex crex!

121. AoxccXconag (Ascalopas). IX, 19. 5: fångas med nät i trädgårdar; är så stor

som en höna, med lång näbb och färg såsom Attagen; springer snabbt och älskar menniskan.

Denne igenkännes tydligen såsom Morkullan, Scolopax rusticola, och kan ej vara Se. gallinago.

122. ^xoÅöncc^ (Scolopax). IX, 10. 1: Några sådana foglar (som flyga väl), näm-

ligen Lärkan, Scolopax och Vakteln, sätta sig aldrig i träd, utan på marken.

Det har i allmänhet varit antaget att Scolopax blott är ett annat uttal eller skrifsätt af namnet Ascalopas,

och utmärker samma fogel, Scolopax rusticola.

123. TLvyaQyog (Pygargus). VIII, 5. 7: Äfven (lefva vid floder och sjöar) Schoe-

nilus, Cinclus och Pygargus. Denne är störst af dessa sinåfoglar, så stor som en trast;

och alla dessa vippa på stjerten.

Svårligen kan Pygargus utmärka någon annan art än Totanus ochropus, hvars hvita stjertrot är starkt i

ögonen fallande då fogeln flyger upp, och måste hafva föranledt namnet Pygargus (hvitgump). Han är väl något

mindre än sångtrasten, men skillnaden är ej betydlig, och han är en af de små vadare, som ofta ses vippa på stjerten.

124. KCyxXog (Cinclus), namnes VIII, 5. 7; se under föregående. — IX, 13. 1: vistas

vid hafvet. Han är listig och svår att fånga, men fångad blir han ganska tam. Han är

på visst sätt ofärdig, ty han är svag i bakre delen.

Under detta namn sammanslås utan tvifvel flera arter små vadare, som äro mindre än den föregående, så-

ledes Tringce, och isynnerhet Tr. subarquata och alpina, som om vintern skola vara de allmännaste i Grekland

och då ofta springa vid hafsstranden, samt Actitis hypoleucus, som om sommaren skall vara den allmännaste och

ofta träffas på hafsstranden samt vippar starkt på stjerten. Den omtalade svagheten i bakdelen måste hafva afse-

ende på dessa foglars korta stjert. Svårligen kan Strömstaren (Cinclus aquaticus) här vara menad, som ej vippar

på stjerten och ej ses vid hafvet. Dessutom hade väl hans dykningsförmåga i främsta rummet varit omnämnd.

125. ^xccAiåpig (v. xccÅiåpig; Scalidris, Calidris). VIII, 5. 7: Vidare (lefver vid

vatten) Scalidris. Denne är i det hela askgrå, men har dock någon brokighet.

Då denne fogel uppföres såsom skild från de minsta vadarna, under föregående n:o, måste dermed menas
de något större, som äro grå och något fläckiga, nämligen Totan«s-arterne och isynnerhet T. calidris, som skall

vara särdeles ymnig om vintern i Grekland. Då äro föt turné ej heller så lysande röda som om sommaren.

126. IIccQduXoq (Pardalus). Näst efter Trast-arterna, Cyanus, Clilorion och Mala-

cocraneus (d. v. s. Trastar, . ., Oriolus och Lanius minor) anföres, IX, 19, 2: Vidare är

att omtala Pardalus. Denne fogel lefver vanligtvis i flock och ses ej ensam. Han är

till färgen alldeles askgrå, till storleken lik de föregående [Trast etc], snällfotad och icke

svag i vingarna, samt låter mycket höra sitt skrik, som ej är groft.

Denna beskrifning kan svårligen anses passa på någon annan fogel än Ljungvipan, Charadrius pluvialis,

såsom äfven Gessner antagit. — Ch. pluvialis kommer till Grekland om vintern i stora flockar som draga omkring
och låta ständigt höra sitt fina och gälla skrik. Färgen siiges vara askgrå, och äfven hos oss skall mången jägare,

som ej blifvit vand att närmare betrakta föremålen och att jämföra dem med beskrifningarna i böcker, på tillfrågan

uppgifva honom hafva samma färg; men namnet Pardalus (tigerfläckig) visar dock att mången redan då hade
märkt de gula prickarna. Fogeln uppräknas bland idel landtfoglar och kan således svårligen vara en art, som vi-

stas vid vatten; men han igenkännes såsom Vadare genom epithetet snällfotad (eimovg). — Huru Bélon i Par-

dalus kunnat se en Coccothraustes, är obegripligt. Aldrovand ansåg honom för Sturnus vulgaris och andra, nyare,

hafva trott honom vara Charadrius helveticus.
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127. XaoaåQiog (Charadrius)? VIII, 5. 7: lefver vid vatten (liksom många förut

uppräknade). — IX, 12. 1: Somliga välja sina tillhåll omkring strömfåror, hålor och klip-

por, såsorn den så kallade Charadrius. Denne är både till färg och läte oansenlig {(pavAog)',

han synes om natten och gömmer sig om dagen.

Beskrifningen synes bäst passa på Oedicnemus crepitans rec, såsom redan Gessner anmärkte. Denne är väl

ej egentlig natttbgel, men upppgifves dock vara i rörelse sent ut på natten. Aristophanes säger (Foglarna, v.

1141): Charadrii och de öfrige flodfoglame buro vatten.

128. TpoxiÅog (Trochilus). VIII, 5. 7: Vistas vid vatten. — IX, 7. 3: Då Kroko-

dilerne gapa, flyga Trochili in och rensa deras tänder, hvaraf dessa hemta sin föda; men
Krokodilen, som känner att de gjort honom nytta, skadar dem ej, utan rör på halsen då

han vill att de skola gå ut, för att ej nödgas bita dem.

Denna berättelse om Trochilus är från Egypten och kan vara tagen hos Herodot, som (II, kap. 68)
säger att Trochilus utplockar iglar ur Krokodilens mun. Med Trochilus menas den vid Nilen och Senegal all-

inänne Pluvianus cegypfius, som af nyare resande beskrifves såsom ytterst liflig och förslagen, men tillika djerf, samt.

förtrolig med Krokodilen, från hvars kropp han vanligen ses bortplocka insekter, iglar o. d. (se t. ex. Brehm, Cab.

Jouru. 1855, 377). Andra hafva t. o. ra. velat finna, eller snarare hört berättas af Araberna, att han verkligen

ingår i Krokodilens mun. (En annan Trochilus omtalas förut, n:o 50).

129. I'[hg (Ibis). IX, 19. 6: I Egypten finnas två sorter Ibis; en del äro hvita,

andra äro svarta. De hvita finnas i hela Egypten utom i Pelusium; de svarta i Pelusium.

men ej i det öfriga Egypten.

Denna korta underrättelse är icke hemtad ur Herodot. Ibis var, såsom mycket annat från Egypten, till

namnet väl känd i Grekland på denna tid. Aristophanes nämner honom såsom bekant. Herodot lemnar utförligare

underrättelser derom, men omtalar ej Pelusium (vid Medelhafvet, rätt norr om nuvarande Suez). Först säger han
(II, 67) att Ibis begrafves i Hermopolis (vid Nilen, 27§°); sedan omtalas båda sorterna vidlyftigt (II, 75, 76):
den svarte Ibis, som är alldeles svart, stor som Crex, med krökt näbb, och ben som Tranan, möter om våren de

bevingade ormar, som från Arabien vilja intyga i Egypten, och dödar dem i trakten af staden Buto (inuti Delta-

landet). Den hvite Ibis är allmän ("finnes framför menniskornas fötter"), har hela hufvudet och halsen nakna och

svarta. Hela hans fjäderklädnad är hvit, utom vingarnes och stjertens spetsar, som äro svarta. Ben och näbb som
den förres. — Denna beskrifning af den hvita Ibis är ganska noggrann och omisskännelig för Ibis cethiopica (Tan-

talus aeth. Lath. ur Bruce Trav.; I. religiösa Sav. Cuv.); den svarte Ibis kan ej vara någon annan än Falrinelhts

ii/neus (Tantalus falcinellus L. ; Ibis falc. Terara.). Denne sednare beskrefs, i nyare tider, först af Gessngr under

namn af Falcinellus, men igenkändes ej såsom "den svarte Ibis", emedan Herodot och Aristoteles säga denna

vara alldeles svart. Att han dock verkligen är denne fogel, är bevisadt af Cuvier genom mumier deraf från

Egypten, hemförda efter Napolkons expedition dit. Äfven den hvite Ibis förblef obekant i Europa ända till dess

Bruce år 1790 i sin resa till Abyssinien publicerade en figur af honom under namn af Abu hannes. Denne igen-

kändes visserligen af Bruce sjelf såsom den hvite Ibis, men hans åsigt delades ej af Ornithologerna, som hade

fatt den föreställningen, att den hvite Ibis vore en annan, större fogel, nämligen Linnés Tantalus ibis, som ännu

har detta namn. Buffon hade väl sett mumier af Ibis; men dessa igenkändes ej förr än af Savigny och Cuvier.

— Om den svarta Ibis (Falcinellus) jämför n:o 170: Cyraindis, hvars bestämning såsom Falcinellus igneus
torde få antagas såsom högst sannolik.

Det har varit allmänt antaget, efter Herodots uppgift, att Ibis vördades i Egypten emedan han befriade

landet för ormar; men ingenting kan vara mera ogrundadt än detta; ty Ibis-arterna äta ej ormar. Den ofvan

anförda löjliga saga, som Herodot berättar om sin svarta Ibis, kan möjligtvis vara grundad derpå, att denne,

jämte små vattendjur, som utgöra hans mesta föda, förtär en del af de gräshoppor som skada växterna i Egyp-

ten och där anses komma från Arabien. Sannolikt har man deraf uppgjort sagan om de bevingade ormarna,

hvilka dock beskrifvas af Herodot, liksom om han sjelf hade sett dem. Men säkert är, att Ibis-foglarne icke

förtära så mycket af gräshopporna, att de derigenom kunna anses bevisa landet en vigtig tjenst eller att detta

kunde blifva grunden för den vördnad man visade dem. Denna kommer sannolikt af ingenting annat, än det

ovanliga och till utseendet besynnerliga, alldeles kala och svarta hufvudet hos den hvita Ibis, som blott under en

kort tid visade sig i Egypten, efter Nilens öfversvämning. Utan tvifvel har landtfolket småningom vant sig att

förlikna honom vid en gammal, skallig och vis man, som tidtals kom till dem från obekanta länder, och att anse

denne med en viss vördnad. Men denna vördnad har blifvit upptagen af prestkasten och gjord till religiös; ty all

hednisk religion består uti upptagandet och helgandet af folksaga och folksed.
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130. JJeÅccpydg (Pelargus; lat. Ciconia), Stork. VIII, 5. 7: vistas vid floder och

träsk. — VIII, 18. 2: ligger i dvala om vintern (i hålor, och flyttar ej bort). — IX, 7.4:

Då de blifva sårade i strid, lägga de Origanum på såren. — IX, 14. 1: Det berättas af

inånga om Storken, att föräldrarna slutligen matas matas af ungarna.

Storken, Ciconia alba, tyckes öfverallt vara föremål för folksagor. Den sist anförda sagan omtalas äfven af

Aristophanes (Foglarna, 1353).

131. AevxBQcodios (Leucerodius). VIII, 5. 6: Vistas vid floder och träsk; är mindre

än Hägern och har bred och lång näbb.

De fleste hafva efter Bélon antagit att Leucerodius är Linnés Platalea leucorodia, och att denna tydning

är den rätta synes deraf, att författaren uttryckligen säger näbben vara bred (jiXaxvg), hvilket ej passar på den

hvita Hägern, som särskildt omtalas Namnet utmärker att fogeln är hvit. — Namnet Platalea har fordomdags

tillhört Pelikanerna (se n:o 146); men blef af Gessner och sedan af Linné användt på det nu brukliga sättet.

132. Egoodiog (Erodius; lat. Ardea eller Ardeola). VIII, 5. 6: lefver vid vatten.

—

IX, 2. 5 et 10: är ovän med Pipo; — vän med Kråkan. — Ibid. 8: Af Hägrar finnas 3

sorter: den grå (neXÄog, mörk), den hvite, och den fläck i ge (Asterias). Den grå Hä-

gern rufvar och paras med svårighet. Under parningen skriker han och det säges att

blod kommer ur ögonen. Han värper äfven med svårighet och vånda. Han strider med

Örnen, som tager honom till rof; med Räfven, som anfaller honom om natten, och med

Lärkan, hvars ägg han stjäler. — IX, 17. 1: Den grå Hägern paras med svårighet, så-

som förut nämndes; men han är skicklig och matar ungarna och ströfvar omkring fälten.

Om dagen är han verksam. Han har ful färg och alltid våt mage. Af de båda öfriga

(ty tre sorter finnas) har den hvite vacker färg och b}rgger och ynglar utan svårighet

på träden. Han söker föda i kärr och sjöar, på fält och ängar. Men den fläc k i ge (Aste-

rias, lat. Stellaris), som äfven kallas den late (oxvog, Ocnos), är enligt sagan en förvandlad

slaf, och är den trögaste af dessa.

Det har aldrig varit tvifvelaktigt att Erodius pcllus, den mörka arten, är vår Grå Häger, Ardea cinerea.

— Under namnet: den hvite, sammanfattas både den större och den mindre hvite Hägern, A. alba och A. gar-

zetta; den fläckige och tröge är Hördrömmen, A. stellaris. Namnet plägar ofta skrifvas Herodius, hvilket

dock, af sammansättningen XevxeQCodiog, synes vara orätt.

133. AgrhQiag (Asterias; lat. Stellaris). Omtalas blott jämte föregående på två ställen.

Namnet har i föregående artikel blifvit öfversatt med: den fläckige (Hägern), och utmärker Ardea stel-

laris. — En Hök med namnet Asterias, se förut n:o 15.

134. 4>covl; (eller noovl; Phoyx, Poyx). I omedelbar följd efter Hägrarna fortsätter

författaren IX, 17. 2: Så lefva Hägrarna; men den så kallade Phoyx är deruti olik de

öfriga, att han mera än andra foglar söker måtta hugg mot (sin fiendes) ögon. Han är

ovän med Harpe (nedan 172), som lefver af samma födoämnen som han.

Att denne är en Häger-art, Ardea, synes dels af den hos dessa arter vanliga seden att hugga efter

ögonen, dels af det nära samband med Hägrarna, hvari han omtalas. Det är isynnerhet Ardea stellaris, som är

bekant för nämnda sed, hvilken dock är gemensam för dem alla, och ehuru denne redan är omtalad under namn
af Asterias, så kunde det väl hända att Phoyx vore blott ett annat namn för densamma. Men i fall man vill anse

honom för en annan art, så har man isynnerhet att gissa på Ardea nycticorax eller A. purpurea.

135. ^rpov&og 6 ev Xiftvri (Struthus Libyae; lat. Struthio camelus; rec. Struthio),

Struts. IX, 16. 1: lägger de flesta ägg bland foglarna. — De Partib. Anim. IV, 12 (vid

slutet): Den libyiske Strutsen är tvä-tåig. — Ibid. kap. 14, innehåller en beskrifning af

Strutsen.
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På det sist anförda stället beskrifvcs Strutsen så noga, att man måste antaga att författaren sjelf haft till-

fälle att på närmare håll betrakta en såtlan. Han fram ställes såsom ett medelting mellan däggdjur och foglar.

med ögonhår och naken på hufvudet samt öfre delen af halsen. Men "han har ej tår utan klöfvar", — hvilket

kan hafva afseende på de stora, tjocka klorna, som lika Kamelens.

6:to Palmipedes {^Lztyccvönodtq , Stega nopodes).

På flera ställen omtalas simfoglarne under namn af Steganopodes (med hud mellan

tårna; sim fotade); såsom II, 8. 2 och 4, hvarom se förut, under foglar i allmänhet,

sid. 62. — VIII, 5. 6: De foglar som äro simfotade tillbringa sin mesta tid i vattnet. —
Ibid. 8: De simfotade foglar som äro tunga (fictQvrkycc) vistas omkring floder och sjöar,

såsom: Svanen, Anden, Phalaris, Colymbis, Boscas, Corax, Gåsen, den lilla

Gåsen, Chenalopex, Aix och Penelops. (Det som säges om h vardera anföres nedan).

136. Kvxvog (Cycnus; lat. Cygnus), Svan. I, 1. 10: lefver i flock; — II, 12. 17:

har blindtarmar; — VIII, 5. 8: (uppräknas bland de tunga simfoglarna, se näst ofvan).

—

VIII, 14. 6: lefver i flock; — IX, 2. 9: Strider med Örnen och blir stundom segrare;

men Svanerne äta hvarandra inbördes (etot aÅÅrjÅo<fdyof) mera än andra foglar. — IX,

13. 2: Afven Svanerne äro simfotade och lefva omkring sjöar och kärr. De föda sig lätt,

äro sedliga, fruktsamma och lyckliga på ålderdomen. De försvara sig mot Örnen och

segra, men börja aldrig striden sjelfve. De äro sångare och sjunga isynnerhet vid slutet

af sin lefnad. Då flyga de ut på öppna hafvet, och de som seglat mot Libyen, hafva

på hafvet träffat många, som sjöngo med sorglig röst; några af dtssa hafva de till och

med sett döende.

Svanen, Cygnus olor och musicus, väl känd genom namnet och sagan om sången. Denna torde hafva

uppkommit deraf, att det läte som på ganska långt häll höres frän flockar af Svaner, blandade med andra sjöfoglar,

hvilka om vintorn ligga i hafvet och skrika, hvar efter sin hals, får ett visst vackert klingande ljud genom afstän-

det; men på nära håll låter denna musik ingalunda väl. Besynnerlig är den tillvitelse som författaren tyckes göra

de annars af honom sä högt prisade Svanerua, att de äta hvarandra. Detta kan omöjligen hafva varit hans me-
ning, då han väl bör hafva känt att Svanen ej är köttätande. Det synes mig alltså ej blott troligt, utan säkert,

att denna mening uppkommit genom oriktig afskrifning, dä man satt: aXkrjlng)ayot (som äta hvarandra) i stället

för ett, såsom det tyckes, annars obrukligt ord: aXXrjlncfiloi (som älska hvarandra). Författarens mening har utan

tvifvel varit att: Svanerna älska hvarandra mera än andra foglar, hvilket bättre öfverensstämmer med hans öfriga

yttranden om dem och mindre strider mot sanningen.

137. Xr\v (Chen; lat. Anser), Gås, tam gås. I, 1. 15: är blygsam och försiktig.

—

II, 12. 15: Hela matstrupen är bred och vid. — III, 1. 4: om testiklarna, — VI, 2. 5:

lägger äfven vindägg; — Ibid. 9: Efter parningen dyka de under vattnet. — VI, 6. 2:

ligger på äggen 30 dagar; — VI, 8. 1: endast honan rufvar äggen. — VIII, 5. 8: är en

tung vattenfogel (se strax ofvan).

Den tama Gåsen, Anser cinereus domesticus. Möjligtvis menas afven den vilda.

138. — (Anser minor, gregalis). Den lilla Gåsen, som lefver i flock, uppräknas

VIII, 5. 8, jämte den egentliga Gåsen, och — VIII, 14. 16: den lilla Gåsen lefver flockvis.

Denna torde vara Anser albifrons eller möjligtvis A. segetum, hvilka båda komma flockvis till Grekland och

Macedonien under vintern, ehuru, såsom det synes, ej reguliert.

139. A'il (Aix)? uppräknas VIII, 5. 8, bland de tunga vattenfoglarna
, jämte Gåsen

(se strax ofvan), och omtalas ej vidare.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2. 1
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Det är således sannolikt att Aix är en gAsartad fogel, och det enda antagliga synes vara, att dermed

menas en af de små arterna (helst .4. leucopsis?), som, då de om aftnarna flyga i flock, låta höra ett getartadt,

kacklande läte, bvaraf namnet Aix, Get, torde vara taget. Möjligtvis kan det vara densamma som omtalas under

toregående nummer. — Bélon, som i Grekland på 1500-talet hörde Vipan (Vanellus cristatus) kallas Aex (cciS),

antog för säkert att detta namn äfven hos Aristoteles, där det af Gaza öfversattes med Capella, hade samma
betydelse. Gessner samt de flesta andra hafva gillat denna mening; men Gessner yttrar derjämte, under art. Ca-
pella, en förmodan att det kunde vara den fogel som Tyskarne kalla Hiramelsziege, nämligen Scolopax gallinago,

hvilken mening blifvit antagen af somliga. Andra hafva trott den vara Numenius arquata, som äfven har ett brä-

kande läte. Men att ingen af dessa meningar kan vara riktig synes af det sätt hvarpå fogeln af Aristoteles

omtalas: bland de andartade simfoglarna.

140. X>]i>aXomi]% (Chenalopex. VI, 2. 5: Värper äfven vindägg. — VIII, 5. 8:

(uppräknas bland Gäss och Änder; se ofvan).

Att Chenalopex, som ofta namnes men aldrig beskrifves af de gamla, var en fogel som liknade gåsen, och

var något större än den tama anden, är det enda vi med säkerhet veta. Athnenjjus säger, IX, 52, att en annan

sort Boscas var större än Anden, men mindre än Chenalopex. Då Aristoteles säger att hon värper vindägg

tyckes detta tillkännage, att man brukat hålla henne tam. Namnet, som betyder Gåsräf och af Gaza öfversattes

ined Vul pauser, ger ingen ledning, emedan de gamla författare, som velat förklara det, blott säga att hon är

listig såsom Käfven. Herodot nämner (II, 72) att Chenalopex finnes vid Nilen och anses där helig. Af allt

detta torde man dock kunna sluta, att detta namn betyder Anas aegyptiaea L. som är allmän i Egypten och äfven

tinnes i Grekland. Denna gissning antages af Cuvier (R. An.) efter Geoffroy S:T Hilaire. Under samma namn
torde dessutom ett par andra arter hafva varit sammanfattade, som väl äro ganska olika till färgernas fördelning,

men som dock hafva mycken allmän likhet med den anförda, nämligen A. rutila, som är till färgen helt och hållet

rödgul, eller nära räfiargad och mera sällan förekommer, samt A. ladorna (Grafgåsen), som gräfver sina bon djupt

in i jorden, liksom Käfven. Ehuru detta ej omnämnes af de gamla, har man dock i nyare tider mera allmänt

fästat sig dervid och ansett Chenalopex vara A. tadorna. Denna äsigt framställdes först af Gessner efter Turner.

Bélon anser Yulpanser vara en större, tam and, som han beskrifver, och som tyckes vara Anas moschata, hvilken

dock, såsom amerikansk, ej kunde vara bekant i forntiden. Att denna var frän Amerika var dock ej bekant för

Bélon, liksom han ej kände att Kalkonen var derifrfin, hvilket är märkvärdigt, då det visar med hvilken otrolig

hastighet vissa af Amerikas produkter blefvo kringspridda och gjorda hemmastadda i Europa.

141. JYrJTTa (Netta v. Nessa; lat. Anas), And; tam and. II, 12. 15 och 17: har

hela matstrupen vid och bred; har blindtarmar. — VIII, 5. 8: (uppräknas bland tunga

vattenfoglar; se ofvan).

Är den tama Anden och dess vilda urstam: Anas boschas L.

142. Bogxåg (Boscas), uppräknas med de förra, VIII, 5. 8, och säges vara: lik An-

den, men mindre.

Häraf kan man med säkerhet sluta att de små vildänderna, Anas crecca och querquedula, kanhända äfven

honan af penelope m. fl. sammanfattades under namnet Boscas. — Dessa små änder kallas hos AriiF.N.tas (IX, 52,

efter Alex. Myndius) Phascades; hvareroot han omtalar två slag af Boscadcs. Den ena är mindre än anden;

hannen är grannt färgad och har mindre näbb, som är platt eller nedtryckt (simum; månne A. clangula eller pe-

nelope?). Den andra är större än anden, men mindre än Chenalopex (A. tadorna?).

143. Jlr^véXoip (Penelops)? namnes endast bland de öfriga andarterna, tillhopa med
de föregående (se näst före n:o 13G), utan all vidare bestämning.

Man kan häraf endast gissa på några af de mera utmärkta arter, som äro allmänna i Grekland och dess

haf, åtmiustone om vintern, såsom Anas penelope, Fulix clangida, nigra, cristata, ferina. — Penelope omtalas ej af

Athen*:us, och af de öfriga, t. ex. Aristophanes, fås ingen annan upplysning än att det är en vattenfogel. Nam-
net är gammalt; ty sagan förtäljer att Ulyssis hustru, Penelope, såsom barn hade blifvit kastad i hafvet, men
laddades af de änder som kallas Penelopes, efter hvilka hon sedan fick namn.

144. 4>a/.aQiq (Phalaris)? är vidare en af de arter som blott finnas till namnet, upp-

räknade bland de "tunga simfoglarna", VIII, 5. 8.

Namnet anföres af flera gamla författare, men den ende som ger någon upplysning deröfver tyckes vara

Athenjojs, som (IX, 52) efter Alex. Myndius uppgifver, att Phalaris har smal näbb; är rundare i kroppen (än

'Uria") och är undertill gråaktig, ofvan något svartare. Denna beskrifning tyckes kunna passa för en Podiceps
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eller Colymbus i vinterdrägt. Men dels har Podiceps hos Al. Myndius ett annat, bestämdt namn (Colymbis),

och de nyares Colymbi höra till sällsyntheterna vid Medelhafvet; dels är det svårt att fatta huru en så simpelt

färgad fogel kunnat fä namnet P ha lar is, som har betydelsen af graon, utsirad. Det är ej kändt hvarest eller

vid hvilken tid Al. Myndius lefde, hvarföre man har svårt att bedömma i livad mån hans fogelnamn öfverens-

stämma med dem hos Aristoteles. Men om vi eftersöka de "tungt flygande" simfoglar, som äro allmänna vid

Grekland, och hafva smal näbb samt äro utmärkta genom vacker färg eller andra prydnader, så blifva knappt andra

att gissa på, än Podiceps cristatus och Mergus albellus. Den förre afgår till följe af den nyss gjorda anmärknin-
gen, och är dessutom ej så allmän som den sednare. Jag antager således att Phalaris betyder, såsom redan Bélon
förmodat, Mergus albellus. Den af Al. Myndius beskrifna skulle kunna vara honan, som, ehuru vida mindre grannt

färgad, dock igenkändes för att vara af samma art som hannen, och derfore fick samma namn.

145. KoÅvpfilg (Colymbis). I, 1. 6: är ett luftandande, bevingadt vattendjur. —
VIII, 5. 8: (uppräknas bland tunga simfoglar). — Dessutom: De Part. An. IV, kap. 12,

nära efter början: "De siinfotade foglarne (steganopoda) och de som väl hafva klufna föt-

ter, men utbredda [h. e. åtskilda men breda tkr], såsom varande i samma slägte med de

siinfotade, hafva lång hals . . men fötterna korta för simningens skull"; — samt på samma
ställe, efter midten: "De simmande foglarna äro dels enkelt siinfotade, dels hafva de det

som är vuxet vid hvarje tå (simhuden) klufvet, så, att långsåt hvarje tå är fastvuxet

liksom ett arblad".

De båda ur arbetet De Part. An. meddelade stroferna innefatta en omisskännelig beskrifning på foten af

en Podiceps (men icke af en Pulica), och visa att författaren väl känt detta fogelslägte, ehuru han ej på dessa

ställen anför namnet. Men att detta namn är Colymbis, som anföres på de två först citerade ställena, blir tyd-

ligt af flera omständigheter. AthenjiUS säger (IX, 52), efter Alex. Myndius, att "den lilla Colymbis är den

minste bland simfoglarna, af smutsigt svart färg, med spetsig näbb, som betäcker ögonen [lorum, som är naket];

han dyker ofta under vattnet". — Detta är en tydlig beskrifning på den i Grekland allmänna Podiceps minor.

Men då han kallar den beskrifna arten för den "lilla Colymbis", och i fortsättningen säger alt Phascas är ej

mycket större än "den lille Colymbis", så tyckes detta förutsätta att äfven en större Colymbis finnes; d. ä. att

alla arterna af slägtet, som ganska nära likna hvarandra, kallades Colymbis, liksom hos oss Dopping, och i

Frankrike Grebe. — Vidare har ordet Colymbis betydelse af dykare, och passar således särdeles väl för detta

slägte, som man dessutom med fullt skäl kan, med Aristoteles, räkna bland de tunga simfoglarna. Både Bélon
och Gessner antaga detsamma. De anse äfven Colymbis eller Colymbus synonymt med det latinska Mergus. De
nyares Colymbi (Latii.) komma blott om vintern till Greklands vatten och äro då grå samt alltför oansenliga,

sällsynta och svära att fånga, för att kunna antagas hafva haft ett eget namn i gamla Grekland.

146. JlBXexäv (Pelecanus). VIII, 14. 2: flyttar från floden Strymon till Danubius

och fortplantar sig där. — VIII, 14. 6: lefver i flock. — IX, 11, slutet: Pelikanerna som

vistas vid floderna, nedsvälja stora och släta musslor; men då de hafva beredt dem i rum-

met ofvanom magen, utspy de dem åter för att uttaga och äta köttet ur musslan, som då

gapar [ty hon är dödad].

Ar de nyares Pelikan, Pelecanus onocrotalus, och troligen äfven P. crispus. Af Plinius (X, kap. 40 eller

56) öfversättes namnet Peleean med Platea; af Cicero (Nat. Deor. II, 49) med Platalea, hvilka namn i nyare

tider blifvit använda för ett vadare-slägte (se n:0 131).

147. KoQa'$ (Corax; jämf. n:o 75), Ska rf. Uppräknas bland de tunga simfoglarna,

VIII, 5. 8 (och vidare): denne är så stor som Storken, men med kortare ben; har lyckta

tår och simmar; är svart; sitter i träd och bygger bo uti dem, ensam bland simfoglarna.

I denna beskrifning är det omöjligt att icke igenkänna Skar f v en, Graculus carbo.

148. KaTccfåaxTtjg (Catarrhactes). II, 12. 15: Hela matstrupen är vid och bred.

—

IX, 13. 1: lefver vid hafvet. Då han störtar sig i djupet qvarblifver han där icke mindre
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tid än man behöfver för att genomgå en Plethron (qvadrat af 100 fots sida). Han är

mindre än höken [utan tvifvel Astur palumbarius].

Svårligen kan denne vara någon annan än Gracuhts pygmceus, som är allmän i Archipelagen. Vanligen har

nian efter Gessker ansett Catarrhactes vara en art af Lestris; men dels lefva dessa arter icke vid Medelhafvet,

dels dyka de icke lång tid under vattnet. Afven Dysporus dyker ej länge.

149. KoXoibg (Colius). Under beskrifningen af Kajan (Colius, n:o 77), tillägger för-

fattaren, IX, 19. 3: Dessutom finnes ännu en sort Kaja i Lydien och Phrygien, som är

simfotad.

Ehuru dessa ord icke innefatta någon synnerlig upplysning, så kan nian dock ej underlåta att anse den sim-

fotade Kajan för samma fogel som den nyss omtalade Catarrhactes. Detta är en följd af den svarta färgen och af

en viss likhet mellan slägtena Corvus och Graculus, som gjort att den stora arten, Gr. carbo, hos oss blifvit kallad

Alkråka, i södra Europa Cormoranus (Corvus marinus) och i Grekland Corax. Härmed står det i full öfver-

ensstämmelse, att anse den lilla arten, Graculus pygmceus, för den som fått namnet Kaja (Colius). Han är dess-

utom vanlig i Mindre Asien, och ingen annan simfogel finnes, för hvilken namnet Kaja synes passande.

Alla de hittills omtalade Sirnfoglarna (n:o 136-149) uppräknas antingen af Akisto-

teles under namn af tunga (tungt flygande), eller äro tydligen närslägtade med de af

honom uppräknade. De utgöra tillhopa de stora familjerna: Lamellirostres, Pygopo-
des och Totipalmes. De återstående, icke tunga sirnfoglarna, utgöra Cuviers Longi-

pennes. Såsom sådana tror jag mig kunna uppföra följande.

150. Aagog (Larus). II, 12. 15: Hela strupen är vid. — V, 8. 4: Larus och iEthyia

lägga 2 eller 3 'ågg på klipporna omkring hafvet; Larus om sommaren, men TEthyia på
våren . . . och rufvar dem såsom andra foglar. Ingendera af dessa ligger i dvala. — VIII,

5. 7: Larus lefver vid floder och sjöar; är till färgen askgrå. — IX, 2. 4: är ovän med
Brenthus och Harpe, hvilka, liksom Larus, hemta sin föda ur hafvet.

VIII, 5. 7: Den hvite Larus {Xccyog 6 Aevxos), iEthyia m. fl. lefva (liksom Kråkan)

vid hafvet, af djur som där uppkastas.

Af allt det här anförda synes att det grekiska namnet Larus är generiskt och motsvarar det svenska Måk
eller Fisk må k, n. v. slägtena S/erna och Larus. Detta hindrar ej att några olika arter af dessa foglar kunna
hafva haft egna namn, liksom vid våra kuster (t. ex. Tärna, Ljusa, Trut o. s. v.), och möjligtvis har Aristo-

tei.es anfört ett och annat sådant, ehuru de nu ej kunna igenkännas och således måste anföras såsom fullkomligt

obekanta. Då han (i det ofvan anförda) omtalar en askgrå och en hvit Larus, så unnas troligtvis, med den

förra, de grå och mörkfläckige ungarnc; med den sednare, de fullvuxne, som i allmänhet, pä största delen af

kroppen, hafva en lysande, hvit färg, och af hvilka man, då de flyga, blott ser den alltid hvita undersidan; hvar-

före Fiskmåkarna i allmänhet (Larus och Sterna) vid vår Östersjökust pläga kallas Hvitfogel. Namnet Larus

förekommer med samma betydelse i /Ksopi fabler. Det öfversiittes af 1'ijnius med Gavia.

151. Ai&via (Aethyia). I, 1. 6: En del (vattendjur) hafva vingar, såsom /Ethyia

och Colymbis. — Vidare omtalas /Ethyia, V, 8. 4, tillhopa med Larus, med hvilken hon

har lika lefnadssätt (se föregående artikel), men skiljer sig deruti, att hon värper "tidigt

på våren, strax efter dagjeinningen". — VIII, 5. 7: (äfven här namnes .Ethyia tillhopa

med "den hvite Larus" och säges dela hans lefnadssätt; se under Larus).

Namnet JSthyia öfversättes af Plinius (X, 32 eller 91) med Mergus; men på samma ställe berättar han,

att Mergus värper i träd, hvilket tydligen härrörer från sammanblandning af uppgifter om olika foglar. Vidare

omtalar han (XI, kap. 37 eller 202) att Mergus är omättelig, emedan födan strax afgår; hvilket Oppianus afskrif-

ver med några tillägg, som visa att han talar om en Larus. Detta allt har gjort, att namnet £tbyia blifvit

obegripligt, och vanligen ansedt lika med Mergus. Men Mergus betyder Dykare, och tyckes ursprungligen hafva

varit användt för Podiceps-arterna; dessutom har Gessner, föranledd af Plinii uppgift att de bygga i träd, isyn-

nerhet användt det för de arter, som genom Linné fått behålla detta namn (Mergus). — BÉLON använder namnen



OM ARISTOTELIS DJURARTER: FOGLAR. 101

jEthyia och Mergua rlels for Podiceps, dels for Alca (?). Andra hafva deruti velat se de nyares Colymbus, Fulica

o. s. v. — Emellertid är det ganska tydligt af Akistotelis uppgifter, att han ej menar någonting annat med
iEthyia, än en art af La rus, som värper tidigt på våren; alltså: vår Larus marinus, eller kanske i allmänhet de

stora (eller de svartryggign ?) arterna. Detta bestyrkes deraf, att i ^Esopi fabler omtalas jEthyia såsom en fogel,

hvilken plägar sitta på hafsstranden. Detta namn kan ej betyda Lestris parasitica, såsom äfven varit antaget; ty

denna finnes ej i Medelhafvet, eller är där högst sällsynt, hvaremot iEthyia tydligen varit en allmänt bekant fogel,

då han af Aristoteles anföres såsom allmänt exempel på bevingade vattendjur.

152. Kt7i<fog (Cepphus). VIII, 5. 7: lefver vid hafvet, af djur som där uppkastas. —
IX, 23. 4: Cepphi fångas tned skum, ty de äta detta, hvarföre man jagar dem i det man
stänker omkring. Deras kött är godt, men bakdelen luktar af hafsstrand. De blifva feta.

Af andra författare och Scholiaster namnes Cepphus ofta, såsom en dum och ovanligt lätt fogel, som af de

flesta anses lika med Larus. Såsom ordspråk brukades detta namn om en obetydlig och pratsjuk menniska (Gessn.).

Gaza öfversatte det ined Fulica. Dock kan det knappt betyda annat än Procellaria pelagica eller en annan art

af de nyares slägte Thalassidroma, såsom Sträck antagit. Dessa foglar flyga tätt öfver vattnet och hugga mot
vågens yta för att derur taga smit vattendjur, eller andra djuriska ämnen, då det ser ut som om de fångade vatten-

bubblor eller skura. Säkert har författaren erhållit berättelsen härom, något utstyrd, af fiskare eller sjömän, som
sett dem på Medelhafvet, hvarest de ofta förekomma.

7:o Obestämda Foglar.

153. Aasdog (Laedus). IX, 2. 10: är vän med Celeus [Picus viridis]; . . . bor på

klippor ocli berg ocli älskar det ställe han bebor.

Möjligtvis kan här menas Saxicola oenanthe eller en Petrocossyphus? men äfven på många andra foglar

kan det anförda passa. Kulb öfversätter namnet med Nebelkrähe (Corvus cornix), för hvilken bestämning det dock

ej är möjligt att inse någon grund. De fleste tyckas hafva afhållit sig från en bestämning.

154. Otväv&t] (Oenanthe). IX, 36. 4: Den fogel, hvilken somliga kalla Oenanthe,

försvinner äfven då Sirius uppgår, men visar sig då denna stjerna ej är uppe. Han und-

flyr så väl köld som hetta.

Namnet betyder vinblorama och öfversättes af Gaza med Vitiflora. Plinius tyckes återge det med Parra

(XVIII, 29, mot slutet). Bélon har först sökt att använda det för Saxicola oenanthe, hvilket väl ej är orimligt,

men ej heller är grundadt på någon slags visshet.

155. Bärig (Batis), blott uppräknas, VIII, 5. 3, bland insektätande foglar utan all

vidare bestämning.

Namnet öfversättes af Gaza med Rubetra (af fiazog, Rubus; liksom Raja batis). Detta föranleder Bélon

att anse fogeln för Fransosernas Traquet, som gerna sitter på taggiga växter i åkrarna, och som är de nyares

Praticola rubetra, vår Buskärla och densamma som ofvan n:o 47. Detta är möjligt, men obevisligt.

156. KoÅÅvQiwi' (Collurio). IX, 19. 2: lefver af samma sort föda som Koltrasten

(Cottyphus), och är så stor som de föregående (Pardalus, Malacocranius, Chloris). Han

fångas isynnerhet om vintern. Alla dessa ses under hela året och hvarken flytta bort

eller ligga i dvala.

Gessner lemnar detta namn obestämdt, men Bélon anser det utmärka det slägte som han kallar Pie

Griéche och som Gessner samtidigt kallat Lanius; nämligen både L. exubitor och L. collurio L. Denna be-

stämning har sedan hfcfvit antagen, ehuru ingenting finnes som egentligen bekräftar den. Den kan visserligen vara

riktig, men synes dock så vida oriktig, att hvarken L. collurio eller L. excubitor stannar hela året i Grekland.

Lika väl kunde man gissa på Sidensvansen, som väl någon gång om vintern torde komma till Macedonien, eller

på Sturnus rosens, som årligen ses ströfva igenom Grekland om sommaren. Men med någorlunda saunolikhet synes

mig namnet ej kunna bestämmas.

157. TloiKiXlg (Poecilis). IX, 2. 3: är ovän med Lärkan, . . . emedan de äta hvar-

andras ägg.
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Namnet betyder brokig, mångfärgad, och då åtskilliga sednare, grekiska författare använda det för Stiglitsen,

Fringilla carduelis, antages denna betydelse äfven af Bélon, Gessner och de flesta nyare, för denna, af Artsto-

teles omtalade Poecilis. Dock synes det i sanning något eget att anklaga Stiglitsen för att stjäla ägg.

158. HvQcctälg (Pyrallis). IX, 2. 4: är ovän med Turturdufvan; ty de lefva på

samma ställen och af samma föda.

Namnet öfversattes af Gaza med ignaria, men har blifvit lemnadt obestämdt af de nyare (utom Kulb,

som vet att öfversätta allting, och uttyder detta namn med Feuertaube!). Ej heller jag har något att tillägga,

om ej att gissa på Domherrn (Pyrrhula rea), som är växtätande liksom Dufvorna och röd, såsom namnet uttryc-

ker. (Namnet Pyrrhulas är omtaladt under n:o 44).

o

159. Alyi&og (Aegithus). IX, 2. 5: är fiende med Åsnan, emedan denna, då hon

går förbi törnbuskarna, rifver upp sina sår. Derigenom, och äfven om hon blott skriker,

utkastar hon äggen och ungarna, ty dessa falla ut af förskräckelse. Men iEgithus flyger

till och hugger henne i såren för att hämnas. — Ibid. 10: är fiende med Anthus [n:o 62]

och Acanthis [67]. Det säges till och med att blodet af Anthus och iEgithus ej blandas

tillsamman. — IX, 16. 1: iEgithus föder sig lätt och får många ungar, men haltar på

ena foten.

Af dessa små poesier är ej lätt att få någon upplysning. Man skulle kunna tro att iEgithus vore den-

samme som Acanthis (n:o 67), hvilken äfven är Åsnans fiende för tistlarnas eller taggbuskarnas skull; men här

omtalas de såsom fiender. Bélon anser iEgithus för Häraplingen (Fr. cannabina) som bygger i tornbuskar. Lika

väl skulle detta namn kunna betyda en af de egentliga Sylvierna, såsom S. cinerea eller curruca.

160. 21xoiviwv (Schoenio). IX, 2. 10: vän med Lärkan. — (Ingenting vidare anföres).

Gaza tyckes anse denna för densamma som Schoenilus (förut n:o 63), emedan han öfversätter bådas

namn med Junco, af Juncus, säf, vass, som heter Schoenus (o%oivog) på grekiska. Fogeln kan således vara en

af de många, som vistas bland säf, eller densamme som Schoenilus, eller ännu någon annan.

161. Tyvyyctg (Tryngas).

Detta namn skall i en del äldre mamiskripter finnas i stället för Pygargus (n:0 123) eller jemte det.

Betydelsen torde alltså vara någorlunda likartad: af små vadare, Tringarier eller små Charadriner; men knappt Va-

nellus, som ej omtalas af Aristoteles. Detta namn tyckes ej finnas hos sednare författare, om ej såsom lån från

Aristoteles.

162. KoXccQig eller KuXuQig (Colaris, Calaris), namnes endast IX, 2. 4, hvarest

blott säges, att: Ugglan och andra roffoglar äta honom.
Detsamma säges om Malacocraneus, u:o 60. Dår ingen vidare upplysning tyckes vara att få hos andra

författare, blir namnet alldes obestämdt.

163. XXcoQsvg (Chloreus). IX, 2. 3: är ovän med Hackspetten, Lärkan och Paecilis,

emedan de äta hvarandras ägg. — Ibid. 4: Chloreus är ovän med Turturdufvan och dö-

dar henne.

Gessner framställer den förmodan att Chloreus är densamme som Chlorion (n:o 61, Oriolus), hvilket kan
vara möjligt. Kanhända hade författarens sagesman haft en sådan och en Turturdufva tillhopa i samma bur, då

den som hade starkast näbb dödat den andra. — Gaza hade öfversatt namnet med "luteus", liksom Chloris

(n:o 66, Fringilla chloris); men dessa kunna ej vara en och samma fogel, då Fringilla chloris väl ej kan antagas

vara i stånd att döda Turturdufvan.

164. Tvnuvog (Typanus). IX, 2. 4: Kråkan dödar den så kallade Typanus.
Ingenting mera namnes och ingen upplysning tyckes vara att finna hos andra författare. Vi kunna ej en

gång bestämma att Typanus är en fogel. Namnet skrifves äfven Tapynus, och af Gaza Tympanus. Efter

dettas likhet med Tympanum öfversätter Kulb det med Trommeltaube!

165. Jliyiyi (Piphinx). IX, 2. 10: är vän med Gladan och Harpe.
För oss är han alldeles obekant.
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166. Atfhbs (Libyus). IX, 2. 4: är ovän med Celeus (Picus viridis). — För öf-

rigt okänd.

Namnet Libyus skall i en del codices stå i stället för Laédus (se no 153), som dock säges vara vän

med Celeus.

167. AgxaX&yog (Ascalaphus) uppräknas, II, 12. 17, bland de foglar som hafva

blindtarmar.

För öfrigt är han obestämd; men af de nyare, efter 1500-talet, räknas han bland Ugglonia, såsom det

synes, endast på grund af den gamla sagan, som återgifves af Ovidius (Metam. V), att Ascalaphus blef förvandlad

till en Uf.

168. AoxaXog (Localus), namnes endast II, 12. 17, näst efter Ascalaphus, men skall

saknas i de bättre codices.

Gessner förmodar att detta ord är nyare och italienskt, kanske lika betydande med Aluco, och att det

blifvit insatt uti ett manuskript såsom en uttydning af namnet Ascalaphus. Emellertid öfversätter Gaza det med
Ciconia, hvilket tyckes sakna all grund.

169. AiyoxéyaXog (/Egocephalus). II, 11. 4 et 8: saknar mjelte; — gallan sitter

vid både lefvern och magen. — II, 12. 15: nedre delen af matstrupen är vid.

Ingen upplysning tyckes vara att få hos andra äldre författare. Bélon anser fogeln för en Limosa, för

dennas getlika, bräkande läte; men iEgocephalus betyder gethufvad. Dessutom hade väl en Limosas oesophagus

af författaren blifvit anförd något längre fram (§ 16), hvarest Vadarnes matstrupe i allmänhet omtalas. Sträck

gissar på en uggle-art, jag vet ej på hvad grund. Snarare skulle jag vilja gissa att namnet är felskrifvet i stället

för A ego t helas (förut n:o 95).

170. Kv
t

uivdig (Cymindis). IX, 13. 3: synes sällan, ty han bor på borgen; är svart

och så stor som Slaghöken (Phassophonus); till utseendet lång och smal. Jonierna kalla

honom Cymindis, såsom Homerus omtalar då han i Iliaden (£ 291) säger: Gudarna kalla

honom Chalcis, men menniskorna Cymindis. — IX, 22. 3: Cymindis synes sällan.

Plinius har (i slutet af kap. 8 i X:dc boken) insatt ett stycke som är taget ur det här först anförda

stället hos Aristoteles (IX, 13. 3), men deruti råkat öfverhoppa en rad, hvarigenom det som denne sednare be-

rättar om sin Hybris (ofvan n:0 9) hos Plinius kommer att anföras om Cymindis. Han säger nämligen: "Cy-

mindis är en nattroffogel, som strider med Örnen ..." etc. — Genom detta fel hafva flera nyare författare, hvari-

bland båda Gaza och Bélon, trott Cymindis vara en nattroffogel (Uggla). Men Gessner utreder misstaget full-

ständigt och anser Cymindis obestämd. (Kulb säger dock bestämdt, med hänvisning till Plinius, att det är Strix

nisoria; som skulle strida med Örnen!!). — Till följe af binamnet Chalcis, hafva kommentatorerne ansett Cymindis

vara metallglänsande, hvilket väl kan vara möjligt; men det är ovisst huruvida den fogel, som Aristoteles be-

skrifver, är densamme som omtalas af Homerus. Dock, om man antager detta och föreställer sig en vid hastigt

påseende svart, metallglänsande fogel, så stor som Falco palumbarius samt till formen lång och smal, så kan

denne knappast vara någon annan än den sv ar te I bis (Falcinellus igneus).

171. XaXnlg (Chalcis), se under föregående.

172. *A$nr\ (Harpe v. Harpa). IX, 2. 4: De foglar som lifnära sig ur hafvet slåss

om födan, såsom Brenthus, Larus och Harpe. — Ibid. 10: är vän med Gladan och

Piphinx. — IX, 17. 2: är fiende med Phoyx (se n:o 134), emedan de lefva af samma
födoämnen.

Det är uppenbart att denne är en fogel som lefver vid vattnet, ungefär på samma sätt som Larus, och

nian tyckes först böra gissa på någon art af detta slägte. Afven skulle man kunna gissa på Milvus äter eller

parasiticus; men att det ej är den egentliga Gladan synes af uppgifterna. Eustathius anser (enligt C. Gessner)
Harpe vara densamma som Milvus. Han menar kanhända M. äter och det är ej otroligt att jägare och fiskare

på den tiden kände skillnaden mellan båda arterna af Milvus. — Deremot hafva Grammatici under medeltiden all-

deles oriktigt ansett Harpe vara densamma som Plinii Ossifraga, eller beskäggade Örn (X, 3 eller 10), d. v. s.

Gypaetus barbatus; hvilket torde härleda sig från Oppiani beskrifning af Harpe, med stort fjäderskägg. Men denna

Ossifraga hafva de på grekiska benämnt Phene, hvilket äfven synes vara orätt. (Jämf. förut, n:o 32 och 29).
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173. BQbv&og (Brenthus). Detta namn anföres på två ställen, IX, 2. 4 och IX, 12. 3,

och tyckes utmärka två ganska olika foglar.

På det första stället (se föregående nummer) omtalas, under namn af Brenthus, en Larus eller annan

hafsfogel, ovisst h vilken. Plinius öfversätter namnet med Anas och andra hafva gissat annorledes; men namnet
synes obestämbart. Det har betydelsen af stolt, förnäm.

På det andra stället (IX, 12. 3) säges blott: "Upupa och Brenthus bo uti berg och skog; den sednare

lefver godt och sjunger väl". — Här tyckes en sångfogel och ingen hafsfogel vara omtalad. Äfven om denna

hafva gissningar blifvit gjorda, dock utan all säkerhet. På detta sednare ställe skola flere codices hafva Brin-
thus (jiQivitog).

174. rvucfaXoq (Gnaphalus). IX, 16. 3: Den, som kallas Gnaphalus, har god röst

och vacker färg, är skicklig i att föda sig ocli har ett ståtligt utseende. Han tyckes vara

en utländsk fogel, ty han synes sällan på de ställen han ej bebor (/ur] oixtiotg).

En bestämning af detta namn synes knappt möjlig. Gerna skulle jag med G. Gessner gissa på Ampelis

garrulus, som kanhända någon gång varit sedd i Grekland eller Macedonien; men han kan ej sägas hafva god röst,

utan är vanligen alldeles tyst. Snarare kunde man gissa på Snösparfven (Emberiza nivalis), som ofta höres

({vittra under sina vinterresor i söder.

175. Ki^djuoj/uof oQvhov (Cinnamomum orneum; Kanel-fogeln). IX, 14. 2: De som

bo i dessa trakter [hvarest kanel fås] berätta äfven om en Kanelfogel, som förer den så

kallade kanelen någonstädes ifrån och bygger sitt bo deraf. Han bygger i höga träd och

på deras grenar. Men invånarne binda bly vid sina pilar och nedskjuta boen samt upp-

samla kanelen ur den nedfallna högen.

Den fabel som här berättas om Kanelfogeln afviker något från den som Herodot några årtionden förut

hade meddelat. Han uppgifver nämligen (III, kap. 111) att dessa foglar, som finnas i Arabien, äro ganska stora

och köttätande, och att Araberna lade sönderskurna, stora djur: oxar o. d., omkring i trakten, där boen funnos, då

foglarna togo dem för att dermed föda sina ungar. Men köttstyckena voro med flit gjorda så stora, att boen ej

skulle kunna bära dem, utan att dessa söndertrycktes af tyngden och nedföllo. — Man tycker sig finna att sagan

är uppgjord af någon som velat roa sig med utlänningarna och afhålla dem från att få veta hvarifrån kanelen

egentligen ficks, samt att tron varit stark i fordna tider.

Register öfver Foglarna.

1. Grekiska namn.

Atrög «:o 25.

yr^gtog 31.

attaxiöxp 5.

k(qo\1) 97.

ctr\å(öv 40.

<ayi'!ht).og 55.

etfyiO-oe '59.

aiyo&i)Xag 95.

teiyoxicfuXot 169.

(tt,yumog 34.

utyioXtog 7.

ttf&vta 151.

«t£ 139.

aiadliov 13.

uirtoXiog 7.

iixiivöig 67.

axuvO-vXXCg 58.

altxtovmv 106.

tiXtxT(D(tCg 107.

tthdtxog 30.

äkxvcov 98.

c<v9-og 62.

änovg 92.

ap/iij 172.

agxctXatfog n:o 167.

(tgxa).(oTiag 1 - 1

.

(tgrsotng 15, 133.

ctTTuyrjV 112.

(ictgilivg 53.

Pung... 155.

pögxag 142.

fitiT<i).ig ^Esop. se under 40.

(ioévöog 173.

flQvag 8.

pa)fio).6xog 79.

yénavog 116.

ylnuf I.

ykoiTtig 90.

yi>('t<f ctlog J74.

yvrjgiog (atlög) 31.

yv\\> 33.

ÖQHictvig 94.

öovoxo).änxrig 86.

t fooiji 97.

eléa (v. Uta) 50.

tj.fég (v. Utog) 6, 21.

'Uttog (o(>vig) 6, 21, 50.

tntlatg 46.

énoxf)

toiltaxog

eoojdiog

&()c<vmg
(?ig

<V(>«£

ixrivog

thug
ifo/Sopoj

(vyt
•«/«(>(?

xaMÖQtg
X(a(t(>onxTr]g

xiy/oig

xtltog
xég&iog
xényog
xijovlog

xiyxlog
xiyvciuto/Liov

.

xCoxog
xf/Xt)

xixza
xvinoXoyog ..

84. xöxxvi d:o 91.

41. xoXctQig 16?.

13?. xoXlvniwv 156.

69. xolotog 77, 88, 149.

129. xolv/jpig 14."..

11. xoqttxUtg 80.

24. xöoal- 75, 147.

38. xoomvr) 76.

36. xoQvöaXog 83.

89. xöovöog 83 bis.

162. xouvifog 3!l.

125. »?$ 120.

148. xvavog 73.

23. xvxvog 136.

88. xvfnvdtg 170.

71. xr/o(cfjog 118.

152. xvtytlog 93.

99. Xctymqovog 28.

12i. XatJog 153.

175. Xatog v. sub 39.

14. Xdoog 150.

35. XiToi v. sub 21.

81. XivxéQuiöiog 131.

70. Xifivog 166.
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XoxaXog ii:o 168.

liixoi [Xvxiog) 78.

ftaXaxoxpttvt vg 60.

fiiXayxoQvtfog 57.

(jt).ctvatTog 28.

(ttktayQig 110.

fiiqoip 96.

vtfiooqovos 20.

yi/TTK I 41.

vr\iTO(f ovug 27.

vvxTixooal; 3.

(jivayllrj 154.

otvcig 101.

oigtQog 49.

oxrog (cfMoåiog) 132.

oonvog {tuyi&alog) 55.

OQfuiäXaoyog 29.

OQOgni£og 43.

ÖQVtg 107.

OQTvg ..... 113.

oorvyourjToa 119.

OQXiXog 54.

ovq«s~ 48.

tidoåctlog 126.

niXetnyog ":o 130.

ntXtiag 104.

ntlfxnv 140.

TiéXlog ((oiodiog) 132.

TléQått... 111.

7i(oigT((>{( 100.

in^zvonrfoog 29.

nr\v(Xo\ij 143.

ti
(<l

tyi 105.

nnid) v. TiCnou 87.

nXuyyog [nttog) 27.

noixiXCg 157.

noQtf vq((i)V 1 17.

jtftég^vg 53, 77.

Tnéovig 18.

nrvyi 10.

TJiyaoyog 26, 123.

77 vQaXXig 158.

71 cnoouXag 44.

nwvS 134.

anir] 72.

axuXCåiug 125.

OzoXönaS 122.

axtoxp 4.

ansQftoXoyog n:o 53.

artiCu 64.

(TTiiying 20.

an i Cirrig 56.

ciToovOög (vcl -O-(ov) .... 05.

tv Xifivt/ 135.

avxuXtg 59.

a/oiviXog 63.

ayoiviotv 160.

ttttog 109.

térQiS 49.

TQtÖfWIS 12.

loiyai 37.

tQoylXog 52, 128

TQvyyug 161.

Tffvyalv 105.

iv7tavog 164.

tvQccvvog 151.

iiftgCg 9.

i/7idixog 29.

vnoXaig 45.

V710TQIOQXVS '9.

<l
ct/loivTiog 17.

(faXaplg 144.

(fagiavog n:o 108.

yaggoif ovog 16.

(fctrici v. (fugga 102.

ifailj 103.

<f^yt) 32.

ffotvfxovQog 42.

(fovvokoyog 22.

yaivS 134.

yaly.tg „ 171.

yaouöoiog 127.

ytXiSatv 74.

XH-.; 13?
.

138.

yr\vaXu>7ir\'g' 140.

yJ.ioQtvg 163.

ylcuoig 66.

yXioijdov 61.

yoygo^trJTQig 68.

ipccnog 82.

XpllTUXT) 85.

oirig 115.

torog 2.

2. Namnen efter

Acanthis n:o 67.

Acamliyllis 5<S.

Aegitlius 159.

/Kgithalus 5 i.

/Egocephalus 108.

/Egolius 7.

jEgot helas 95.

/Kgypius 34.

/Kellon 13.

/Ethyia 151.

/Htolius 7.

Aedou 40.

Aerups 97.

AiHus 25.

Aiix v. aix 139.

Aist-ops 5.

Alectryon 106.

Alectoris 107.

Amhus 62.

Apua (.I2.

Ascalaphus 1 07.

Ascalöpas 121.

Astcrias 15, 133.

Atlaguu 12.

Basileus 53.

Batis 155.

Bomolochus 79.

Boscas 1 42.

Brenthus 173.

Bryas '. 8.

Butalis /Esopi, se under n:o 40.

Calaris 162.

Calidris 125.

Catarrhaetes 148.

Celeus 88.

Cenchris 23.

Ccpplius 152.

Certliius 71.

Genius 99.

Chalcis 171.

Charadrius 1 27.

Chelidon 74.

Chen 137, 138.

Chenalopex 140.

Chloreus 103.

Chlorion 61.

Chloris 00.

Chrysometris u:o 68.

Cichla 35.

Ciuclus 124.

Cinnamomon 179.

Circus Ii.

Citta 81.

Cnipologus 70.

Coccyx 91.

Colaris 102.

Collyrium 156.

Colius 77, 78, 149.

Colymbis 145.

Corax 75, 147.

Corone 76.

Coracias 80.

Ocm dal us 83.

Corydus 83 bis.

Cotivplius v. Cossyphus... 39.

Crex 120.

Cyanus 73.

Cychramns 118.

Cycnus (Cygnus)... 130.

Cymindis 170.

Cypselus 93.

Drepanis 94.

Dryocolaptes 86.

Elea, Eleus, se Hel . .

Epilais 46

Epops 84.

Eriihaeus 41.

Erodius 132.

Geranus 110.

Glaux 1.

Glottia 90.

Guaphalus 17 i.

Gnesius 31.

Gyps 33.

Haleyon 98.

Haliaétus 30.

Harpe 172.

Helea 50.

Helius 6, 21.

Herodius se Erodius.

Hierax 11.

Hybris 9.

Hypaiitus 29.

Hypolais 45.

latinskt skri/sätt.

Hvpotriorches n:o 19.

Ibis 129.

1 ctinus 24.

Ilias (v. lilas) 38.

Ixoborus 36.

Iynx 89.

Laédus 153.

Lagoplionus 28.

Laius vel Lseus, se 39.

Läras 150.

Leucerodius 131.

Libyus 166.

Loealus 108.

Lycus 78.

Malacocraneus 60.

Melanaétus 28.

Melanocoryphus 57.

Meleagris 110.

Merops 90.

Xebropbonu9 2(i.

Netta Hl.
Nettopbouus 27.

Nycticorax 3.

(Ocnus v. Erodius).

Oeuanthe 154.

Oenas 101.

Oestrus 49.

Orcliilus 54.

Orinus 55.

Oripelargus 29.

Ornis 107.

Orospizus 43.

Ortyx 113.

Oitygometra 119.

Otis 115.

Otus 2.

Ourax se Urax.

Pardalus 126.

Pelargus 130.

Pelecanus 140.

Pelias 104.

(Pellus se Erodius).

Penelops 1 43.

Percuopterus 29.

Perdix 111.

Perislera 100.

Phalaris 144.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.

Phabotvpus n:0 17.

Phaps 103.

Phasianus 108.

Phassopbonus 16.

Plialta v. Phassa 102.

Pbene 32.

Phoenicurus 42.

Phoyx 134.

Phrynologus 22.

Piphini 105.

Pipo v. Pipra 87.

Plangus 27.

Poecilis 157.

Porphyrio 117.

Poyx 134.

Presbys 53, 77.

Psarus 82.

Psittace 85.

Plcrnis 18.

Ptvnx 10.

Pygargus 26, 123.

Pyrallis 158.

Pyrrhula 44.

Sealidris. 125.

Schoenilus 63.

Schoenio 160.

Scolopax 122.

Scops 4.

Sitta 72.

Spermologus 53.

Spiza 64.

Spizias 20.

Spizites 56.

Struthus 65, 135.

Svcalis 59.

Taos 109.

Tetrix 47.

Thraupis 69.

Trichas 37.

Triorehes 12.

Troehilus 52, 128.

Trygon 105.

Tryngas 161.

Typanus 164.

Tyrannus 51.

Urax 48.

14



106 C. J. SUN DE V ALL,

3. Arterna i systematisk ordning.

Accipitres.

Strix noctiia \

bubo I n:o 1-10.

scops ( Se

otus ) anm.

brachyotus ... 1 efter

aluco i n:o 10.

fiammea /

Falco communis n:o 12.

tinnunculus »3.

Astur palumbar. 11, 15, 16, 17.

nians 11, 10,20.

Circus sp 14, at, 22.

Buteo vulgaris; sub 12,22.

Acc. diur», sp. inc.. 13, 18, 19.

Milvus regalis 24.

Aquila chrysactus 25, 26.

Haliaétus albicilla » »

Aquila naevia 27.

sp 28.

Pandion haliaétus 30.

Gypaelus barbatus? 29.

Neophron percuopt 33

.

Vultur fulvtis 31, 33, 34.

monachus? 32.

Os c i nes.

Turdus musicus 35, 37.

viscivorus 36.

sp. inc 38.

merula 39.

(Petrocoss.) cyanus?.. »

Luscinia vera 40.

phoenicurus 41, 42.

suecica 43.

rubecula? 44.

Saxicola oenanthe? 45, 46.

rubetra? 47, 48.

Sylvia sp 49.

( atricapillaP 57)

Calamodyta sp 50.

Troglodyti:s eur. ... 52, 53, 54.

Regulus criatatus 51.

Parus major 55, 56.

palustris 57.

caudatus sub 55.

^igithalus pendulinus? 58.

Muscicapa atricapilla 59.

Lanins minor 60.

Oriolus galbula 61.

Motacilla flava? 62.

alba? 63.

(Emberiza nivalis? se 174).

Fringilla coelebs 64.

domestiea 65.

chloris 66.

cannabina? 67.

carduelis? 68.

Certhia familiaris 70, 71.

Sitta europaea 72.

Tichodroma muraria 73.

Hirundo rustica et urb 74.

riparia? 93.

Corvus corax 75.

corone 76.

moncdula ...77. 78, 79.

Pyrrhocorax alpinus 83.

Fregilus graculus »

Pica europaea 81.

Sturnus vulgaris 82.

Alauda arvensis 83.

cristata 83 bis.

Upupa epops 84.

Vol u c res.

Psiltacus sp n:o 85.

Picus viridis 88.

major 86.

minor 87, 86.

martius? 86.

lynx torquilla 89, 90.

Cuculus canoius . ill.

Cvpselus apoa 92, 93.—- melba? 94.

Caprimulgiis eur 95.

Merops apiaster 96, 97.

Alccdo ispida 98.

rudis? 99.

Columbae.

Columba livia domest 100.

» fera 101.

palumbus 102. 103.

oenas 10 i.

turtur 105.

Gal linas.

Gallus aleetor 106, 107.

Phasiauus colchicus 108.

Pavo crislatns 109.

Numida meleagris 110.

Perdix graeca 111.

cinerea 112.

Coturnix communis 113.

Tetrao urogallus? 114.

Grallse.

Otis tärda 115.

Grus cinerea 116.

Porphyrio hyacinlhinus ... 117.

Ortygometra crex 118,119,120.

Seolopax rusticola 121, 122.

Tolanus ochropusr 123.

caliclns? 125.

Tringne sp K' i.

Charadriaa pluvialis 126.

Oedicoemoa crepitans?.... 127.

Pluvianus segypiius 128.

Il)is aethiopiea 129.

— falcinellus I70P, 120.

Cieonia alba 13(1.

Platalea leueorodia 131.

Ardea cinerea 132.

alba ,j

stellaris 133.

sp. inc 134.

Strulhio eamelus 135.

A n se res.

Oygnus olor et musicus... 136.

Anser einereus 137.

sp inc 138, 139.

Anas segypt. et tadorna... 140.

boschas domest 141.

crecca v. querqved.. 142.

sp 143.

Mergus albellus? 1 ii.

Podieeps sp 115.

Pelecanus sp I 10.

Graculus carbo 147.

pyginseus? 148, 149.

Sterna sp 150.

Larus sp 150, 151.

Procellaria pelagica 152.

Aves iguotie.

23 sp mo 153-175.

Fogelnamn hos Aristophanes.

Såsom ett litet tillägg bifogas här namnen på de foglar som omtalas i Aristophanis

komedi: Foglarna (Opvid-eg)
, hvilken är skrifven under peloponesiska kriget eller om-

kring 60 till 70 år före Aristotelis arbete. De måste nödvändigt vara sådane som voro

till namnet väl bekante i Grekland, hvilket redan är en god upplysning om dem; men
för öfrigt finnas blott vid några få af namnen epitheter eller omständigheter som

antyda hvilken fogelart som menas. De upplysningar som finnas äro samtliga antecknade

på sina ställen i det föregående, utom den om Phoenicopterus , som anfbres här nedan.

Namnen äro:

Atrog.

u).xv(ov.

C(ltXTI)V(OV.

a^inshg + .

aiTayqy.
yXttvtj.

ytoavog.
S(}VOXO).tt7ITT]g.

Bland dessa namn finnas 7, som ej anföras af Aristoteles (och här
dem äro 6 obestämda (Ampelis, Erythropus, Ceblepyris, Nertus,
Phoenicopterus säges (vers. 266 och följande) vara en stor, vacker, röd

nyares Phoenicopterus. — Tre af namnen (ofvan betecknade med ett —) skr

efter annan dialekt, än hos Aristoteles, nämligen: D ry o ps = Dryocolaptes,
chus = Cossyphus. — Alla foglar sägas fälla fjädrarna mot vintern (v. 105).
Nycteris, Flädermusen.

ånvo\]) —

.

XéQ/yrjg —

.

xoipv/og—

.

tXtäg conf. Aves xaovlog {=xr)Q . .) xnt-$.

Arist. supra 21,50. XllTCC. xvxvog.
inoip. xoxxv!;. i-utjog.

iQvttQonovg +. xo k v/u fii g. vtotog +.
hoccS. xoloiog. VtjTTU.

ixnvog. xopotf. OOTllf.

f/J/f. xiKivdog. onTvyo/urjToa
Xf/ttijTiunig +. xooiovrj. oo/t).og.

7it).aoyog.

Ttnjtgtoct.

nr]Vtlorl).

7I0QffVql(l)V.

aroHÖog (xtyag.

lacug.

Toio<r/i)g.

Tijo/ilog.

Tovyiav.

imoftvuig +.
7«rr«.
'ftjvr,.

<(oivixonxfQog +.
(j ovyi).og 4-.

yuociå oiog.
ytlidiov.

yr\vt0.tont\k'.

ofvan äro utmärkta med ett +). Af
Hypothymis och Phrygilus). —
Sumpfogel; alltså densamme som de

ifvas här pil något olika sätt, eller

Cerchnes = Cenchris, och Copsy-
— Bland Foglarna uppräknas äfven
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Öfver däggdjur och foglar har Aristoteles, såsom förr nämndes, ej lemnat upp-

gifter som äro tillräckliga att derefter uppgöra en fullständig systematisk anordning af

arterna. Han har blott här och där omtalat de större naturliga fördelningar eller mera
utmärkta genera, som pläga finnas uppfattade i det dagliga språket hos de flesta folkslag,

såsom: enhofvade, tvåklöfvade och mångfingrade däggdjur, landt- och vattenfoglar o. s. v.;

men af fogelklassen har han dessutom, VIII, 5, lemnat en slags ordnad, allmän öf-

versigt, som dock nästan blott är grundad på arternas föda, vistelseort o. d., så att t. ex.

Kråkan uppräknas bland de foglar som lefva vid vatten, såsom Vadare, Larus etc. Dess-

utom är den ganska ofullständig, då Hönsen, de trastartade foglarne, Korpen och många
andra, vanliga former deruti saknas, hvilka dock omtalas på andra, spridda ställen i ar-

betet. Detta kapitel är likväl ganska märkvärdigt för den anordning sorn deruti följes

och som i hufvudsaken öfverensstämmer med den ännu vanliga, i det att den först upp-

räknar Roffoglarna, derefter Småfoglarna (Picae och Passeres L.; Cuviers Passereaux

och Grimpeurs); vidare Dufvor, Vadare och Sim foglar. Af hela Ordines saknas här

blott Hönsen, hvilka anföras såsom ett "genus magnum" på andra ställen, och isynner-

het IX, kap. 5, hvarest den största afhandling om foglar börjar, som finnes i hela boken.

Den fortsattes oafbrutet till och med kap. 24 och uppräknar ej blott det största antalet

arter, som finnas på ett ställe sammanförda, utan lemnar äfven något mera underrättelse

än vanligt om en stor del af dem; men de uppräknas här utan all ordning. Äfven på
förra stället (VIII, 5) är den följda ordningen mindre tydligen utmärkt, hvarföre den på

ett något obestämdt och olika sätt återgifves af 15- och 1600-talets Ornithologer, af hvilka

dock åtminstone Wotton och Aldrovandus upptagit så mycket de kunnat af Aristotelis

åsigter och derefter uppgjort sina sammanställningar af foglarna. Bélon tyckes ej hafva

gifvit akt på detta ställe hos Aristoteles.

Vid försöken att systematiskt ordna de af Aristoteles omtalade fogelarterna efter

hans egna uppgifter (hvilka aldrig varit ämnade att blifva grunder för ett fullständigt sy-

stem) blir således dels den inbördes ordningen ofta obestämd, dels blir ett stort antal arter

och slägten återstående, hvilkas plats bland de öfriga icke finnes angifven, och på samma
sätt förhåller det sig med Däggdjuren. — Detta är orsaken hvarföre ej Aristotelis egna

åsigter blifvit lagda till grund för arternas uppräkning i det föregående. Men då det kan

vara af värde att hafva till hands en öfversigt af dessa aldra äldsta försök till djurens

ordnande, hvilka blifvit begagnade såsom grund eller efterdöme i början af nyare tiders

zoologi, så lemnar jag här en sådan, som innefattar alla Aristotelis arter af däggdjur

och foglar, så nära som möjligt ordnade efter de fördelningsgrunder han sjelf uppgifvit.

I. Tvåfotade, viuglösa landtdjur (jämf. förut sid. 22).

Hit räknas Menniskan ensam.

II. Vivipara fyrfotadjur (sid. 22 ocb 28).

A. Mångfingrade (II, 29; se förut, sid. 30, under Ferae; — äfven Yl, 28. 3: under Haren, n:o 31).

1. Aporna: med händer såsom Menniskans, etc. (se Mamm. n:o 1-4).

2. De Skarptandade (Carcharodonta; se sid. 30, Ferfe): Hund- och Kattslägtets arter, n:o 7-18.

Sannolikt har Aristoteles sjelf velat hiträkna de öfriga rofdjuren, n-.o 19-24, ehuru det ej bestämdt uppgifves.

3. Flerfingrade djur, som ej närmare bestämmas såsom "stora slägten", äro

de mindre djuren n:o 26-32 (Glires Linn.) och 33-35 (Bestiolce nob.);

vidare ? Elephas, 64, som säges hafva flera tår, och

Svinslägtet, 60-62. (Detta säges vara ett mellanslägte, emedan Svin finnas som hafva enkel fot; II, 2. 8).
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B. Tvåklöfvade (oliktandade etc. se Pecora, sid. 41).

1. Alla de egentliga tvåklöfvade djuren (Pecora L.), n:o 36-53. Afven Giraffen, 52, och Kamelen, 53

2. Hippopotamus, 63, hitföres af Aristoteles.

C. Enhofvade (Monycha och Lophnra; se under u:o 54).

Ilästslågtets arter och hybriditeter, n:0 54-69.

(III och IV innefatta Reptilierna; jämför sid. 22).

V. Hvalar (Cete). Se förut sid. 22 och 57.

De egentlige Hvalame, n:o 65-69, och Phoca, n:o 25.

Yl. mellanformer mellan Däggdjur och Foglar (sid. 22).

1. Dermopteva (I, 5. 4; se förut, sid. 20): Flädermusen och Alopex, Mainra. n:o 5 och 6.

(2. ? Libyske Strutsen, Foglar, n:0 135, som är befjädrad, men ej ett flygande djur).

VII. Foglar. (Se förut, sid. 62).

1. Landtfoglar (omnämnas VIII, 5. 6).

A. Krokkloiga (Gampsonyches; se Accipitres, sid. 63).

1. Örnar (Foglar, n:o 25-31); Phene et Gyps (32, 33); Gladan (24); Hökarne (11-23).

2. Nattrofforjlar : Ugglorna (1-10); — 3. Psittacus (85).

B. (Icke krokkloiga landtfoglar, hvilka dock ingenstädes af författaren sammanställas såsom ett genus

eller under ett gemensamt namn; men de uppräknas, VIII, 5, näst efter roffoglarna).

1. "Köttätande": med svaga fötter, men starka vingar (I, 1. 9; jämför under de hithörande arterna): Svalan (74);
Apus, Cypselus och Drepanis (92-4).

2. Scolecophaga (Maskätare, VIII, 5. 3, se under Oscines, sid. 71): Näktergal (40); Phoenicurus, Orospizus.

Pyrrhulas, Epilais (41-46); Oestrus (49); Eegulus och Troglodytes (51-54); ^Egithali (55-57); Sycalis (59).—
(Hit kunna vi dessutom föra de obestämda: Tetrix, 47, och Heleia, 58).

Af Aristoteles hiträknas vidare (1. c): Bofink, Gråsparf och Chloris (64-66), samt Batis (156).

3. Acanthophaga (VIII, 5. 4; jämf. under Oscines, sid. 71): Acanthis, Chrysometris och Thraupis (67-69).

4. Scnipophaga (ibid.): Hackspettarne (86-8); Certhia (70, 71).

Hit torde man äfven böra räkna : Sitta (72), Cyanus (73) och Iynx (89, 90).

5. Carpophaga (VIII, 5. 5; jämf. Dufvan, n:o 100): Dufveslägtets arter (100-105).

Såsom obestämda tillägga vi här: Trastslägtet (35-9), Acanthyllis (58), Malacocrancus (60), Chlorion (61),

Corax (75); Colius, Coracias, Citta, Psarus (77-82); Epops (84); Coccyx (91); /Egothclas och Merops

(95-7).

C. Tunga landtfoglar (fiaQureyot ; se Hönsen, sid. 86).

Ehuru Aristoteles ej angifvit dessa foglars ställe, insätta vi dem här, och hiträkna:

1. De egentliga Hönsarterna, n:o 106-113, samt

2. (enligt IX, 10. 1 och IX, 36. 5), Alauda (83-4) och Scolopax (121-2).

Ytterligare tyckes det hafva varit meningen att hitföra Otis (115).

2. Vatten/oglar,

"som lefva i eller vid vatten och där söka sin föda" (VIII, 5. 6).

A. Med skilda tår, Sumpfoglar (se Grallae, sid. 92).

1. Pelargus, Leucerodius, Erodii genus (n:o 130-134); Charadrius (127), Trochilus (128); — Schoenilus (63),
Cinclus (124) och Pygargus (123J: dessa tre vippa på stjerten; — Scalidris (125).

Till dessa kunna vi lägga Grus, Porphyrio och Crex (116—20);
men författaren sjelf tyckes ej hafva ansett Pardalus (126) och Ibis (125) böra hiträknas.

2. Bland dessa uppräknas vidare (VIII, 5. 7): Halcyon och Cerylus (98-9) samt Corone (76).

B. Simfotade, icke tunga foglar (hvilka dock ej skiljas från de föregående, utan uppräknas tillhopa

med Ciconia och Charadrius, VIII, 5. 7): Lams, JSthyia och Cepphus (n:o 150-152).

C. Simfotade, tunga foglar (VIII, 5. 6 och 8; jämf. sid. 97).

Cygnus, Anser et Anates (136—143); Phalaris (144).
Colymbis (145); — Peleeanus et Graculi sp. (146-9).

Alldeles obestämda foglar: De fleste af n:o 153-175.
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III. Reptilicr.

Dessa djur omtalas af A ristoteles såsom två stora genera af djurriket, A gg läg-

gande fyrfot a.djur och Ormar (jämför förut, sid. 20-22, om Arist. System). Men
på några ställen sammanfattas de flesta under namn af fjälliga ((foÅidcorcc), hvarvid deras

fjäll skiljas, under namn af Pholis ((foÅtg), från fiskarnes fjäll, som kallas Lepis (Åsntg).

De omtalas på följande ställan:

I, 6. 2: Alla (fyrfotadjur) som föda lefvande ungar hafva hår, men de: äggläggande

hafva fjäll ((foÅidag). Men Pholis (fjäll) är en motsvarighet i stället för fiskfjäll (Åmtg).

.

.

Ormarne äro fjälliga {(poÅidoyra). — I, 9. 2: De fjälliga djuren {(poXidcora) sakna yttre

Öron, men de hafva öronhål. — II, 1. 5: På de äggläggande fyrfotadjuren .... böjas både

fram- och bakfötterna framåt, riktade något litet på sned. — II, kap. 6 (om äggläggande

fyrfotadjur i allmänhet). — II, 8. 3: De fjälliga, såsom Ödlan och de öfriga likartade

djuren blunda ined undre ögonlocket, men de blinka ej såsom foglarna. — II, 11. 4: liten

mjelte hafva: Sköldpaddan, Emys, Phryne, Ödlan, Krokodilen, Grodan. — II, 12.9: Hafs-

och Landtsköldpaddan, Ödlan, båda Krokodilerna och alla dylika, hafva en enda, enkel

mage, dels lik svinets, dels hundens. (— § 10: jäinf. under Ocpig, n:o 10). — V, 3: (om

parningen, se nedan, vid arterna). — V, 27: (om äggen; se under hvarje art). — VIII,

2. 2: Hafssköldpaddorna och Krokodilerna, . . Emydes och Grodslägtet, qväfvas alla Jom de

under någon tid ej få andas (i vattnet; ehuru de äro vattendjur). — VIII, 6- 1: De fjäl-

liga djuren {(fohdcota), såsom Ödlorna och de öfriga fyrfotade samt Ormarna, äro all-

ätande, ty de förtära både kött och växter. — VIII, 17. 1: De fjälliga djuren ((foXiöayra)

ligga i vinterdvala: Ormar, Ödlor, Ascalabotas och Flodkrokodiler, under de fyra kallaste

månaderna, då de alls icke äta. — VIII, 19. 2: De fjälliga ligga till största delen i vin-

terdvala, och de som hafva mjuk hud (och ej skalartad såsom Sköldpaddan) afkläda sig

ytterhuden (extivvsi to y^oag: det föråldrade), såsom Ascalabotes och Ödlan och, mest af

alla, Ormarna. .Men äfven Sköldpaddan och Eurys höra till de fjälliga ((foXiöcora).

1. XbA'nv)] (Chelone, ofta med tillnamnet xtooceia: terrestris; lat. Testudo), Landt-

sköldpadda. II, 7. 4: rör sig långsamt. — IV, 4. 10 och 5. G: (svarta bihäng vid tar-

men omnämnas). — II, 9. 5: Lätet är svagt, hväsande. — V, 3. 1: Både Landt- och

Hafssköldpaddan paras liksom de vivipara djuren ... — V, 4. 4: Sköldpaddan har blott en

öppning för exkrementer ocli köndelar, ehuru hon har urinblåsa, [För öfrigt är detta ställe

otydligt]... men Sköldpaddorna äro äggläggande. — V, 27. 1: Sköldpaddan värper hård-

skaliga och tvåfärgade ägg liksom foglamas [med skild hvita och gula]. Dessa nedgräfver

hon och sammanpackar jord öfver dem, hvarefter hon ofta besöker stället och ligger of-

vanpå. Äggen utkläckas nästa år. — IX, 7. 3: Sedan Sköldpaddan ätit af en huggorm,

äter hon strax Origanum (en ört). Men en som sett henne ofta göra detta, och alltid

återvända från Origanum till ormen, uppryckte örtståndet, hvarefter Sköldpaddan dog.

Namnet Chelone betecknar ile i Grekland allmänna Land ts köldpaddorna, Testudo grceca ach inarginata,

och är dessutom ett allmänt namn för Sköldpaddorna, såsom synes af nästa nummer.

2. XkXoivr\ i) &aXccTTict (lat. Testudo marina), Hafssköldpadda. II, 12. 1: Nju-

rar och blåsa äro stora; njurarna likna oxens. — V, 3. 1: (parningen; se under den före-

gående). — V, 27. 1: Äfven Hafssköldpaddorna värpa på landet ägg som likna tamhönsens,
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och nedgräfva dem samt ligga öfver dem om natten. Men de värpa ett stort antal, ända

till 100 'ågg. — VIII, 3. 4: De äta conehylier; ty de hafva munnen starkast af alla, så

att om de taga en sten eller någonting annat, så krossa de och nedsvälja honom. Men
de gå upp på land och äta Örter. Ofta lida de och omkomma, då de, flytande på vatten-

ytan, uttorkas af solen; ty de kunna ej lätt åter dyka under.

Den i Medelhafvet allmänna Ha fs sköldpaddan är Chelonia caretta.

3. Ejuvg (Emys; lat. Lutaria). V, 27. 1: Emys går upp ur vattnet och värper i en

grop, som hon gräfver i form af en tunna. Sedan lemnar hon äggen under mindre än

30 dagars tid, h varefter hon uppgräfver och hastigt utkläcker dem, samt för ungarna

strax ned till vattnet. — (Dessutom namnes Emys på några ställen, som anföras ofvan,

under Reptilier i allmänhet).

Emys är otvifvelaktigt, såsom allmänt antages, namnet på den vanliga Sötvattens-Sköldpaddan, Emys
europea eller lutaria ree. (Cistudo eur. Dum. et B.), och jag kan ej inse något rimligt skäl, hvarföre man velat

hänföra detta namn till audra arter, t. ex. Trionyx aegyptiaca Geoffr. (Gymuopus aegypt. Dum. et B.). —
Frantzius uppgifter (Theile der Thiere, Ubers. 1853, pag. 297, sannolikt efter Gaza) att Emys är ett hafsdjur,

hvarföre han anser den icke vara de nyares Emys, utan Sphargis coriacea, som lefver i hafvet. Emellertid har jag

ej kunnat finna något ställe, hvarest Emys af Aristoteles eller andra gamla författare uppgifves lefva i hafvet.

Tvärtom uppräknas Hafssköldpaddorna (at itaXarziai, V, 27. 1) näst efter Emys, från hvilken de noga skiljas,

och Plinius säger, att "de Sköldpaddor som lefva i sött vatten kallas af Grekerna Eraydes" (XXXII, kap. 4).

Meu Plinius säger dessutom (IX, i slutet af kap. 51): "Mus marinus in terra scrobe effosso — parit ova et obruit

terrå. Rursus 30mo die refossa aperit foetumque in aquam ducit". Här afskrifver han således Aristotelis upp-

gift om Emys, men förväxlar denna med "Mus marinus", hvilken sort fel ofta förekommer hos denna författare.

Det torde vara denna förväxling som förauledt Gaza att anse Emys för ett hafsdjur.

4. £ccvqcc eller octvQog (Saura, Saurus; lat. Lacerta), ödla. I, 1. 12: bor i hålor

("är troglodytisk"). — I, 5. 1: har 4 fötter. — II, 12. 11: Tungan är liksom ormarnes,

lång, smal, svart, och långt utsträckbar, samt klufven i ändan. — Ibid. 12: Svansen åter-

växer om han afhugges. — V, 3. 2: De paras liksom ormarna (hopsnodda, med motsatta

buksidor). — V, 27. 2: föder på land. Ungarne utkläckas af sig sjelfve (utan rufning);

men Ödlan lefver ej ett helt år, ty hon säges blott blifva 6 månader gammal. — VIII,

17. 1: ligger i dvala under de 4 kallare vintermånaderna, och äter då ej. — VIII, 27. 5:

I Arabien finnas Ödlor af mer än en alns längd. — IX, 23. 1: ödlor fångas af Ugglan

om nätterna. — (Se för öfrigt under Reptilia i allmänhet).

Här omtalas de vanliga Ödlorna, Lacerta atjilis och troligen äfven viridis. De stora Ödlorna i Arabien

äro af andra slägten, såsom Monitor, Stellio o. s. v. — Att de små vanliga ödlorna ursprungligen varit kallade

Crocodilus anföres nedan, n:o 9.

5. XctXxig v. Uyvig (Chalcis, Zignis). VIII, 23. 3: Den som af somliga kallas Chal-

cis, men af andra Zignis, dödar hästar genom sitt bett, eller förorsakar dem svår smärta.

Hon liknar de små ödlorna, men är till färgen lik Ormslån (se nedan, n:o 15).

Denna tyckes vara den i södra Europa allmänna Seps chalcides (Lacerta chalcides L.), som nära liknar

Ormslån, men har fötter såsom Ödlan. Dess skadlighet för hästar lir dock ett af folksagans vanliga foster. Denna
och andra mindre ödlor kunna blott vara farliga för insekter eller andra små djur, hvaraf de lefva. Namnet
skrifves äfven ^vyvtg (Zygnis).

6. AgxaZctftcoTriQ (Ascalabotes; lat. Stellio). IV, 11. 5: Honan är större än hannen,

såsom bland alla dylika djur, fiskar och insekter. — VIII, 17. 1: ligger i dvala (se nyss

förut, art. Reptilia). — VIII, 19. 2: ombyter hud (se Reptilia). — VIII, 28. 2: På
några ställen i Italien äro äfven Ascalabotis bett dödliga. — IX, 2. 5: äter Spind-
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lar. — IX, 10. 2: Hackspetten klättrar på träden . . äfven upp- och nedvänd såsom

Ascalabotes.

Djuret anses af författaren vara bekant för alla, hvårföre en beskrifning var öfverflödig, hvaraf vi kunna
sluta att det varit allmänt i Grekland. Men det liknar Ödlan, och säges springa upp- och nedvändt samt äta

Spindlar, hvilket allt fullkomligen passar på Ascalabotes mauretanieus Bonap. (Platydactylus muralis Dum. et Bibr.)

som i södra Europa allmänt ses springa omkring pä väggarna och taken inuti rummen. Kanhända är någon annan
art i Grekland allmännare.

7. Ko)Xo)T)\q (Colotes). IX, 2. 7: Åsnan är ovän med Colotes, ty denne sofver i

hennes krubba, hindrar henne att äta och kryper in i hennes näsborrar.

Namnet öfversattes på latin, liksom den föregåendes, med St el Ii o, och Plinius säger (i 29:de boken)
att: "Stellio kallas af Grekerna Colotes, Ascalabotes och Galeotes, men linnes ej i Italien". Det blir häraf troligt

att Colotes blott är ett annat namn på Ascalabotes. Dessa små djur torde dessutom ej hafva varit noga kända
och åtskilda. Såsom motstycken till dessa sagor kunna vi erinra om den ännu hos oss gängse tron att Tvestjerten

(Forficula) söker att krypa in i menniskors öron, och om sagan af ännu gröfre art: att ormar eller ödlor inkrypa,

genom munnen, i magen på menniskor som sofva i gräset.

8. Xtiixauioiv (Chamasleo). II, 7. 1-5: Hela utseendet liknar ödlans; men refbenen

gå nedåt tillsamman under buken, såsom hos fiskarna, och ryggraden står upp liksom

deras. Ansigtet liknar mycket det af Choeropithecus (Svinapan; se Mamm. n:o 4). Svan-

sen är ganska lång, mot ändan smal och mycket omvecklad, såsom en rem. Han har en

högre resning öfver marken än ödlan, men benens leder äro såsom hennes. — § 2: Hvarje

af hans fötter delas i två delar, som hafva en sådan ställning emot hvarandra, som vår

tumme emot de öfriga fingrarna. Hvardera af dessa delar är klufven såsom fingrar; på

framfötterna är den inre delen 3-klufven och den yttre 2-klufven. Bakfötterna äro på

motsatt sätt delade. Han har äfven klor på dessa, som likna roffoglarnas. — § 3: Hela

kroppen är sträf såsom på Krokodilen, ögonen, som sitta i ögonhålor, äro ganska stora

och runda och omgifna af sådan hud som den öfriga kroppen; men midtpå dem är ett

litet ställe lemnadt för synen, som aldrig betäckes af hud. Han vänder ögat rundt om-

kring och ser sålunda åt hvilket håll han vill. Färgförändringen uppkommer då han blåser

upp sig. Han har en mörk färg, nästan såsom Krokodilens, och en gul, såsom Ödlans,

blandad i den mörka, liksom hos Panthern. Färgförändringen sker öfver hela kroppen,

äfven på ögonen och svansen. — § 4: Hans rörelse är ganska trög, liksom Sköldpaddans.

Döende blir han blek och denna färg qvarblifver efter döden. Magen och luftstrupen äro

till läget såsom hos Ödlan. Han har intet kött utom något litet vid hufvudet och kä-

karna samt vid sjelfva svansroten. Blod har han endast omkring hjertat och ögonen och

på ett ställe öfver hjertat samt i de ådror som utgå derifrån; men äfven på dessa ställen

är det i ringa mängd. — § 5: Fljernan ligger något öfver ögonen och sammanhänger

med dem. Då yttre huden borttages från ögonen, innehålla de någonting, som lyser

igenom dem såsom en smal metallring. Uti hela hans kropp utsträcka sig många och

starka hinnor, vida större än de, som finnas hos andra rdjur. — Detta torde böra förstås

om den stora lungan]. Äfven sedan han blifvit långsåt uppskuren andas han länge och

en ganska svag rörelse fortfar omkring hjertat. Äfven sammandrager han isynnerhet sido-

delarna, men icke andra delar af kroppen. Han har ingen tydlig mjelte. Han ligger i

vinterdvala såsom ödlorna.

Denna ovanligt utförliga beskrifning, som innehålles på blott ett enda ställe i boken och är där fullständig,

tyckes vara skrifven och insatt på sitt ställe af författaren dä han första gången fick se och undersöka en Kame-

leont, sedan det hufvudsakliga af arbetet redan var färdigt Den kan vara gjord efter en Chamceleo vuUjaris Cuv.,
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som är allmän i Egypten och hela norra Afrika. Möjligtvis kan den hafva blifvit hemsänd af Alexander. Näst

före densamma stå några underrättelser om Krokodilen (se strax nedanför: II, 6), hvilka dock äro helt och hållet

tagna ur Herodot.

9. KgoxodeiXog (Crocodilus). I, 1. 6: är ett vattendjur som dock andas luft. —
I, 9. 6: Flodkrokodilen är det enda djur som blott rör öfverkäken (Detsamma upp-

repas ordagrannt III, 6. 3). — II, 1. 5: (om fötternas böjning, se förut, Reptilia). —
II, 6. 1: Krokodilen i Egypten saknar tunga, bvaruti han liknar vissa fiskar. — § 2:

Flodkrokodiler ne hafva ögon såsom svinet, stora och utstående tänder, väldiga klor

och ogenomtränglig, fjällig hud. De se dåligt i vattnet, men ganska skarpt utom det.

Om dagen vistas de mest på landet, men om natten i vattnet, som då är varmare än

luften. — II, 11. 1: (se förut, om författarens System, sid. 21). — II, 11. 4 och II, 12.9:

(se Reptilia i allmänhet). — V, 27. 2: Både Land- och Flod krokodilen föda på lan-

det . . . Flod krokodilen lägger många ägg, högst omkring 60, till färgen hvita, och

ligger på dem 60 dagar; ty han lefver länge. Af dessa ganska små ägg blir ett af de

största djur; ty ägget är icke större än ett gåsägg och ungen i förhållande dertill; men

utvuxen blir han 17 alnar lång. Somliga säga att han växer så länge han lefver. —
VIII, 2. 2: (se Reptilia i allmänhet). — VIII. 17. 1: Flod krokodilen ligger i vinter-

dvala (se Reptilia i allmänhet). — IX, 2. 2: Djuren blifva späka genom understöd (med

föda), såsom Krokodilerne, mot den prest (i Egypten), som förser dem med föda; men

detsamma får man se äfven på andra ställen. — IX, 7. 3: Trochilus (se Foglar, n:o 128)

flyger in i Krokodilens mun, då han gapar, och rensar hans tänder. Denne känner sig

gagnad och skadar honom ej; men då han vill att Trochilus skall gå ut, rör han på hal-

sen, för att ej nödgas bita ihjäl honom.
Allt det som säges om Krokodilen, Crocodilus vulgaris, är hemtadt hos Herodot (II, 68-70), med

undantag af uppgiften (i V, 27. 2) om äggens antal och färg samt den 60 dagars inkubationcn. Dessa uppgifter

äro således komna från annat håll och den om rufningen är falsk. Men Herodot berättar ännu mera, isynnerhet

om Krokodilens dyrkan och skötsel vid Thebe och sjön Moeris och om dess fångst vid staden Elephantine, hvarest

han ätes och ej hålles i anseende. Han säger att namnet Krokodil ej är kändt i Egypten, hvarest detta djur

kallas Champsa, men att "Jonierne så benämnt det efter de små Krokodilerna, som finnas i deras häckar".

Man ser häraf att Crocodilus ursprungligen är det Joniskt-Grekiska namnet pii den vanliga lilla ödlan. — Herodot
skiljer ej mellan Landt- och Flod-krokodil, såsom Aristoteles tyckes göra. Emellertid finner man lätt, att

denne sednare, utom ett enda ställe (V, 27. 2), blott talar om Flodkrokodilen, och att lian tyckes såsom sådan

anse alla af Herodot omtalade Egyptiska Krokodiler. Dock liar lian uppenbart föreställt sig att äfven en Landt-
krokodil finnes, hvilken han dock endast nämner pä det nyss citerade stället. Hetta tyckes härleda sig frän ett

annat ställe hos Herodot, hvarest "Landtödlor af 2 alnars längd" uppräknas bland djuren i Libyska öknen (IV,

192: . . xQOxndet?.oi ytQaaToi, hgov TQiTzr}%seg. — En nr\yyg, Cubitus, är ungefär \\ fot, eller sä långt som
frän armbagen till fingerspetsen). Möjligtvis kan härtill hafva kommit någon annan underrättelse om den stora

egyptiska Monitor.

10. O' (p/g (Ophis; lat Anguis vel Serpens), Orm. I, 1. 12: bebor hål i jorden. —
1, 5. 4: Man berättar att bevingade Ormar finnas omkring /Ethiopien. — I, 6. 2: Or-

marne äro fjälliga, och de fleste lägga ägg; blott Huggormen föder lefvande. — II,

2. 11: Vissa Ormar vid Thebe, som hafva en upphöjning, i likhet af horn, sägas af Egyp-

tierna vara behornade. — II, 10. 1: De flesta Ormar lefva på landet; men några få, äfven

i drickbart (d. ä. sött) vatten. Afven finnas Hafsormar {&aKarrioi ö(ptfg), som till skap-

naden likna landtormarna, utom hufvudet, som nära liknar Congerns; flera sorter finnas.

Ormarne äro fotlösa såsom fiskarne. — II, 12. 10: Orrnarnes slägte liknar Ödlorna och

har nästan allt lika med dem, om man tillager länorden och borttager fötterna. De äro
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fjälliga samt ofvan och undertill lika dum, utom testiklarna, som de sakna; men liksom

fiskarne hafva de två utförsgångar som förenas till en, och hon-delen stor och tvådelad.

För öfrigt är det inre såsom Ödlornas, utom det att alla inelvorna äro långa och smala,

så att de äfven blifva dolda (svåra att igenkänna) genom likheten i skapnad. — §11:
Ty de hafva luftstrupen ganska lång och matstrupen (c,Of*axov) ännu längre. Luftstrupen

börjar från sjelfva munnen, så att tungan tyckes vara under honom. Luftstrupen tyckes

skjuta framom tungan, emedan denna sammandrages och ej blir på sitt ställe. Tungan
är smal, lång och svart och kan sträckas långt ut. Det är eget för Ormar och Ödlor

att de hafva tungan i spetsen tvåklufven, men aldra mest Ormarne; ty deras tungspetsar

äro smala såsom hår. — § 12: Ormens mage (xotAia) liknar en vidare tarm, liksom hun-

dens; sedan är tarmen lång, smal och ända till slutet enkel. (Vidare om hjertat, en enda

lunga, lefvern, mjelten); gallan är såsom hos fiskarna, ty Vattenorm ar ne (vfyot) hafva

henne vid lefvern, men de öfrige oftast vid tarmen. Alla Ormar äro skarptandade (car-

charodontes). Refben hafva de så många som dagarna i en månad, ty de äro 30. Som-

liga säga att om man utsticker ögonen på en orm (liksom på en sval-unge), så skola de

åter helas. Äfven afhuggna svansar återväxa på Ormar och Ödlor.

III, 1. 1: Alla Ormar sakna testiklar. — § 3: Fiskar och Ormar sakna testiklar, men..
(Den här följande beskrifningen på de organer, som motsvara testes, hör närmast till Fi-

skarna och utelemnas här). — § 14: (Om Ormarnes uterus). — III, 7. 7: Ormens rygg-

rad liknar fiskarnes och är taggig (axavfrojdrjg). — IV, 9. 5: Ormens läte är hväsande.

—

IV, 11. 5: honan är större än hannen. — V, 3. 2: Ormarne paras med motvända buk-

sidor och så hopvecklade att det hela tyckes vara en tvåhufvad ormkropp. — V, 15. 6:

de afkläda sig ytterhuden (yijpctg) — V, 28 (slutet): Ormarne, utom Vipera, lägga hgg,

hvilka sammanhänga med hvarandra såsom qvinnornas perlband. Då de hafva lagt dem
uti jorden, rufva de dem; men dessa ägg utkläckas följande året.

VIII, 6. 1 et 2: Ormarne äro de största frossare af alla djur. De dricka litet, liksom

de öfriga hvilka hafva glest svampig lunga (nämligen de som hafva föga blod och de som

lägga 'Agg). Men Ormarne älska vin omåttligt, hvårföre somliga pläga fånga huggormar

genom att utsätta vin i små skålar vid häckarna, hvarefter de blifva rusiga och kunna

tagas. Emedan Ormarne äro köttätande, så afgå de djur, som de hafva tagit, utsugna,

men hela, med afföringen. . . Ormarnes rof blir utsuget i magen. — § 2: Ormen tager

hvad som erbjuder sig: ty han förtär små foglar och djur och utdricker ägg. Då han

tager rofvet reser han sig tills han står rätt upp på ändan, hvarefter han sammandrager

och hopvecklar sig till en liten volum, på det att det sväljda må komma ned sedan

han varit utsträckt. Detta gör han emedan matstrupen är både lång och smal. Ormar
och Spindlar kunna lefva länge utan föda, hvilket man kan se på dem som uppfödas af

apotekarna.

VIII, 17. 4: Ormarne ligga i dvala om vintern... De fleste ligga då i jorden (jämf.

Echidna). — VIII, 19. 3: Ormarne ömsa hud både om våren då de gå ut (från vinter-

dvalan) och åter om hösten. . . Då Ormarne börja ömsa, lossnar huden först på ögonen,

så att de, för den som ej känner detta, tyckas vara blinda; sedan på hufvudet, som hos

alla synes hvitt. Hela ytterhuden afklädes ungefär på en natt och en dag, från hufvudet

till svansen. På den affällda huden kommer insidan utåt, ty de afklädas, såsom fostret

15K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.
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ur choriuin. — VIII, 27. 6: I Libyen blir Ormarries storlek ofantlig efter som det säges.

Dessutom berätta några, som seglat dit, att de hafva sett talrika ben af oxar, som tyd-

ligen voro afgnagne af Ormar; ty då de hastigt bcgåfvo sig derifrån förföljde Ormarne

dem, och några, som komnio in, kullkastade treroddare-fartyget. — VIII, 28.2: Ormarnes

bett äro ganska olika (jämf. Aspis, Ophidium, Vipera). — IX, 7. 4: Vesslan strider med
Ormarna, . . . isynnerhet med dem som jaga möss; . . äfven Gräshoppan strider med Or-

men . . — IX, 25. 4: Hafsormen liknar Hafsålen (yoyypoj) till färgen och till kroppen,

men är oansenligare och häftigare. Om han upptages och åter slappes, så nedgräfver han

sig hastigt i sanden, borrande med näbben; ty han har spetsigare mun än Ormarne.

Af det anförda synes, att Ophis, liksom Anguis eller Serpens på latin och Orm på svenska (Schlange,

Serpent etc.), är ett allmänt namn, soin ej utmärker någon viss art. — Följande särskilda sorter Ormar omtalas

i det ofvanstående:

1. Bevingade Ormar i trakten af iEthiopien (I, 5. 4). Dessa omtalas af Aristoteles endast på detta ställe,

som troligtvis har afseende på den något grofva saga, hvilken Herodot fått till lifs i Egypten och berättar

(II, kap. 75 och i slutet af 76), om de flygande Ormar, som hvarje vår från Arabien ville intränga i Egypten,

men hindrades af den Svarta Ibis i trakten norr om Röda hafvet. Vi hafva talat utförligare härom under art.

I bis (Foglar, n:0 129).

2. Ormar med horn (II, 2. 11), äfven ur Herodot, som (II, 74) berättar att vid Thebe i Egypten finnas

heliga Ormar, som äro små och fullkomligt oskadliga och på hjessan hafva två horn. Då denne säges vara

oskadlig kan han ej vara samme Orm som af sednare författare (t. ex. Plinius) omtalas, under namn af Ce-

rastes (xeQagr^g), såsom ytterst giftig och försedd med 2 horn.

3. De som lefva i sött vatten (II, 10. 1); se under Hydrus, n:o 14.

4. Hafsormen (II, 10. 1) är en fisk af ålfamiljen, Murcena serpens L. (Ophisurus Cuv.), hvilket synes af det

andra ställe där Hafsormen omtalas (IX, 25. 4).

5. Huggormen (Vipera), se n:o 13 och 14.

6. De ovanligt stora Ormarna i Afrika (VIII, 27. 6), se Draco, n:o 16.

Det är i sanning anmärkningsvärdt att författaren omtalar en så otrolig berättelse, som den om de stora Or-

marna som stjelpte fartyget, under det att han liksom tviflande nästan förbigår Herodots saga om de bevingade

Ormarna i Arabien, hvilken dock för en Europé, och isynnerhet på den tiden, var långt mindre påtagligen osann.

—

Afven förtjenar det anmärkas, att han ej tilldelar Ormarna flera än 30 refben (sannolikt pä hvardera sidan). Detta

ställe hör uppenbart till folksagans område.

11. 0(fsiå/oy (aixqov . . IkQov (Ophidium: d. ä. en liten Orm). VIII, 28. 2 (i slutet):

Afven finnes en helt liten Orm, hvilken somliga kalla den helige, som förjagar ganska

stora Ormar. Han blir högst \\ fot lång {nrixviiiov; cubitalis) och till utseendet luden

(dasv). Hvar som helst han biter, ruttnar det rundt omkring. Afven uti Indien finnes

en liten Orm (ocphidiov) mot hvilken ensam de ej hafva botemedel. — Kort förut säges i

samma §: På Silphium (en växt; lat. Laserpitiuin) alstras en liten Orm (o <p * iöiov), mot
hvilken botemedlet säges vara en sten, som man tagit ur en af de gamla Konungarnas

grafvar, och doppar i vin, hvilket man dricker.

Utan tvifvel höra dessa berättelser till de folksagor, som torde vara gängse i alla länder, om ganska små
Ormar, som äro de farligaste af alla. Hos oss tror hvar och en sig ganska väl känna Äs pin gen (Aspis! Col.

chersca L.), som skall vara "den minste men giftigaste af alla Ormar" m. m. Men vid närmare undersökning
befiiines det, att ingen har sjelf sett honom eller någon som blifvit af honom skadad. Efter flerfaldiga efterfräg-

ningar har jag blott några få gånger blifvit visad ungen af Vipera berus, hvilken man, ehuru ej med säkerhet, för-

modat vara Aspingen. Nilsson har kommit till ungefär samma resultat (Skand. Fauna, Anifibier, under V. berus). —
Af de tre uppgifterna hos Aristoteles säges en vara frän Indien; vid de två öfriga omtalas ej något land; men
det tyckes kunna vara lika väl Grekland eller Egypten. Att den sinå-orm, soin alstras pä Silphium, har afseende

på en fjärillarv är skäligen påtagligt. En motsvarande folksaga är gängse hos oss, i Skåne, om Gräs ulfven,
som är den alldeles oskadlige larven af Sphinx elpenor, och hvars bett anses vara högst farliga. — Afven sagan
om den "helige" Ormen torde vara sammanblandad med berättelser om fjärillarver, emedan han säges hafva ett

ludet utseende, men deu uppgifna storleken visar att sagan hufvudsakligen grundar sig på en Orm.
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12. Aanig (Aspis). VIII, 28. 2 (tillsamman med föregående): Aspis finnes i Libyen,

af hvilken orm man bereder Septicum fett gift] och hvars bett äro obotliga. — IX, 7. 3:

Ichneumon i Egypten anfaller Aspis (se Mammalia n:o 19).

Denne Br den i Egypten och hela Afrika allmänna Naja haje, som fått sitt grekiska namn Aspis deraf,

att han, liksom öfriga arter af slägtet, brukar resa sig högt upp, ofta stående nästan blott på stjerten, och derunder

utbreda kroppens framdel såsom en platt, bred och arlång sköld (aspis). I Egypten plägar han kringföras af orm-

tjusare, liksom sin samslägting, Naja tripudians, i Indien. Herodot säger (IV, 191) att han finnes i Numidien,
vid sjön Triton (i n. v. Tunis), men tyckes ej omtala honom från Egypten, ehuru han ofta är afbildad bland de

gamla målningarna och skulpturerna derifrån.

13. fy/g (Echis; lat. Vipera), Huggorm. III, 1. 14; alla öfriga ormslägten lägga

hgg utom Huggormen, som föder lefvande, men som i början har ägg inuti sig, i hvilket

afseende han liknar Hajarna. — V, 28. 1 : Bland Ormarna framföder Huggormen lefvande

ungar, men har i början ågg inom sig. Agget är, såsom fiskarnes, enfärgadt [näml. inuti]

och mjukskaligt. Ungen bildas ofvanpå och ägget omgifves ej af en kalkartad bark, så-

som ej heller fiskäggen. Hon föder små ungar inom hinnor som brista på 3:dje dagen,

men stundom äter ungen sig sjelf ut. På en enda dag föder hon mer än 20 ungar, en

åt gången. De öfrige Ormarne framföda hgg . . . — VIII, 6. 1: Huggormar fångas med
vin (se under Ophis n:o 10). — VIII, 19. 3: Äfven Huggormen byter hud både vår och

höst. Det är orätt, som några säga, att detta slägte ej skulle byta hud. — VIII, 28. 2:

De giftiga djurens bett äro aldra farligast då de hafva förtärt ett annat dylikt, såsom då

en Huggorm slukat en Skorpion. Men menniskans spott motverkar den skada de flesta

af dem göra. — IX, 27. 3: Huggormen ätes af Sköldpaddan (se n:o 1).

Den i Grekland allmännaste Huggormen är Vipera ammodytes; men V. berus lärer äfven förekomma där

och urskiljdes säkert ej af författaren från den förra.

13 b. E'xidva (Echidna). I, 6. 2: Echidna är den enda bland Ormarna som föder

lefvande ungar. — VIII, 17. 1: Echidnae gömma sig om vintern under stenar.

Med Echidna torde egentligen menas Huggormens hona; men att båda namnen, Echidna och Echis,
ofta brukas i stället för hvarandra, såsom allmänt namn på Huggormen, synes af jämförelsen mellan den först*

uppgiften under Echidna och de två första under Echis. På alla dessa ställen sägos att Echis, eller Echidna, är

den ende bland Ormarna som föder lefvande.

14. ' Y'Sqoq (Hydrus), Vatten orm. I, 1. 6: uppräknas såsom ett fotlöst vatten-

djur, som andas luft. — II, 12. 12: Gallan sitter vid lefvern (hos de öfriga Ormarna vid

tarmen).

Detta är allt som säges om Hydrus; men att man under detta namn förstått en Orm (Serpens) som
lefver i vattnet, är väl bekant och synes tydligt af det sednare stället hos Aristoteles, hvarest Hydrus jämföres

med de öfriga Ormarna. Men då inga Vattenormar äro bekanta i Medelhafvet och ingen annan landtorm, som
mycket vistas i vatten, tyckes finnas i Europa, än vår vanlige Sno k, Coluber natrix, som är allmän äfven i Grek-

land, så blir det tämligen säkert att just denne är Aristotelis Hydrus, och densamme som omtalas på ett annat

ställe såsom "Ormar som lefva i drickbart vatten" (II, 10. 1; se under Ophis, n:o 10). Det må dock anmärkas

att en med C. natrix högst närslägtad art, kanske blott en varietet, C. hydrus Pall., som äfven vistas mycket i

vatten, sannolikt äfven är allmän i Grekland och Macedonien, i hvilket fall han äfven inbegripes i namnet Hydrus.

Att den af författaren omtalade Hafsormen är en fisk, hafva vi redan anfört under art. Ophis. — jEsopus om-

talar Hydrus såsom en Orm, som bor i en källa (eller vattenpöl).

15. Tv(fXit>oi ocpug (Typhlini, blinda; Serpentes caeci Plin.; Caeciliae Gaza), Orm slå.

VI, 12. 4: De hafva en springa under buken vid ljumskarne (liksom Acus, Syngnathus rec).

— VIII, 23. 3: Chalcis (ofvan n:o 5) är till färgen lik de blinda Ormarna.
Af det ofvanstående fås ingen upplysning om djuret; men dels har traditionen bevarat betydelsen af nam-

net, såsom utmärkande Or ms lån, Angiiis fragilis L.; dels kallas denna ännu, enligt Bélon, i Grekland, Tephloti,
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Tefliti, eller Teflini. (Namnet tyckes ännu, liksom fordom, blott brukas i pluralis). En föreställning att detta djur

är blindt, tyckes ännu bibehålla sig, ty i Tyskland kallas det Blindschleiche, i England Bliud worm och det fran-

syska Or ve t torde vara en lemning af: orbatus visu.

16. Aqu/.cov (Draco). VIII, 20. 12: Många Glanes [en sort fiskar] omkomma på

grunden, dödade af den Orm som kallas Draco. — IX, 2. 3: Örnen och Draco äro fien-

der, ty Örnen äter Ormar. — IX, 7. 4: Då Draco har ätit frukter suger han i sig saften

af Picris (en ört); och detta har man sett honom göra.

Ursprungligen har namnet Draco sannolikt varit liktydigt med Ophis (Orm), men det har mest varit

användt för stora Ormar. Att man till och med blott föreställt sig Draco såsom en gammal, fullt utvuxen Orm,

synes af ett gammalt grekiskt ordspråk, som anföres af Gessner: "Ora en Orm ej äter en Orm, så blir han aldrig

en Drake". Aristoteles torde val hafva föreställt sig Draco såsom en egen art; men denne är dock ej större än

att han blef rof för Örnen (se ofvan). Äfven tyckes han hafva ansett Drakar finnas i Europa; men ingenting an-

tyder att han sjelf sett dem. De stora Ormar, som omtalas från Afrika (VIII, 27. 6; se under Ophis) äro

naturligtvis Drakar, ehuru detta namn ej där anföres. Berättelsen om dem torde till en del grunda sig på Heko-
dots uppgift, som (IV, 191) uppräknar "öfverstora Ormar" bland de djur som finnas i den fruktbara delen af

Afrika, vester om sjön Triton, i nuvarande Tunis och Algier, och som varit en Python-art (hieroglyphicus? som
nu är känd från Senegal). Dessutom har dock författaren, utan tvifvel efter tillfrågan, lätt särskilda diktade under-

rättelser af resande, om de "stora Ormar som stjelpte fartyget" (se under Ophis). — Föreställningen om Drakar,

försedda med vingar och klor, tillhör en långt sednare tid, åtminstone i Europa, och har kommit från Orienten.

Pijnius har ganska mycket att berätta om Draco frän Indien, yEthiopien och Numidien, men omtalar ännu inga

bevingade. Han blott nämner att Juba trott dem hafva en kam i liufVudet (crista), och att det är obekant, hvem
som sett dem hafva en kam. Herodots saga om de bevingade Ormarna i Arabien, som dock voro små, synes ej

hafva blifvit trodd förr än under medeltiden, men torde väl ingå i de då uppkomna historierna om Drakarna. —
Nämnde saga synes mig vara rent af ett orientaliskt inbillningsfoster, och kan alldeles ej grunda sig på känne-

domen ora de nu bekanta, smu flygande ödlorna (Draco volans L.).

17. BciTQcc/og (Batrachus; lat. Råna), Groda. (Jätnf. några ställen under art. Rep-

tilia). — I, 1. 7: lefver i kärr. — IV, 5. 6: Ofvanför äggen (hos Echinus) finnas svarta

delar som uppkomma från tändernas början och äro beska och oätliga. I många djur

finnas sådana, eller motsvarande; nämligen i Paddorna, Grodorna och i Spiralsniickorna

(Strombodea) samt Blötdjuren (Sepiae rec); men de äro olika till färgen och oätliga hos

311a dessa, antingen fullkomligt eller nära så. — IV, 9. 5: Grodan har en eget bildad

tunga: ty framtill är hon fastvuxen, såsom hos fiskarna, där hon hos andra djur är fri;

men emot svalget är hon fri och veckad; hvarigenom det egna ljudet uppkommer. Men'

Grodhannarna förorsaka det bullrande ljudet (ololygon) som de låta höra i vattnet då de

kalla honorna till parning. — § 6: De gifva detta ljud då de hålla underkäken i vatten-

ytan och utsträcka den öfre. Det är troligt att ögonen synas såsom lyktor under det

att käkarna äro genomskinliga af utspänningen [!?), ty parningen sker mest om natten. —
IV, 11. 5: honan är större än hannen. — VI, 13. 2: De framfödda äggen äro samman-
hängande. — VIII, 2. 2: Kunna ej lefva länge utom vattnet . . . men qväfvas om de un-

der någon tid ej få andas etc. . . — VIII, 27. 2: I Cyrene saknades fordom de ljudande

Grodorna. — IX, 27. 16: Kärrgrodorna jaga de Bi, som finnas vid vattnet. Fördenskull

fånga biskötare Grodorna i de polar, hvarest Bien pläga dricka.

De olika Grod-arterne urskiljas ej, men mest tyckes den stora, starkt skrikande och mest i vatten lefvande

Råna esculenta vara menad. Skadligheten för Bi torde mycket bero på dessas förväxling med vissa Diptera af

familjerna Syrphici och Stratiomydae. Märkligt är att Aristoteles ingenstädes omtalar Grodans förvandling och

blott på ett ställe tyckes anföra något som syftar på Grodlarverna (Gyrini; Klumpmaskar), nämligen VI, 12. 5,

hvarest nykläckta fiskungar sägas vara klumpmask-lika (yvQiv(oötig).

18. &QVi>ri (Phryna; lat. Rubeta v. Bufo), Padda. II, 11. 4: Mjelt.en liten; —
IV, 5. 6 (se föregående artikel). — IX, 2. 4: fortares af Triorchis (Roffogel). — IX, 27. 18:
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dödar bi; ty då hon kommer fram till flustret, blåser hon och fångar de utflygande Bien.

Bien kunna ej skada henne, men af biskötarna dödas hon.

Namnet är kändt genom tradition och utmärker den vanliga Paddan, Bufo cinereus, samt troligen flera

arter af slägtet.

19. ZnXa^tctvdQu (Salamandra). V, 17. 13: Salamandern är ett bevis att det är

möjligt, att vissa djurs kroppsämne ej brännes i elden, ty hon säges utsläcka elden då

hon går genom den.

Det är här tydligt att Aristoteles berättar en redan då allmän folksaga, på hvilken han alldeles ej

tviflar, och det är möjligt att han sjelf ej visste huru Salamandern såg ut, liksom så många andra som hafva talat

om den. Först hos långt sednare författare, Plinius och Dioscorides, får man veta att man föreställde sig henne

såsom ett Keptile, eller såsom liknande Ödlan. Gessner, som, med sin vanliga, utmärkta kännedom, har samlat

allt som varit skrifvet om detta djur af de gamla, underrättar oss att namnet Salamandra på hans tid (liksom

ännu) allmänt brukades i Italien för det djur som Zoologerna nu, efter honom, benämna Salamandra, och hvaraf

lian lemnar en god figur samt, såsom vanligt, goda underrättelser. — Plinius säger att det är "ett djur af en

ödlas skapnad, stjerufläckigt ("stellatum"), som blott kommer fram under regnväder; hvilket allt ganska väl passar

på Salamandra vulgaris, som är svart med rödguls Häckar. Häraf blir det skäligen säkert att det just var detta

djur, som på Plinii tid hade samma namn i Italien. Men då namnet kommit dit från Grekland (kanske med
äldre kolonister, före Aristotems tid?), så blir det högst sannolikt att det äfven i Grekland varit användt för

samma djur. Detta djurs ovanliga utseende och utmärkta färgteckning gör, att det ej lätt förväxlas med andra.

Huru den tron uppkommit, att Salamandern kunde släcka eld, är lika dunkelt som de flesta andra folksagors upp-

komst. Mig synes det likväl sannolikast, att de väl synliga, eldfärgade fläckarna föranledt sagan, i det att något

poetiskt hufvud ansett dem utmärka ett elddjur. Med denna saga förbinder sig sannolikt den, om ett annat eld-

djur, som vi anföra sist bland Insekterna, och som af Aristoteles omtalas näst före Salamandern.

20. KopdvÅog (Cordylus). I, 1. 7: lefver i kärr. — I, 5. 3: Cordylus simmar med

fötterna och med svansen; ty han har svans liksom Glanis (Silurus), om man får jäm-

föra det lilla med det stora. — VIII, 2. 5: Endast ett djur, den så kallade Cordylus, är

hittills bekant, som emottager (andas) vattnet och har gälar, men går upp på det torra

och hemtar föda. Denne har ej lunga, utan gälar, och är fyrfotad: skapad för att gä.

Cuvier redogör fullstäudigt för detta namn (vid de nyares genus Cordylus, bland Landtödlorna, R. An.

1817, II, 30), och anser det hos Aristoteles beteckna larven af Vattenödlan, Triton palustris. Redan Bélon

och, efter honom, Gessner, hade ansett Cordylus vara samma djur, och denna tydning är den enda antagliga

samt med den anförda beskrifningen öfverensstämmande; ty ingen grund finnes att tro Pioteus anguinus hafva

varit bekant för Aristoteles. Dessutom är denne ej ett allmänt kändt djur som lefver i kärr, och som kunde

vara lämpligt att i bokens första kapitel, utan beskrifning anföras såsom exempel på dylika djur. Vi dela den

nyss anförda äsigten, men tro ej att Cordylus utmärker de små och sällan förekommande larverna af Triton, utan

den vanliga, fullvuxna Triton palustris, eller någon annan, i Grekland eller Macedonien förekommande, närslägtad

art. Dessa äldre exemplaren hafva väl inga gälar, men bakom hufvudets sidor finnes på den fullvuxna Triton pa-

lustris ett veck med mjukare hud, såsom ett märke efter de fordna gälarna, hvilket så nära liknar fiskarnes gäl-

springa, att man lätt vid hastigt påseende kan blifva narrad. Att Aristoteles sett sådana äldre djur blir tydligt

deraf, att han säger dem gå upp på land; ty larverna komma ej ur vattnet så länge de hafva gälar. — Att ej

fråga kan vara om Grodlarver, såsom några trott, synes redan deraf att Cordylus hade 4 fötter, hvilket endast

under en ganska kort tid inträffar hos Grodlarverna, då man föga ser dem och då de lätt igenkännas såsom Grodor.

Register öfver Reptilierna.

1. Grekiska namn.

stgxakaPwTrig n:o 6. ttyvlg v. tvyvt? n:o 25. 6t(i$ ItQOS n:o 11. yalxig n:o 5.

agn(g 12. {xidwirjs se xo>liort]s). oy fldtoy 11. yituuiléotv 8.

fiuTttayo? 17. xtoctfirjs se under n:0 10. aahiiiaväon 19. (y«^npa v. sub 9)

ågaxuv 16. y.oqdvlos 20. ouvqu, aavnos 4. yjlotvri 1.

tfivi 3. XQoxoätiloi 9. Tvifhvoi ötfus 15. 0«lctTi(a 'i.

fyi$ 13. xtak(jiir\<; 7. voqos 11-

iyiiSva 136. oy/f 10. youyr] 18.
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Ascalabotes n:o 6.

Aspis 12.

fiatrachus 17.

(Cerastes under 10)

Chalcis 5.

Chanuclco 8.

Testudo graeca n:o 1.

Emys europaea 3.

Chelonia caretta 2.

Crocodilus vulgaris 9.

{Monitor? sp sub »

)
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2. Namnen efter latinskt skri/sätt.

Champsa n:o 9.

Chelone 1, 2.

Colotes 7.

Cordylus 20.

Crocodilus 9.

Draco 20.

Echidna n:o 13 6.

Echis 13.

Emys 3.

Hydrus 14.

Ophis 10.

Ophidium II.

3. Arterna i systematisk ordning.

Chamseleo vulgaris n:o 8.

Ascalabotes niauretaoicu3 v.

sp. aff. 6, 7.

Lacerta agilis, v. riridis ... 4.

Seps chalcidis 5.

Anguis fragilis 15.

Serpentes in genere n:o 10.

Naja haje 12.

Vipera berus vel

annnodytes 13.

Coluber uatrix 14.

Pythou sp.? 16.

Phryne n:o 18.

Salainandra 19.

Saura 4.

Typhlinae 15

Zignis v. Zygnis 5.

Bana in genere, et

R. esculenta n:o 17.

Bufo : genus 18.

Salamandia vulgaris 19.

Triton sp 20

(Pisces mur;enoidei sub 10).

IV. Insekter.

Det allmänna namnet på en Insekt hos Aristoteles är Entomon (tvro/uoit) och de

bevingade bland dem kallas Ptilota {nnXcora). Bland utkasten till allmän fördelning af

Djurriket (sid. 20, 21) hafva vi redan meddelat de ställen som innefatta "Insekt-slägtets" be-

stämning och allmänna kännetecken, nämligen: I, 1. 7 (Entoma), I, 5. 4 (Ptilota), I, 6. 1

och IV, 1. 3 (ytterligare om Entoma). — Vidare förekommer följande om den systema-

tiska fördelningen och allmänna beskrifningen af dessa djur, till hvilka räknas de som nu

kallas egentlige Insekter, Myriopoder och Arachnider.

I, 5. 5: Det befjädrade slägtet kallas foglar, men de två öfriga (flygande) sakna all-

männa namn. Af de flygande, blodlösa djuren äro en del skalvingade (xoÅeonrtpa

;

coleoptera), ty de hafva vingarne uti en slida (eAvrpcp), såsom Melolontha och Cantharus.

De öfriga äro utan vingbetäckning (anelytra) och af dessa äro några två vingade (di-

ptera), andra fyrvingade (tetraptera). De fyrvingade äro dels större, dels hafva de

gadd baktill {oms&oxavxgct)
, men de tvåvingade äro antingen mindre eller framtill

stickande (ejUTzpog&oxevTpa). Ingen af de skalvingade har gadd . . . [Med detta ställe kan

jämföras IV, 7. 1, hvarest de större grupperna på ett vida ofullständigare sätt åtskiljas,

utan att termerne Coleoptera m. m. synas vara bekanta. Det synes häraf att dessa ter-

mer, liksom: Entoma, Ptilota m. fl. ej före Aristoteles varit antagna i grekiska språket].

IV, 1. 3: Insekterne äro dels vinglösa {anrtQa), såsom Julus och Scolopendra, dels be-

vingade, såsom Biet m. fl., eller ett och samma slägte kan vara både bevingadt och ving-

löst, såsom Myrorna och Pygolampis. — IV, 7: (Hela detta kapitel innehåller en allmän

och anatomisk beskrifning af Insekterna). — IV, 8. 15-18: (Om yttre sinnena: Insekterna

hafva syn, lukt och smak; känsel finnes hos alla djur; ovisst är om de hafva hörsel). —
IV, 9. 2: (Insekternes ljud beskrifves: det uppstår genom den inre luftens friktion mot en

.yttre hinna, "ty ingen af dem andas" . . .); se vidare under Cicada, n:o 14, och Musca,
n:o 36. — IV, 10. 5: (om sömnen; se under Biet, n:o 24).

Generationen afhandlas isynnerhet i 5:te boken, hvarest äfven talas om den ur-

sprungliga alstringen (generatio spontanea s. aeqvivoca), sålunda: V, 1. 5: De djur som af

sig sjelfva alstras i andra djur, eller i jorden, eller i växter eller i deras delar, hafva väl
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både han- och honkön, af hvilkas parning väl blifver någonting; men ej af något blir

detsamma [samma djurart som alstrat detta någonting], utan något ofullkomligt; t. ex. af

Lössens parning blifva de så kallade gnetterna och af Flugornas blifva maskar (axcoÅfjxeg)
,

och af Fjärilarnas (eller Loppornas), ägglika larver (scoleces), af h vilka hvarken blir den

alstrande (djurarten) eller något annat djur, utan de förblifva sådana de äro. — Om In-

sekternas generation talas särskildt: V, 7. 1 och 2: Hannen, som är mindre, bestiger den

större honan på ryggen. Honan, som är underst, införer ett rör uti hannen, och ej

tvärtom, såsom bland andra djur. . . . Detta blir tydligt då man åtskiljer Flugor under

parningen. De lossna svårligen från hvarandra, ty dessa djurens parning räcker länge,

hvilket öfverallt kan ses på Flugor och Cantharider. — V, 17. 1: (det nyss anförda, om
parningen, återupprepas); derefter föda de snart. Alla föda larver (scoleces), utom en sort

Fjärilar, hvilka föda någonting hårdt, som liknar fröet af Carthamus (xvijxov) och har en

vätska inuti. Men af larverna (scoleces) blir ett djur, icke af en del, såsom af äggen,

utan hela Scolex tillväxer och blir ett ledadt djur (diaQ&QH/ubvov). (Detta yttrande åter-

kommer, om Spindlarna, V, 22. 1. Vi återkomma till detsamma strax nedan, under art.

Scolex, hvarest äfven författarens beskrifning på utvecklingen af en Scolex ineddelas). —
§ 2: Dock alstras en del Insekter af likartade djur; t. ex.: Phalangier och Spindlar födas

af Phalangier och Spindlar, samt Attelabi, Gräshoppor och Tettiges (Cicadee rec.) likaså.

Andra alstras icke af djur, utan af sig sjelfva {avråfxaxa)'
y
somliga af daggen, som faller

på bladen . . . andra uti smuts och träck som ruttna, andra i ved, dels växande, dels re-

dan torr; somliga, bland djurens hår, eller i deras kött, eller i deras exkrementer, dels

sedan dessa afgått, eller redan inom djurets kropp, såsom de så kallade tarm-maskarne

{åkjuip&tg). — Dessutom omtalas alstringssättet af många (v. p. 30) här, i det följande, an-

förda insekt-slägten, och isynnerhet af Fjärilarna (Psyche och Ses), Biet (Melitta), Flugorna

(Myia) och af parasit-insekterna (under Aptera). Genom jämförelse mellan dessa ställen

och det nyss anförda kan man sluta att flera bestämda iakttagelser voro bekanta för

Aristoteles att en del Insekter fortplanta sig, liksom de högre djuren, genom 'å,gg, af

hvilka födas ungar, som likna föräldrarna. Såsom sådana omtalar han: Gräshopporna
(Acris, Attelabus), Cicada, Spindlar och Skorpioner. De öfriga, flesta Insekterna,

som undergå förvandling, har han i allmänhet trott uppkomma genom en generatio asqui-

voca, hvarigenom larven (scolex) alstrades; men detsamma antog han äfven om parasit-

insekterna (Cimex, Lössen), ehuru det ej kunde vara obekant att dessas ungar hade un-

gefär samma utseende som föräldrarne. A andra sidan uppgifves Cantharus (n:o 2) föda

en mask, hvaraf åter blir en Cantharus, och på flera andra ställen uttryckes en likadan

åsigt, såsom vid Apis, Vespa, Tenthredo, Ichneumon. Af allt detta synes det, som för Ari-

stoteles varit nästan det enda möjliga, att han haft en spridd, men ganska vidsträckt,

mer eller mindre riktig kännedom om facta, inhemtad mindre genom egen erfarenhet, än

af andra, nämligen dels från den allmänna folktron, dels genom särskilda meddelanden af

personer, som gjort bestämda iakttagelser eller till och med undersökningar. Detta sed-

nare synes tydligt af många ställen, t. ex. af det som säges om Biet (n:o 24: V, 17. 5,

—

18. 1, och — 19. 3), om Spindlarna (Arachne och Phalangium, n:o 51: VIII, 6. 2 och

IX, 26. 2) o. s. v. — Den allmänna folktron har då, såsom nu, varit en blandning af

lösa antaganden, för att förklara fenomenen, med en mer eller mindre riktig kännedom,

som dels vunnits genom verkliga iakttagelser, dels genom slutsatser, föranledda af den
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nära bekantskap med föremålen, som ett ständigt vistande i den fria naturen medför. Det

har t. ex. i alla tider varit väl bekant för landtfolket, att flugorna sätta mask, att ma-

skarne i bikakorna äro biens ungar, att kålmasken alstras af den hvita fjärilen o. s. v. —
Men för att få en allmän öfversigt af alla dessa spridda uppgifter och en riktig åsigt af

generationen, fordrades egna undersökningar i naturen, hvartill Aristoteles aldrig tyckes

hafva fått tid.

Af flera andra, allmänna uppgifter om Insekterna anföra vi blott följande: VIII, 6. 2:

Nästan alla Insekter ligga i dvala .... om vintern; utom dem som vistas i våra hus och

dem som ej lefva öfver hela året. — VIII, 19. 4: På samma sätt (som Ormarne) afkläda

sig Insekterna ytterhuden, såsom Silpha, och Myggan och Coleoptera, t. ex. Cantharus.

Men alla (djur) byta hud sedan de äro födda; ty liksom chorium brister hos dem som

föda lefvande, så lossnar ytterhuden (ro xsÅvcpog) hos dem som föda maskar (gxcoÅrjxoro-

xs/usvoig), såsom både Bi och Gräshoppor. (Det ser nästan ut som om äggskalet menades

på detta ställe med xtXvcpog. Jämför straxt nedan, art. Scolex). — VIII, 26, sista raden:

Alla Insekter dö om de bestrykas med olja; men hastigast om de, med insmordt hufvud,

utsättas för solen.

Författarens begrepp om Insekternas förvandlingar innefattas i det som säges om
följande namn eller termer:

a) 2xc6Xi]% (Scolex). Detta ord betyder egentligen detsamma som mask i allmän-

het, eller både insektlarver och andra maskar: lumbricus m. m. /Esopus talar om en

Scolex, dold i smutsen, o. s. v. Men Aristoteles brukar det dessutom för insekt-ägg,

på ett sätt som förefaller obegripligt, då han ej skiljer mellan ägget och den deraf ut-

kläckta larven. Af ett ställe (se strax nedan: I, 4. 1) tyckes det som om han noggran-

nare hade undersökt insekt-ägg, för att jämföra dem med de högre djurens Ugg; men
besynnerligt är, att han ej jämfört dem med flskarnes rom, som han dock anser förverk-

liga Ugg, samt att han tyckes tro att insekt-äggets skal ej affaller, utan ingår i den blif-

vande insekten. Ordet Scolex förekommer ganska ofta i detta arbete; men vi anföra

här blott några få, de vigtigare ställena. I, 4. 1: . . Agg kallas ett foster af de full-

komligare (djuren), af hvars förnämsta del alstras ett djur, medan den öfriga delen tjenar

till föda åt detta; men Scolex är det, som helt och hållet blir till ett djur, derigenom

att fostret blir ledadt och tillväxer. (Detta yttrande återkommer, V, 17. 1, hvarom se

förut, under Insekternas generation, samt V, 22. 1, om Spindlarna; se strax nedan). —
§ 2: . . Sedan fostret blifvit fullfärdigt [uti modren], utkommer, af några, ett djur, af andra

ett ägg och af andra en Scolex. Af äggen äro en del hårdskaliga och tvåfärgade [inuti],

såsom foglarnas; andra äro mjukskaliga och enfärgade, såsom Hajarnes. Men en Scolex

är i början antingen rörlig eller orörlig. — V, 1. 5 (se strax förut, under Insekternas

generation). — V, 17. 4: Fjärilen är först en Scolex, blir sedan en Campe (larv) .. etc.,

se nedan, n:o 16, Psyche. — § 5: På samma sätt (som Fjärilarne och deras larver) förhålla

sig äfven de öfriga som uppkomma af maskar (Scoleces), antingen dessa maskar uppstå

efter en parning mellan djur, eller utan parning. — Ibid. § 10: Af de maskar, som finnas

i skidfrukter, blifva äfven flygande djur. Flugorna uppkomma af maskar, i smuts . . —
§ 11: Maskarne (Scoleces) äro i början ganska små; ty först uppkommer en rodnad äfven

där och efter ett orörligt tillstånd följer den rörelse som blifvit alstrad. Sedan fortfar

den lilla masken orörlig; derefter rörlig, blir han slutligen åter orörlig; men derefter full-
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bördas flugan och rör sig då luft eller sol tillkommer. — Ibid. § 14 (i slutet): Men de

flesta (Insekter), som blifva af larver och maskar (ex xafxnojv xai gxo)Xr\xcov) , omgifvas

först af spindelartade trådar. — V, 22. 1: Spindlarne . . . föda små maskar, ty ej blott en

del af dem, utan hela masken (Scolex) förvandlas till Spindel. — IX, 10. 2: Se strax ne-

dan, under art. g, om Cnips. — Dessutom omtalas Scolex i det följande, under många

insektarter, såsom n:o 1, 6, 7, 8 o. s. v.

Häraf synes, att författaren haft följande begrepp om dessa ämnen: Ett Agg är ett

alster af parning, hvarur kläckes en unge, som lemnar efter sig skalet, ägghinnorna och

något af vätskorna (hvita, gula). Ungen bildas således blott af en del, men ej af hela

ägget. — Scolex är en sort 'Agg, som helt och hållet, utan att fälla skal m. ra., är eller

blir en rörlig mask (äfven Scolex) och tillväxer, men slutligen förvandlas till Insekt. För-

fattaren har således här alldeles förbisett att masken utkommer ur ett ägg. För öfrigt

kan en Scolex alstras antingen genom parning, såsom hos Spindlarna, eller genom "för-

ruttnelse", gäsning (generatio ajquivoca), såsom till de flesta Insekter: — Campe är slutli-

gen en Scolex, som blir mera utbildad.

b) Ka/untj (Campe; lat. Eruca) är vanliga benämningen på Lepidoptrernas larver (se

under Psyche, n:o 16, och Necydalis, n:o 17). Men under Cantharis (n:o 3) och Lysma-

sken (n:o 4) omtalas äfven Campe. Detta namn utmärker således mera utbildade, färgade

eller håriga insektlarver i allmänhet, hvilka dock anses blifva af en Scolex (insekt-ägg).

Då detta namn är härledt af xa/unrco, böja, synes det troligt, att det först gafs åt de i

Grekland skadliga, eller annars väl bekanta larver af slägtet Geometra, som längre fram

omtalas under namnen Hyperon och Penion (Ins. n:o 18 och 19).

c) -£/«(JW (Schadon), Bimask, Bi- eller Geting-larv; d. ä. Scolex af Apis, Vespa etc.

d) EvÅog (Eulus). Detta ord tyckes blott förekomma på ett ställe (II, 11. 6; se

under Hjorten, Mamm. n:o 47), hvarest säges, att de maskar (gxcjÅyxeg)
t
som finnas i

Hjortens svalg, ej äro mindre än de största Euli. — Detta ord antages betyda: maskar i

ruttnande djur, d. ä. fluglarver ("puddingar"), hvilket på detta ställe passar ganska väl.

e) XQvgciAfog (Chrysallis) är namnet på fjärilpuppan; se under Psyche (n:o 17). Det

användes äfven under Xylophorus, n:o 23.

f) Nvjucfi] (Xympha) betyder Biets puppa; se under Biet (n:o 24).

g) Dessutom kunna vi här anföra att namnet Kvitp eller JSxvity (Cnips; Scnips) be-

tyder ej något särskildt insektslägte, såsom man vanligen antagit, utan nästan detsamma

som ordet ohyra (t, Ungeziefer; fr. Vermine), då detta ord användes för små, be-

svärliga insekter (såsom stickande, orenande, surrande o. s. v.), eller blott för små insek-

ter i allmänhet. I denna mening kan ordet beteckna: mygg, flugor, myror, bladlöss,

ved- och barkätare, larver som skada trädens och örternas blad o. s. v. Detta inses tyd-

ligen af de få ställen, hvarest ordet förekommer, nämligen: IV, 8. 15: Bien och Cnipes

känna lukten af håning på långt håll. — Hackspettarne (Picus) i allmänhet sägas vara

"scnipophaga" (oxvmo(pctya; VIII, 5. 4), "emedan de hufvudsakligen lefva af scnipes", —
och i slutet af samma § omtalas Cnipologus, som, enligt besk rifningen, är Certhia fa-

miliaris. — IX, 10. 2: Hackspetten hugger i eken på det att mask (Scoleces) och Cnipes

må komma ut, då han fångar dem med tungan.

1 (\
K. Vet. Akad. Handl. B. 4. H:o 2.

X Q
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Aristoteles nätuner följande insekt-arter, hvilka här uppräknas efter den systema-

tiska anordning som han sjelf uppgjort.

A. Coleoptera (KoÅiontt^a; Slidvingade).

(Se kort förut, om insekter i allmänhet, I, 5. 5).

1. Mt]hoX6vfrri (Melolontha), anföres såsom exempel på bevingade insekter, I, 5. 4,

samt på skalvingade (Coleoptera) § 5. — IV, 1. 3, samt IV, 7. 1 och 4, anföres Melo-

lontha äfven såsom exempel på flygande eller slidvingade insekter. — V, 17. 9: Melo-

lonthse blifva af de maskar (scoleces) som finnas i oxarnes och åsnornas träck.

Af det som här anföres kan man endast sluta att Melolontha är en allmän och väl bekant Skalbagge, som
passar såsom exempel för Coleoptera; men af andra författare veta vi, att den var en vackert färgad art, hvarmed

barnen plägade leka, således sannolikast en art af slägtet Vetonia (Guldbagge), hvaraf flera äro allmänna i södra

Europa. Namnet utvisar detsamma; det betyder blomsteräpple, af (.iriXnv (äpple) och av'Jog (blomma). Men ar-

terna af Cetonia äro tjocka i kroppen, lysande gröna och sitta vanligtvis i blommor. Deras ursprung: ur larver,

som lefva i träck, torde bero pä förväxling med någon art af Scarabaeider. Under samma namn torde äfven inne-

fattas de nyares Melolonthce (Allonborrarne), med hvilka, äfven nu, barnen allmänt sägas leka i hela södra Europa.

2. Kav&ccpog (Cantharus; lat. Scarabaeus). I, 5. 5: (anföres såsom exempel på in-

sekter med skalvingar). — V, 17. 10: Cantharus ligger om vintern i dvala i den smuts,

som han sjelf hoprullar, och han föder små maskar, af hvilka blifva Canthari. — VIII,

19. 4: (han byter hud och hör till skal-insekterna; xoX&onrbQcc).

Det som anföres passar väl på Egyptiernas heliga Torndyfvel, Scarabccus sacer L. (Ateuchus Fbr.), som är

allmän i södra Europa. Han rullar smutsbollar för sina ägg, och är dessutom väl kiind genom flera andra författare.

3. Kav&aQig (Cantharis). IV, 7. 1: (anföres såsom exempel på Skalbaggar: "Co-

leoptera"). — V, 7. 1: Vissa insekters parning räcker länge, hvilket vi se på de all-

männaste, såsom Flugor och Cantharider. — V, 17. 11: Cantharider blifva af larverna

{xctfxnoov) på fikon-, päron- och barrträden, ty på alla dessa alstras maskar (gxojÅqxeg),

samt af dem på Cynacanthe. De eftersöka det som luktar starkt, emedan de sjelfve upp-

stått af sådant ämne.

Af flera andra skrifter från forntiden veta vi att Cantharides voro vanliga biås-dragande insekter; ej den

hos oss brukliga Spanska flugan (Lytta vesicatoria), som knappt torde finnas så långt mot söder, utan de, med henne

närslägtade, därstädes allmänna arterne af slägtet Mylabris. Pä dessa passar öfverhufvud det som säges om Can-

tharis, utom dess uppkomst; ty deras larver voro säkert lika obekanta då, som nu, och lefva förmodligen parasitiskt,

liksom de af Meloe och Lytta. Aristoteles har utan tvifvel ansett Cantharidcrna uppkomma af andra insekt-

larver, som vistades tillhopa med dem på samma träd.

4. IIvyoÅcc/unlg (Pygolampis; Lysmask). IV, 1. 3: En del hafva vingar, andra äro

vinglösa. — V, 17. 7: Af en sort svarta, håriga, icke stora larver {xa/uncov) blifva först

Lysmaskar, men icke de som flyga. Dessa förvandlas åter och af dem blifva bevingade

djur, som kallas Bostrychi.
Namnet Pygolampis betyder lysande med bakändan, och är väl bekant såsom tillhörande Lysmaskslägtet,

Lampyris, hvaraf flera arter ymnigt finnas i södra Europa: så väl vår nordliga L. noctiluca, hvars hona är vinglös,

som andra, t. ex. L. italica, af hvilka båda könen hafva vingar och flyga. Af uppgiften synes det som om förfat-

taren, eller snarare någon hans sagesman, hade intagit vanliga lysmaskar, L. noctiluca, för att roa sig åt deras

sken, men råkat få larver, hvilkas sken är svagare och mindre utbredt under bakre ändan än hos de fullbildade,

samt ofta indrages, så att det ej synes. Dessa larver torde hafva blifvit under fångenskapen förvandlade, mest till

honor, hvarefter äfven en bevingad hanne, Bostrychus, blifvit kläckt, h vilken då ansetts hafva undergått en

dubbel metamorfos. Namnet Bostrychus, som annars betyder hårlock, tofs o. d., tyckes, enligt detta ställe, äfven

hafva varit namnet på de bevingade Lysmaskarna. Möjligtvis kan dock här, genom felaktig observation, helt olika

insektarter vara sammanblandade. Enligt Plinius skulle den flygande Lysmasken af Grekerna kallas Lampyris
och af landtfolket i Italien, Cicindela. Detta djur uppräknas här, på sitt naturliga ställe, ehuru det, efter för-

fattarens anvisning, borde jämte Myran utgöra en egen ordning (se förut, under Insekter, IV, 1. 3).
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4 b. BögtQvxos (Bostrychus), omtalas blott V, 17. 7; se under Pygolampis.

5. KXitfos (Clerus). VIII, 26: Uti bikuporna alstras djur som skada vaxkakorna,

nämligen den lilla masken, som omspinner och fördärfvar dessa och som kallas Clerus.
Somliga kalla honom Pyraustes. Han föder af sig, uti bikakan, något som liknar

honom sjelf, liksom en liten spindel, och gör att bisvärmen blir sjuk. — IX, 27. 20: Den
sjukdom som kallas Clerus anfaller isynnerhet starka bisvärmar. Denna börjar från ku-

pans botten med små maskar, som tillväxa och liksom omgifva hela bisvärmen med spin-

deltrådar, och gör att kakorna ruttna.

Det djur som här beskrifves synes vara, såsom man alltid antagit, larven af Clerus apiarius, bvilken ej

finnes hos oss, men är allmän i södra Europa. Det omtalade spindellika djuret är sannolikt puppan, som man
funnit i vaxkakorna. Mera om bikakornas förstöring genom spindeltrådar finnes IX, 27. 10; hvarest dock Clerus

ej namnes. Namnet Pyraustes hörer troligen ej hit, utan måste tillhöra den lilla Lepidopter (Galleria) som
omtalas näst efter Clerus, och hafva, genom misstag vid sednare inskrifning, råkat komma ett par rader för högt

upp. Se derom Pyraustes, n:o 21, b.

6. — Jämte beskrifningen af Ichneumons bo anföras följande ord, V, 17. 15: Nå-

gra insekter med skalvingar {xoXtonrtQO)v)
t
som äro små och sakna namn, göra små hålor

af gyttja vid grafvar eller murar, och deruti inlägga de sina ägg {gxcofo]xtct; maskar).

Med dessa ord synes Clerus alvearius (eller någon annan, i Grekland, på samma sätt lefvande skalinsekt)

vara antydd, som lägger sina ägg parasitiskt uti de små hål, som på det anförda sättet byggas af ensligt lef-

vande bi-arter (Osmia ra. fl.). Uti ett sådant hål torde den utbildade, nyss kläckta insekten hafva blifvit funnen.

7. KaQafioq (Carabus). IV, 7. 1 (anföres såsom exempel på Coleoptera). — Ibid.

§ 5^ Några (insekter) hafva spröt (xtQcttag; antenner) framom ögonen, såsom Fjärilarne

och Carabi. — V, 17. 7: Af de maskar som finnas i torr ved blifva C arab i på samma
sätt (som de föregående); ty sedan maskarne först varit orörliga och deras betäckning se-

dan brustit, utkomma Carabi.

Namnet Carabus utmärker tydligen Cerambyciner, sannolikt af flera arter. Dessa hafva i allmänhet långa

antenner och voro således väl passande att taga till exempel på dermed försedda insekter. Men man ser att för-

fattaren auser en del insekter sakna antenner; saunolikt de, som hafva dem små eller föga märkbara, såsom

t. ex. Cicada.

8. Opgodccxvrj (Orsodacna). V, 17. 11: Orsodacna? uppstå genom förvandling af små

maskar (gxeoÅrjxicc)
, som alstras i stammarna af kål (xga/u/h]).

Af dessa få ord tyckes man väl knappt kunna draga en säker slutsats. Dock inser man att Orsodacna

måste hafva varit en liten, men ymnig insekt, som varit känd bland allmänheten och fått namn just för den skada

han förorsakat på kål. Detta synes bäst af sjelfva namnet, som betyder: hastigt bitande, förstörande. Jag kan

således ej annat än biträda den mening, som redan blifvit yttrad af Sträck, att här talas om Jordloppor, arter

af slägtet Haltica (t. ex. H. oleracea. Jämför Prasocuris, n:o 56).

9. . . . Slägtet Gyrinus rec. omtalas af Aristoteles blott på ett ställe, med följande

ord, V, 17. 7: "de små breda djur, som löpa ofvanpå (ytan) i floderna"..; men han tror

dem förvandlas till Bromsar. (Jämf. Oestrus, n:o 37).

B. Tetraptera Majora (Större Fyrvingar).

Jämför sid. 118, art. I, 5. 5.

10. AxQcg (Acris; lat. Locusta). IV, 7. 7: har hopvecklad (böjd) tarmkanal. —
V, 17. 2: De alstras af likartade djur. — IV, 9. 2: Acrides gifva ljud genom att gnida

med (de långa) bakfötterna (nrjåaÅiotg). — V, 23. 1: De paras liksom andra insekter: den

mindre, som är hannen, stiger ofvanpå den större. De föda (ägg) i jorden, genom att
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nedsticka det spröte, som de hafva i stjerten och som saknas hos hannarna. Många värpa

(föda) på samma ställe, så att det (stället) blir liksom en bikaka. Men sedan de hafva

värpt alstras derstädes ägglika maskar, hvilka omgifvas af fin jord, såsom af en hinna, i

hvilken de mogna. — § 2: Fostren födas så mjuka att de krossas af blotta vidrörandet;

men de äro icke på ytan utan litet ned i jorden. Sedan de hafva mognat, utkrypa de

små och svarta Gräshopporna (Acrides) ur den jordartade betäckningen. Sedan ömsa de

hud och blifva snart större. De värpa i slutet af sommaren och dö så snart de gjort

detta; — § 3: ty så snart de hafva värpt alstras maskar (Scoleces) omkring halsen på

dem. Vid samma tid dö äfven hannarne. De utkläckas ur jorden om våren. Acrides

födas hvarken i bergig eller i ofruktbar mark, utan på jämn och söndersprucken, ty de

värpa i springorna. Aggen (<pcc) qvarligga i jorden öfver vintern, men i början af som-

maren blifva Acrides af förra årets afvel. — IX, 7. 4: Många hafva äfven sett att Gräs-

hoppan (Acris), då hon strider med ormen, griper honom i halsen.

Att här talas om Gräshoppor i allmänhet är tydligt redan af det väl bekanta namnet; men af det om-

talade stjertsprötet, som saknas hos hannen, synes att, åtminstone på ett ställe, menas Vårtbitare-slägtet, Locusta,

såsom L. verrucivora eller andra arter, som vistas på öppna fält. — För att rätt förstå betydelsen af ordet nrj-

öa?ua (ofvan, IV, 9. 2) bör man jämföra ett förutgående ställe, IV, 7. 5, hvarest säges: "Af de (insekter) som
äro hoppande, hafva en del de bakre benen större (ra otzio$£v axiXiq f.ielt,io); andra hafva styren (u^öalia),
böjda bakåt liksom fyrfotadj urens ben". — Då nu Gräshopporna sägas hafva nrjdakia, så måste dermed menas

långa bakben; hvaraf följer att de insekter, som nämnas näst förut, äro de, som hafva bakre låren tjocka (så-

som Haltica).

11. AxriXafiog, (Attelabus; lat. Bruchus). V, 17. 2: alstras af likartade djur. —
V, 23. 4: Attelabi värpa och dö på samma sätt (som Acrides). Deras ägg fördärfvas af

ymnigt höstregn; men om torka infaller, så blifva de talrikare, emedan de ej förstöras

derigenoin; annars synes deras förödelse inträffa oordentligt och tillfälligtvis. — V, 24. 3:

De lägga ägg på ouppodlade ställen (nedborrande dem med den spets de hafva baktill),

hvarföre de äro talrika i Cyrene.

Af det som anföres ser man att här är fråga om Gräshoppor af annat slägte än det nästföregående (Lo-

custa) och flera omständigheter visa, att här menas slägtet Acridium Geoffr. Latr. (Gryllus Fabr.), som är rikt

pä arter i de flesta länder, samt i första rummet den stora A. migratorium, som ofta gör mycken skada i Orienten.

Denna blir särdeles talrik och skadlig, torra år. Dessutom är namnet Attelabus härledt från uxzs.iv, hoppa, och

således väl passande för detta slägte, hvars arter företrädesvis hoppa starkt.

12. 2!i'Å(fi] (Silpha). VIII, 19. 4: De insekter, som afkläda sig ytterhuden, göra

detta på samma sätt som ormarne, till exempel Silpha, Empis och Coleoptera.

Af blott dessa ord skulle Silpha ej kunna bestämmas; vi se af dem endast att hon ej hör till Coleoptera.

Men namnet Silpha har ända frän gamla tider brukat öfversättas på latin med Blotta, och med detta latinska

namn menas det insektslägte som ännu af Entomologerna kallas sä. Utan tvifvel är Silpha just den i badrum van-

liga Blotta ijermanica, hvilket synes af Plinius, XI, 28. Detta allmänna och besvärliga djur har säkert varit till—

räckligen bekant och allmänt, att namnet ej förväxlades. Hos detta djur får man dessutom ganska ofta se hud-

ombytet, hvarföre författaren erinrat sig detsamma såsom exempel.

13. E(fvi/j,sQov {£coot>. Ephemerum: djuret för dagen). I, 5. 7: Det så kallade

en dagsdjuret rör sig med 4 fötter och 4 vingar. Hos detta är icke blott lefnadssättet

eget, hvaraf djuret fått namn, utan äfven det, att det är ett flygande djur som har blott

4 fötter. — V, 17. 14: Omkring floden Hypanis, i trakten af Cimmeriska Bosporen, ned-

föras, vid sommarsolståndet, af floden, liksom hylsor, som äro större än sädeskorn, hvilka

brista sönder, då ett bevingadt, fyrfotadt djur utkommer ur dem. Detta lefver och

flyger ända till aftonen; men då solen sänker sig domnar det och då hon går ned dör

det, efter att hafva lefvat blott en dag, hvarföre det kallas endagsdjuret (ephemeron).
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På de anförda ställena omtalas, tydligen efter andras berättelser, en art af slägtet Ephemera L., och san-

nolikt just den största kända arten, E. lowjicauda Oliv. (E. srammerdamiana Latr.), som är ganska ymnig i södra

Ryssland (enligt derifrän erliällne exemplar) oeh således äfven bör finnas i Hypanis, nuvarande Kuban, vid Kau-
kasus. Djuret säges vara fyrfotadt, emedan de mellerste fötterne hos alla Ephemerer äro mindre och lätt öfverses

af den som ej är vand att behandla insekter. Jag känner ej huruvida Ephemerae äro vanliga i Grekland eller

Maecdonien och således, huruvida Aristoteles sjelf sett någon sådan. Dock skulle jag tro att ett ställe (VIII,

19. 4), hvarest det säges att Empis (Myggan) byter hud, har afseende på en af de små arterna, hvilka likna

.Myggor och äfven byta hud en gång i det bevingade tillståndet, såsom man hos oss ofta har tillfälle att se.

14. Ttzrii (Tettix; lat. Cicada). IV, 7. 7: Tettix är den enda bland dessa (Insek-

terna) och bland de öfriga djuren som icke har mun, utan något som liknar den tung-

artade delen [i munnen] hos dem som hafva gadd baktill. Denna del är lång, hopvuxen och

ej klufven, hvarföre de endast lefva af dagg, och ej hafva träck i tarmen. Af dem fin-

nas flera sorter, som skiljas på storleken och derpå, att de som kallas Achetae äro öppna

under midjan (vjiö ro diagojjua dirjQ^ad-at) och hafva en tydlig hinna, hvilket allt Tetti-

gonierna ej hafva. — IV, 9. 2: Insekterne gifva ljud medelst den inre luften, ty ingen

af dem andas, utan en del surra (fiojufiei), såsom Biet . . andra sägas sjunga, såsom Tet-

tiges. Men alla dessa gifva ljud genom luftens rifning mot hinnan under midjan, då detta

ställe är öppet, såsom hos en sort Tettiges.

V, 17. 2: Tettiges alstras af likartade djur. — V, 24. 1: Af dem finnas två slag: en

del äro små, men synas först (på året) och dö sist; andra, som äro stora och sjunga,

uppkomma sednare och sluta tidigare. Likaledes äro, både af de små och af de stora,

somliga, som sjunga, öppna under midjan (vnotco/uet)-, andra, som icke sjunga, hafva ej

denna öppning. De stora och sjungande kallas Achetas, de små, Tettigonier. Men
äfven af dessa sednare sjunga de något litet, som hafva den omtalade öppningen. — § 2:

Tettiges finnas ej där träd saknas, således icke i Cyrene, på fältet; men vid staden äro

de talrika, isynnerhet där oliveträd finnas, hvilka ej gifva stark skugga; ty Tettiges alstras

ej på kyliga ställen; således icke i skuggrika lundar. De stora och de små paras med
hvarandra på samma sätt . . et mas in feminam immittit, sicuti reliqua insecta. Partes

autem feminae sunt fissae; est vero femina in quam immittit mas*). — § 3: De lägga ägg
i ouppodlade fält, borrande ned dem med den spets de hafva baktill, liksom A t tel a b i...

De värpa äfven uti de rör, på hvilka man upphänger vinrankor, i det de genomborra rö-

ren, samt uti stjelkarna af Scilla; men denna afvel nedfaller på marken. Då regnväder

inträffar blifva de talrika. Men då larven (scolex) tillväxt i jorden blir han en Tetti-

gometra och är då smakligast, förr än ytterhuden brister. Men emot midsommartiden

komma de fram om natten, då ytterhuden strax remnar och af Tettigometra blir en

Tettix. Dervid blifva de strax svarta, hårdare och större, samt sjunga. Af båda sorterna

är det hannen som sjunger; de öfriga äro honor. Först äro hannarne smakligare, men
efter parningen, honorna; ty de hafva hvita ägg. — § 5: Bortskrämda lemna de, i det

de flyga upp, en vattenklar vätska, då landtfolket säger att de kasta urinen och att de

hafva exkreinenter samt föda sig af daggen. Om man räcker fingern emot dem och rör

på honom, böjande honom från spetsen och åter utsträckande honom, så stanna de bättre

qvar än om man sträcker den rätt fram. och gå öfver på fingern, såsom på ett rörligt

blad, emedan de se dåligt.

") Denna och nästföregående mening stå i strid med det som säges om insekterna i allmänhet (se förut, sid. 1 19).

Dessa ställen torde alltså hafva blifvit sådana, som de nu äro, antingen genom distraktion hos författaren, eller

genom seduare ändringar.
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VIII, 19. 4: Då Tettiges komina upp (ur jorden) sätta de sig på oliveträd och på rör,

och då ytterhuden lossnar af dem, komma de ut, lemnande uti den litet vätska, och efter

en kort stund flyga de bort och sjunga. — VIII, 27. 1: I trakten af Miletus finnas de

på vissa ställen, men saknas på andra, nära belägna ställen, och på Cephalenia åtskiljer

en flod de ställen hvarest de finnas eller icke.

Tettix är det genom flera af de gamla författarna väl bekanta namnet på Sång-cikaderna, af slägtet

Cicada Latr. (Tettigonia Fabr), livilkas läte omtalas och prisas af mänga. Afven jEsopus berättar sagan att de

lefva af dagg. Af de latinska författarna kallas de Cicada. Med den ofvan omtalade större sorten, som äfven

kallas Acheta, hvars hannar sjunga starkt, torde menas de i Grekland allmänna, större arterna: C. orni och C.

fraxini; — den mindre, Tettigonia, hvars hannar blott sjunga otydligt, tyckes innefatta flera små, där förekom-

mande arter, såsom C. atra, montana, ännu lata och flexuosa; men säkert menas dcrmed icke de små, hop-

pande slägtena: Cercopis, Jassus, Cicadella m. fl., hvilka vår författare sannolikt ej har känt.

14 b. TeTTiyo/uijrpcc (Tettigometra, mäter Cicadse): puppan, som dock är rörlig;

se näst ofvan, art. Tettix.

14 c. Axira (Acheta), ett annat namn för de större Sång-cikaderna; se ofvan.

15. ThTTiyåviov (Tettigonium), den mindre sorten af Cicada; se under Tettix.

16. ipé/t] (Psyche; Fjäril). IV, 7. 5: har spröten (antenner) framför ögonen. —
V, 1. 5, se under Insekternas generation i allmänhet. — V, 17. 1: Alla (insekter) föda

maskar, utom en sort Fjärilar, som föda någonting hårdt, som liknar fröet af Cnecus och

har en vätska inuti. — § 4: De så kallade Fjärilarne (Psychae) blifva af de larver (xctfjuio)v)

som alstras på grönskande blad och isynnerhet på Eaphanus, hvilken somliga kalla Crambe

(Kål): först äro de mindre än ett hirskorn; sedan, små maskar (scoleces) som tillväxa;

derefter, på 3 dagar, små larver (campee). Sedan dessa tillvuxit blifva de orörliga och

förändra skapnad, och kallas Chrysalides, då de hafva ett fast yttre skal (xsAvcpog);

men om de vidröras, så röra de på sig. De äro fastade med spindelartade trådar ("nöpotg")

och hafva hvarken mun eller tydliga lemmar. Efter en kort tids förlopp brister skalet,

och ur dem utflyga de bevingade djur som vi kalla Fjärilar. — § 5: I början då de äro

larver (campae) äta de och gifva ifrån sig exkrementer, men då de blifva Chrysalider, så

hvarken förtära de eller gifva ifrån sig någonting.

Här beskrifves tydligen den vanlige Kålfjärilen, Papilio brassicce, L., hvars förvandling om sommaren
föregår på ganska kort tid. Namnet Psyche torde först hafva blifvit af trädgårdsodlare gifvet åt denna art, hvars

förvandling de ständigt hade tillfälle att se; men derefter har det blifvit mera allmänt, svarande mot Fjäril, Papilio.

Endast genom förutfattade begrepp om en generatio equivoca, och brist på egen undersökning, eller pi vana att se

och handtera dessa djur, kan man förklara, att författaren ej insett larvernas uppkomst af fjärilarnas ägg, hvilka

dock varit honom bekanta (enligt V, 17. 1).

16 6. Kpa/ufiig (Krambis).

Ett namn på Kålfjärilen, som dock ej tiunes hos Aristoteles, utan blifvit insatt på ett ställe af Schnei-

der. Se derom under Prasocuris, n:o 56.

17. NsxvdaÅog (Necydalus). V, 17. 6: Af en stor mask (scolex), som har liksom

horn och är olika med de öfriga, blir först, genom maskens förvandling, en larv (campe),

sedan en Bombylius, och af denna en Necydalus. Alla dessa förvandlingar föregå

på sex månaders tid. Det är af detta djur som några qvinnor utveckla och på spinntenen

uppnysta silkestrådarna (ra fiojufivxtct), hvilka de sedan väfva. Pamphila, dotter af Plates
(nMxsoji), säges hafva uppfunnit konsten på Cos (sv xco).

Af den här anförda, högst märkvärdiga berättelsen, tyckes man kunna sluta, att silkesberedning blifvit

börjad på ön Cos i Archipelagen (ehuru stället ej närmare bestämmes), men att den åter blifvit nedlagd, såsom

icke lönande, eller af annan orsak. Det har nämligen aldrig blifvit med säkerhet bekant att någon betydligare
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mängd silke derifran erhållits i fordna tider. — Då silkesmasken uppgifves vara stor och försedd med horn, tyckes

det dock såsom om här verkligen vore fråga om den ännu vanliga sorten: larven af Bombyx mori från China.

Samma berättelse finnes hos Pmnius, på tvä ställen, något olika framställd samt med flera tillägg och ändringar

( 1'lin. XI, 22 ocli 23). Han berättar att Bombyces finnas i Assyrieu och att silkeskläder isynnerhet där förfär-

digas af deras trådar. Vidare omtalar hen ganska oredigt silkestillverkningen, sålunda: Silkesfjärilame (papiliones

parvi), som ej tåla kölden, uppstå först och bereda mot vintern åt sig yllebetäckningar (tunicas) af bladens ludd,

som de med fötterna afakrapa. Dessc, i sina yllemantlar insvepte fjärilarne upptagas af menniskor, som på upp-
värmda ställen föda dem med kli (furfuris csca), hvaraf dyrbara fjädrar, "egna i sitt slag", uppväxa; men ylle-

mantlarne uppmjukas, i vatten och utspinnas till trådar, hvaraf kläder väfvas. — Detta sistnämnda har tydligen

afseende på pupphylsornas upphaspling med tillhjelp af varmt vatten. Med det omtalade kliet (furfuris esca) torde

menas fint sönderskurna blad, hvarraed de späda larverna matades? — Af dessa Plinii tillägg tyckes det som ora

den omtalade Pamphila kunde hafva fått sin kännedom om silkesberedning från Assyrien; den kunde eljest vara

kommen på ett eller annat sätt från Indien, och det synes till och med ej alldeles otroligt, att hela berättelsen

hos Aristotkles kunde vara derifran samt att, såsom Latreille förmodat, det omtalade stället Cos (xw) kunde

hafva varit den fordna handelsstaden Cosmin, belägen på en ö vid Iravaddys utlopp (i trakten af det nuvarande

Rangoon) och att Aristoteles fått underrättelsen derom genom resande eller genom ett med handeln utspridt

rykte. För öfrigt anför Plinius om detta ämne allt detsamma som finnes hos Aristoteles och på sådant sätt,

att hans uppgifter om silkesodlingen på Cos, uti den första berättelsen, tydligen synes vara derifran hemtad, ehuru

namnen här öro något förändrade ("Latoi filia; in Ceo"). I den sednare berättelsen förekomma isynnerhet tilläggen

och af båda kan man sluta att förbrukningen af silkestyg på hans tid började blifva tämligen betydlig i Rom,
hvilket dessutom synes af den lag mot bruket af sidenkläder, som Tiberius utfärdade år 15 e. C. f. eller redan

före Plinii födelse (enligt Tac. Ann. II, 33). På flera andra ställen omtalar Plinius mulbärsträdet, "Morus arbor",

som är Morus nigra L.; men han nämner ingenstädes att en mask eller insekt skulle lefva af dess löf. Det är

ej troligt att silkesmaskens egentliga näringsväxt, Morus alba, dä varit känd i Europa; den kom sannolikt först,

under Justiniam regering till Grekland, vid den tid då silkesmasken där infördes, som var år 555. — Uti ett

yttrande af Virgilius (Georg. II, v. 121), som lärer vara skrifvet något öfver 100 år förr än Plinius skref (eller

omkring 40 år f. C. f.), finner man en del af samma saga på annat sätt berättad. Han säger nämligen att:

"Serema kamma fin ull af trädens blad"; men det tyckes som om ingenting derom förekomme hos andra författare

mellan Aristoteles och Plinius. Deremot omtalas samma ämne flera gånger hos författare som skrefvo efter

denne sednare; men om silket från Cos fås ingen vidare upplysning, än att de båda nämnda författarnes uppgifter

återupprepas. En ganska god afhandling om kännedomen och bruket af silke hos Romarna finnes af Brotier i

Mem. de litt. de l'Ac. des Inscriptions, "Vol. 46, tryckt 1793, och detta ämne behandlas ännu vidsträcktare straxt

derefter i samma volume uti De Guignes utmärkta afhandling om handeln mellan China och Europa från äldsta

till nyare tider. Brotier antager, efter Plinii sednare berättelse (XI, 23), att man på ön Cos kände 4 olika

slag af silkesmaskar som lefde på "Cupressus, Terebiuthus, Fraxinus och Quercus", och flera hafva efter honom
upprepat detsamma. Emellertid synes mig denna slutsats icke kunna dragas af Plinii ord; ty han säger blott

(ordagrannt öfversatt): "Man berättar att Bombyces födas på ön Cos (in Co insula) då ångan från jorden (terne

halitu) upplifvar de af regnskurar nedslagna blommorna af Cupressus, Terebiuthus, Fraxinus och Quercus". Detta

synes mig helt enkelt betyda att: maskarne kläckas vårtiden, dä dessa blommor affalla.

17 b. BojLiftuZtos (Bombylius).

Betyder på näst förut anförda ställe (om Necydalns) puppan liggande i sin silkeshylsa, ehuru ordets egent-

liga betydelse synes vara den af en surrande, större insekt, såsom Bombus, Apis, äfven Sphinx, Noctua,
Syrphus etc. Jämf. n:o 20 Bombylius. — Äfven ordet ftn/xfivxiov (bombycium), som här betyder silkestråd,

användes för dylika insekter; se n:o 27.

18.
l

Yn±Qov (Hyperum. Ordet namnes här blott i pluralis: ra vtv-qcc). V, 17. 6:

Både de så kallade Hy per a och Penia blifva af andra dylika (larver), som röra sig våg-

formigt och, sedan de gått framåt med ena delen (af kroppen), följa efter böjda (med den

andra). Det (djur) som blir af hvardera, får en färg som liknar larvens (xor^^s).

De larver, som beskrifvas här, äro tydligen af slägtet eller familjen Geometra, af hvilket sannolikt arter

finnas i Grekland, som där äro lika skadliga för träd eller örter som Geometra defoliaria, G. grossulariata och G.

bruraata hos oss, och som just derigenom blifvit kända och af trädgårdsodlare fått sitt namn. Att det varit larverna,

och ej fjärilarne, som fått de anförda namnen, synes af dessa namns betydelse; ty vneQov betyder mortelstöt, och

7l>]Viov, spinn-ten, spole eller tapp (fusus). Larverna hafva fått dessa namn af sitt utseende, då de, såsom van-

ligt hos detta slägte, sitta med utsträckt, styf kropp; men Aristoteles anför namnen sä, som om de tillhörde

fjärilarna. (Jämför anm. under art. Campe, sid. 121).

19. Tlriviov (Penium) en art Geometra som blott namnes jämte Hyperum. Se un-

der näst föregående art, n:o 18.
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20. -2% (Ses; sv. Mal). V, 26. 1: Äfven andra små djur uppkomma så som förut

ftr sagdt (af en generatio ajquivoca); somliga uti ull och ylletyger, såsom Mal, som lättare

uppstår då ullen är dammig, men aldra bäst om en liten spindel tillika är innesluten, tv

denne förorsakar torka genom att uppsupa den fuktighet som kan finnas. Denne mask

(scolex) är innesluten i en hylsa (mantel; ev xiT0^vi).

Larverna af de egentliga Malfjärilarna, Tinea pellionella, tapetzella eller andra närslägtade arter, igenkännas

tillräckligen af den omnämnda hylsan, som de spinna omkring sig, och af uppkomsten i ull. Det riktiga i fram-

ställningen är, såsom vanligt, blandadt med sagor från folktron och kanske med foster af filosofiska spekulationer.

21. TkQi]dcbv (Teredo). VIII, 26: Äfven ett annat djur (alstras i bikuporna) som

liknar Hepiolus, hvilken flyger omkring ljuslågan; detta alstrar af sig någonting som är

fullt af ludd, och stickes ej af bien, men kan endast fördrifvas genom rökning. Uti bi-

kuporna uppkomma äfven larver (campoe), hvilka man kallar Teredones, hvilka bien

icke skada.

Dessa båda meningar stå bredvid hvarandra näst efter beskrifningen af Clerus och innefatta uppgifter om
2:ne parasitdjur uti bikupor, hvilka icke synas vara tänkta såsom närmare sammanhörande. Dock kan det väl

knappt betviflas, att de, såsom man i allmänhet tyckes hafva antagit, äro larv och färdig insekt af samma djur,

nämligen af Galleria cereana eller G. alvearia, hvilka äro vanliga parasiter i bikuporna uti det sydligare Europa,

och, såsom författaren säger, ej skadas af bien. Namnet Teredo (af rsnéco, borra), som här gifves åt larven,

visar att han genomborrar eller genomäter vaxkakoraa, såsom larven af Galleria; annars utmärker samma namn de

insektlarver som lefva i ved och genomäta den. Den flygande insekten igenkännes såsom varande af fjäril-

ordningen, genom jämförelsen med "Hepiolus", som väl ej är närmare bekant, men som, på det sätt han här

omtalas, ej kan utmärka annat än de nattfjärilar i allmänhet, som om sommarnätterna svärma omkring lyktan utom-

hus, och omkring ljus eller lampor inuti de hus, som hafva öppna fönster, hvilket fordom varit allmänt. Det som
säges: att "det flygande djuret alstrar af sig något som är fullt af ludd" (evzixzei. zt nvou aväulstov), kan väl

svårligen vara annat än ett missförstådt uttryck af en biskötare, som berättat för vår auetor, att då man tar djuret

fastnar dess ymniga ludd och vingmjöl på fingrarna.

21 b. Hvqcc vgrt]g (Pyraustes) namnes blott VIII, 26, jämte Clerus (se förut, n:o 5).

Där förekomma endast orden: ".
. Clerus; somliga kalla honom Pyraustes", — hvilket dock synes mig

vara en felskrifnin^. Namnet Pyraustes utmärker små insekter som flyga omkring ljus och lampor och där bränna

af sig vingarna; således isynnerhet små Malfjärilar o. d., och måste, på detta ställe, höra till den nyss ofvan omta-

lade lilla fjäriln, Galleria, som är det utbildade djuret af Teredo och som här saknar namn, men säges likna

Hepiolus etc. Denne lille fjäriln omtalas näst efter Clerus, hvarigenom det har händt, att namnet Pyraustes,
då det sednare blifvit inskrifvet i manuskriptet, råkat blifva insatt ett par rader för högt upp, vid Clerus. —
Enligt denna åsigt borde det ofvan, vid Teredo, anförda yttrandet (ur VIII, 26) få följande lydelse:

Äfven ett annat djur .... kan endast fördrifvas genom rökning. Somliga kalla det Pyraustes. Uti biku-

porna . . . bien icke skada.

22. 'HnioAog (Hepiolus), namnes endast VIII, 26, jämte nästföregående djurart (se

under Teredo, n:o 21).

Namnets derivation och egna betydelse äro mig obekanta. Det kan endast öfversättas med Nattfjäril.

23. BvhocpoQog (Xylophorus). V, 26. 2: En mask (scolecium) finnes, som kallas

Xylophorus (vedbäraren) och som icke är det minst besynnerliga bland djuren. Han ut-

skjuter det brokiga hufvudet ur hylsan (xeÅvcpog) och håller fötterna vid dess ända såsom

andra maskar. Den öfrige kroppen sitter i en spindelväfsartad mantel (xitwvi) som omgif-

ves af strå, hvilka synas hänga fast vid honom då han kryper framåt. Dessa (maskar?)

äro fastvuxna vid manteln, liksom snäckskalet vid snigeln: så det hela vid masken; och

det affaller ej utan måste afdragas såsom en fastvuxen del. Men om man afdrager man-

teln, så dör han och blir lika så oduglig som snigeln, beröfvad sin snäcka. Efter någon

tids förlopp blir äfven denne mask puppa (chrysallis), liksom kålmaskarne (cainpa?), och är

en tid orörlig; men hvilket af de bevingade djuren som blir deraf, är ännu obekant.
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Denna beskrifning passar ganska väl på larverna af de större Phryganeerna, som hos oss förekomma i

mängd uti alla sjöar, floder och dammar och äro lätta att se, hvarföre de pläga vara väl bekanta för landtfolket,

af hvilka de hos oss kallas husmaskar. Dock passar hela beskrifningen lika bra på larverna af flera arter Tine-
oider och isynnerhet på dem af slägtet Psyche, af hvilka en del hafva svartfläckigl hufvud. Alla dessa krypa

omkring på örter och buskar, och äro, liksom Phryganeernas larver, beklädda af en silkeshylsa, som vanligen är

fullsatt med afbitna stycken af grässtrån eller andra växtdelar. Psyche-artcrna äro bos oss sällsynta, men mot
söder blifva de vida allmännare, och då det ej säges att Xylophorus lefver i vatten, så blir det sannolikare att

dermed menas larven af någon art Psyche, än den af en Phryganea. Att författaren trott hylsan vara fastvuxen

vid djurets kropp, "liksom snäckskalet vid snigeln", är ett bevis att han ej noga eftersett förhållandet. Hon är

nämligen, både hos Phryganeer och Tineoidcr, fullkomligt fri, men fasthålles med hakarna på de bakre fötterna,

som aldrig komma ut ur henne. — Uti en del codices, samt både i Eekkers och Firmin Didots upplagor, skrif-

vi > detta namn BvlatpOoQng (Xylophthorus), vedfrätare eller vedförstörare, hvilket möjligtvis kan hafva varit

brukligt. Men i detta fall torde det dock blott hafva varit en under bruket uppkommen förändring af Xylo-
p hor us (vedbärare), som vida bättre tyckes passa. Strå-stumparna förhålla sig nämligen till larven såsom vedträd,

och äro ofta blandade med små vedstycken.

C. Tetraptera Opisth ocentra (Fyrvingar med gadd baktill).

(Jämför ofvan, sid. 118, art. I, 5. 5).

Om Bien i allmänhet säges, IX, 27. 1: Det finnes ett slägte af insekter, hvilka sakna

ett gemensamt namn, men som alla hafva likartad skapnad. Det är dessa som bygga

vaxkakor; såsom Biet och de som likna detta. Af dessa finnas nio sorter, af hvilka sex

lefva i samhälle: Biet, Bikungen, Drönaren bland Bien, den ettårige Getingen samt

Anthrena och Tenthredo; vidare tre sorter som lefva ensamma: den lilla, mörka

Siren, en annan, större Siren, som är svart och brokig, samt den tredje sorten, som
kallas Bombylius och är störst af alla. — (Nära detsamma, men kortare, med blott få

artnamn, anföres IV, 7. 1).

24. MbkiTTci (Melitta; Bi). I, 1. 11: Biet lefver i samhälle, . . under en anförare,.,

lefver af håning och söta saker, . . bygger sig ett hemvist. — (Biet namnes på flera ställen

såsom exempel på Insekter m. m.). — III, 10. 13: På Biet återväxer ej en afryckt vinge;

ej heller gadden; om den förloras dör Biet. — IV, 8. 15: de känna på långt håll lukten

af håning . . — § 16: de hafva smak . . Biet sätter sig ej vid det som är ruttet, men vid

söta ämnen. — IV, 9. 2: har surrande läte (se ofvan: Insekter i allmänhet). — IV,

10. 5: Att insekterne sofva synes derpå, att de hålla sig stilla och orörliga. Isynnerhet

är detta tydligt hos Bien, ty de hvila och upphöra att surra om natten.

V, 17. 5: Bien uppstå af maskar (scoleces), som födas och hafva träck uti sig; men då

maskarne hinna till sin ombildning (dictrvncog/f), då de kallas Nymphaa, taga de ingen

föda och hafva ej mera fräck, utan ligga inneslutna och utan rörelse, till dess de äro

fullbildade; men då genombryta de det, hvarmed vaxcellen var besmord och gå ut. —
V, 18. 1: Om Biens alstring hafva icke alla samma mening; ty somliga påstå att Bien

icke föda, ej en gång paras, utan att de inbära ynglet, några säga, från blommorna af

Callyntrum, andra, från dem af en rörväxt, andra åter, från oliveträdets blommor, och

dessa anföra såsom skäl, att då oliveskörden är ymnig så gifva Bien de flesta svärmarna.

Men andra säga att de införa ynglet till Drönarna från någon af de nyss anförda väx-

terna, men att Visarne (ftft/uoveg) föda det egentliga biynglet. — § 2: Af Visar finnas

två slag. Den bättre sorten är rödaktig, den andra är svart och mera brotig. Storleken

är dubbel mot arbetsbiens (xQr^ai ixhhxTCsu; de nyttiga bien); men de hafva det som är

17
K. Vet. Akad. Iljindl. B. 4. N:o 2.
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under midjan lh. e. kroppens bakdel, abdomen] halfannan gäng så långt som det öfriga,

och af somliga kallas de mödrar, såsom de, hvilka föda ynglet. Till bevis härpå anföres,

att Drönarnes yngel alstras, äfven då Visen saknas, men då blir intet yngel till bi (ar-

betsbi). Somliga säga att de paras och att Drönarne äro hannar, men Bien honor. —
§ 3: De flesta födas i vaxkakans hålor (celler), men Visarne alstras undertill vid vaxkakan,

sex eller sju stycken, hängande särskildt [uti egna celler], utvuxna midt emot det öfriga

ynglet. Bien hafva gadd, men Drönarne sakna den. Kungarne och Visarne {(iagiXilg xcu

iy/mövzq) hafva väl gadd, men sticka ej, hvarföre somliga tro att de sakna gadd.

V, 19. 1: Följande sorter Bi finnas: de bästa äro små, runda och brokiga; andra äro

stora, såsom Anthrena; en tredje sort kallas tjufbi (<pojp; lat. fur); dessa äro svarta och

bredbukiga. Fjerde sorten, Drönaren, är störst af alla, utan gadd och trög... Men

af Visarna finnas två sorter, såsom förut sades. — § 2: I hvarje bisvärm finnas flera

Visar och ej blott en. Men svärmen förgår om ej tillräckliga Visar finnas, icke just af

brist på styrelse, utan det påstås att de bidraga till Biens alstring; äfvenså om de äro

mänga, ty då söndra de (svärmen). — § 3: . . . men då väderleken om våren är torr,

sätta de mera håning, under regnväder mera yngel, hvarföre äfven rik oliveskörd samman-

träffar med ymniga bisvärmar. Först bygga de kakorna, sedan inlägga de ynglet: med

munnen säga de som påstå att det inbäres utifrån; sedan inlägga de håningen, till föda,

dels om sommaren, dels mot hösten; men hösthåningen är bäst. — § 4: Vaxkakan bildas

af blommor, men förvaxet (xi]Q(ostv) samla de från trädens tårar och håningen är det

som nedfaller ur luften, isynnerhet vid stjernornas uppgång och då regnbågen har visat

sig; men i allmänhet blir ingen håning före Pleiadernas uppgång. Bikakan blir af blom-

mor; men att de icke tillverka håningen, utan inbära den som fallit, synes deraf, att bi-

skötarna finna kakorna fyllda af håning på en eller två dagar. Vidare finnas blommor

om hösten, men ingen håning (blir) om den borttages. Men då ingen, eller ringa föda

finnes, sedan håningen är borttagen, så skulle där blifva (ny håning) om den gjordes af

blommorna. — § 5: (om håningen: "den blir småningom tjockare"). Biet samlar af alla

(växter) som hafva blomma i blomfodret och af allt annat som är sött, men skadar

ej frukter; men det bortför deras safter med den del som liknar en tunga. — § 6: Bi-

stockarne skattas då vilda fikonet synes; men de sätta det bästa ynglet (o/cedovég) medan

de insamla håningen. De bära vaxet och bifödan {dQid-axriv) omkring bakfötterna, men
de utspy håningen uti cellen. Då de hafva afsatt ynglet, rufva de det liksom hönsen.

Uti kakan ligger ungen tvärsföre medan han är liten, sedan ställer han sig upprätt och

matas, men han häftar aldrig fast vid vaxet, så att det kan märkas (m. in. om ynglets

tillväxt). — § 7: (fortsättning) . . . ; men om man utsläpper en Drönare med afryckta vin-

gar, så afäta Bien vingarna på de öfriga. —- § 8: Bien lefva 6 år; några lefva sju år;

men om en svärm uthärdat 9 eller 10 år, så anses han hafva varat länge. I Pontus fin-

nas en sort krithvita Bi som sätta håning två gånger i månaden. I Themiscyra, vid flo-

den Thermodon räfven i Pontus], bygga de kakor, både i jorden och i bikupor, hvilka

hafva blott litet vax, men tjock håning, samt släta och jämna kakor. Detta göra de

dock ej alltid, utan blott om vintern, ty af murgrönan, som är ymnig på stället, och

blommar vid den tiden, samla de sin håning. Till Amisus nedföres till och med hvit och

ganska tjock håning, som Bien afsätta vid träden utan vaxkakor, och sådan finnes äfven

annorstädes i Pontus. Det finnes äfven Bi som sätta tredubbla vaxkakor i jorden. Dessa
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innehålla väl håning, men inga maskar (yngel); dock äro icke alla kakorna sådana, ej

heller sätta alla Bien sådana (kakor).

VIII, 16. 2: Bien ligga i dvala blott under de kallaste dagarna af vintern, hvilket sy-

nes deraf att de icke kunna märkas hafva förtärt något af den tillstädesvarande födan,

och om man då tar ut dem, så synas de genomskinliga och hafva intet i magen. De hålla

sig stilla från Pleiadernas nedgång till våren. — VIII, 26: (Om Biens parasiter; se ofvan:

Clerus, n:o 5, och Teredo, n:o 21). Bien äro isynnerhet sjuka då skogen burit rostiga

blommor och under torra år.

IX, 27. 1: (se strax ofvan, vid Tetraptera Opisthocentra, om 9 sorter Bi). — § 2:..

Bien jaga icke, men de tillverka och insamla föda åt sig, ty håningen tjenar dem dertill.

Detta blir tydligt då biskötarne bereda sig till att uttaga kakorna; ty uppretade och myc-

ket plågade af röken, äta de då isynnerhet håningen ... De hafva äfven en annan sort

föda, hvilken somliga kalla Cerinthus (xi'ipti/&Oi'), men denna är sämre och har en fikon-

artad sötma. Detta ämne inbära de på benen liksom vaxet. — § 3: (om inrättandet af

nytt bisamhälle). — § 4: Först b)'gga de sådana kakor i hvilka de sjelfva (arbetsbien)

alstras; sedan dem, för Visarna och Drönarna. Sina egna kakor bygga de alltid; men Vi-

sarnas då ynglet är ymnigt och Drönarnes då håningen tyckes blifva ymnig. Bredvid sina

egna sätta de kakorna för Visar, hvilka äro små, och dem för Drönarna, bredvid dessa.

De sednare skilja sig till storleken föga från de vanliga kakorna. De börja bygga vid

bistockens tak (och fortsätta nedåt ... m. m. om cellerna). — § 5: (Om Mity, fiirv, ett

svart, starkt luktande ämne, hvarmed springor tillsmetas). Somliga säga att Drönarne

bygga kakor för sig sjelfva och i sjelfva bikupan och deltaga med Bien i (att bygga)

vaxkakan, men att de ej samla håning, utan, att både de sjelfve och deras ungar födas

med Biens håning. De vistas mest inne; men om de flyga ut, så stiga de hoptals uppåt,

mot himlen, i kretsar liksom om de öfvade sig; och sedan de gjort detta gå de åter in

och förpläga sig. — § 6: Kungarne flyga aldrig ut, annat än med hela svärmen;.. Man

säger äfven att om svärmen har förirrat sig (från Kungen), så åtskiljes den och spårar

till dess den genom lukten har återfunnit sin Vise; . . . samt att om den omkommer, så

förgås hela svärmen ... — § 7: Bien upptaga vaxet i det de hastigt vidröra växterna

med framfötterna , hvilka de aftorka på de mellersta, och dessa åter på de bakres utbredda

del (rce fiAatgce; det sneda, valgum), och sålunda belastade flyga de åstad . . . Men under

hvarje utflykt går Biet icke till andra sorter blommor, utan från violblomma till viol-

blomma, utan att vidröra någon annan sort, ända tills det kommer hem ... ej heller har

man sett huru de förrätta sitt arbete (med kakan); men vaxets upptagande har kunnat

ses på oliveträden, emedan de dröja längre på dessa träd, för bladens tjockleks skull

[sannolikt ett stympadt ställe]. Derefter yngla de. — § 8: Intet hindrar att yngel och

håning och Drönare kunna finnas i samma kaka. Då Visen lefver säger man att Drönarne

alstras särskildt; men i annat fall, att de födas af Bien i deras celler och att dessa (Drö-

nare) blifva ondsintare . . . Drönarnes celler äro större ... — § 9 :
(Ordagrant det förut

sagda, V, 18 och 19: om flera sorter Bi, två sorter Visar, små och stora bi, Phor, Drö-

nare). De Bi som blifva efter dem, hvilka hållas tama, äro olika med dem efter de vilda;

ty de sednare äro mera ludna samt mindre, arbetsammare och ondsintare. De nyttiga Bien

{XQV$(*i) tillverka jämna kakor med betäckningen på ytan [öfver cellerna] alldeles slät

och hela kakan är af en sort: med ensamt håning, eller ungar eller Drönare ... —



132 C. J. SUNDE VALL,

§ 10: Men de stora Bien [se ofvan, V, 19. 1J göra ojämna kakor ined kullriga betäcknin-

gar liksom Anthrena. Dessutom hafva de ynglet och det öfriga ej ordnadt, utan efter

omständigheterna. Af dessa alstras de sämre Visarne och talrika Drönare samt de så kal-

lade Tjufbien (Phores), men ganska litet eller ingen håning. (Vidare om kakornas för-

därfvande genom spindellika trådar). — § 11: De som äro födda till Tjufbi och Drönare

förrätta intet arbete, men äro hinderliga för de öfriga, samt gripas oeh dödas af arbets-

bien. Dessa döda äfven de Visar som äro öfverflödiga och isynnerhet de dåliga, att de

icke må vara många och söndra svärmen. De döda dem isynnerhet då svärmen ej är

talrik oeh ej bör afgifva utflyttningar. Vid dessa tillfällen förstöra de äfven konunga-

kakorna ... De förstöra äfven drönarekakorna om brist på honing förmodas ... — § 12:

De små Bien strida häftigt mot de stora och försöka att utdrifva dem, och om de lyckas

häruti, så anses den svärmen vara utmärkt god. Men om de andra (stora Bien) blifva

ensamma för sig, så arbeta de ej och göra ingen nytta, men dö ut före hösten. De goda

Bien söka att utanför bikupan döda hvad som bör dödas; men de bära ut dem som dö

inom den. Tjufbien skada kakorna i egen bikupa, och om de kunna, så smyga de sig in,

äfven till främmande; men då de gripas blifva de dödade ... — § 13: Kungarne ses ej

ute annat än med utflyttningar (af nya svärmar), men då ser man de öfriga (Bien) ho-

pade omkring dem. Några dagar förr än en utflyttning (svärnming) skall ske höres ett

ensligt och eget ljud, och två eller tre dagar förut flyga några få omkring kupan; men

om Konungen är med bland dem är obekant, emedan det är svårt att se. Då de äro

samlade flyga de åstad och de vanliga bien åskiljas, livar med sin Kung. Men om en liten

svärm råkat sätta sig nära en stor, så öfvergå de fåtaliga till de talrika och förgöra den

Kung som de hafva lemnat, om han följer efter. . . — § 14: Hvarje (af Bien) har sitt

göromål anvisadt: några bära blommor, andra vatten, andra göra kakorna släta. De bära

vatten då ungarne matas. De sätta sig aldrig vid kött eller äta frukt .... i klart väder

arbeta de oafbrutet, och det unga Biet arbetar på 3:dje dagen sedan det är utkläckt....

— § 15: Arbetsbien hålla kupan ren från skadedjur ... Då biskötare uttaga kakorna, lemna

de åt Bien föda för vintern, som, om den är tillräcklig, bibehåller svärmen ... De äta

håning både sommar och vinter, men indraga äfven en annan sort föda, af vaxets fasthet,

hvilken somliga kalla Sandaraca (occpdccpaxii).

(Fortsättning: IX, 27) § 16: Skadliga för Bien äro isynnerhet Getingarne (Vespa) och

de småfoglar som kallas iEgithali (Parus); äfvenså Svalan och Merops. Äfven Kärrgro-

dorna fånga dem vid vattnet, hvarföre biskötare uppfånga dessa ur de polar, hvarest Bien

pläga hemta vatten ... De strida dels mot andra Bi, dels mot Getingar; men ute anfalla

de hvarken h varandra eller något annat (djur); men dem de finna vid bikuporna döda de

om de kunna. — § 17: De som sticka dö sjelfva, emedan gadden ej kan utdragas utan

tarmen . . . men då gadden är förlorad dör Biet. De kunna äfven döda större djur ... —
§ 18: (återupprepar åtskilligt förut sagdt). . . . Bien äro högst renliga; ofta flyga de ut

för att afgifva exkrementerna, emedan dessa lukta illa. De hata starkt luktande ämnen
och salfvor, hvarföre de sticka dem som bruka sådana. . . . Äfven Paddan skadar dem . .

.

— § 19: (Unga Bi; Drönare dödas m. m.). — § 20: (Om Clerus, se förut, n:o 5). Thy-

mus är föda för Bien ... — § 21: Under stark blåst bära de en sten såsom ballast. Om
en flod är nära, så dricka de allenast ur den . . . Håning beredes vid två årstider . . . men
vårhåningen är behagligare, hvitare och i allmänhet bättre än den som blir om hösten
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I jäinf. förut, Y, 19. 3J . . . (in. in. om håning) ... — § 22: Då skogen blommar tillverka

de vax, h vårföre detta bör då borttagas, emedan de strax ersätta det. De taga det af

Atractylis, Melilotus, Asphodelus, Myrrine, Phleos, Agnus, Spartum. (Om Thymus; exkre-

menter). De små (Bien) äro arbetsammare än de stora; de hafva slitna vingar, och svart,

liksom svedd färg. De andra äro vackra och glänsande, liksom sysslolösa fruntimmer. —
§ 23: Bien anses tycka om buller, h vårföre det berättas att man sandar dem till kupan

genom att klinga och skramla med lerkärl. Det är dock ovisst om de höra, samt om de

göra detta af välbehag eller af fruktan. Arbetena äro fördelade, såsom förut sades . . .

(sköta ynglet . . bära vatten och blanda det i håningen . . .). Om morgonen äro de tysta

(.".. tecken gifves till arbetets början och slut..). — § 24: (Om tecken till god helsa;

och om svärmens skattning) ... man uttager ett mått (x°ä) ur kupan, eller mera .. . Blott

fä kupor gifva 3 mått. — § 25: Fiender till Biet äro Får och Getingar. Biskötare fånga

de sednare i en skål, hvari de lagt kött, hvilken de, då många sandat sig dit, tillsluta med
locket och sätta på elden. Ett ringa antal Drönare är gagneligt för svärmen, ty de göra

Bien arbetsammare. Bien förutspå väder. . . — § 26: Då de hänga sig vid hvarandra på

kupan, är det ett tecken att de vilja flytta ut; men då biskötarne märka detta, stänka

de sött vin på svärmen. Det är nyttigt att omkring bilägret plantera Päron, Bönor, Me-

dicago, Arter, Myrtus, Vallmo, Serpyllum, Mandel. Somliga biskötare strö mjöl på sina

Bi för att igenkänna dem på betet. Om våren är sen eller torr, eller om växterna blifva

brandiga (rostiga), sätta Bien mindre yngel. På detta sätt förhåller det sig med Bien.

Ehuru ungefär hälften af de vidlyftiga uppgifterna, som syntes mindre vigtiga eller innefattade omsägelser,

blifvit utelemnade (vid ".
. ."), synes det, af det ofvan anförda, ej blott att författaren med förkärlek sökt göra

sig underrättad om det vanliga Biet, Apis meliifica, och dess naturalhistoria, hos de ofta omtalade Bi skö-

tarna, utan äfven att dessa haft ganska olika åsigter af Biens natur och hushållning, samt att någon eller nägra

af dem ägt en för den tiden märkvärdig kännedom om dessa djur. De hafva känt att A7isarne ensamme voro

honor och Drönarnc hannar (V, 18. 1 och 2); att de förra dödades om de voro flera än en, de sednare efter att

hafva gjort nytta; att egna celler, af annan skapnad, sattes för bada dessa; att håningen utkräktes genom munnen
i cellen (V, ID. 5); sättet huru vaxet och födan insamlas och mycket mera som visar en ganska fin observation

på en tid dä man ej kunde hafva kupor med glas. — Men denna utmärkt goda kännedom har blifvit samman-

blandad med uppgifter af andra, som ej haft så god reda på sina Bi. Från dem förskrifva sig utan tvifvel upp-

gifterna om ynglets alstring på växter och indragande i bikupan, samt om de stora, dåliga (arbets) Bien som

jämte de små och goda (yQrjGTCti) skulle vara nödvändiga medlemmar af hvarje bisvärm. De tyckas hafva

känt de stora och tröga Drönarna, som väl äta håning, men ej arbeta eller hemdraga förråd, men ej deras rätta

beskaffenhet, utan blott kallat dem "stora och dåliga Bi", hvilka de för öfrigt ansett vara af samma beskaffenhet

som de vanliga arbetsbien, och författaren, som tydligen ej användt mycken tid för att studera Bien i naturen,

har upptagit och återgifvit deras berättelser. Vidare tyckas andra hafva. under namn af dåliga Bi, talat om
Getingar eller Humlor, som göra ojämna kakor, med kullriga lock öfver cellerna. Ett dylikt ursprung kan äfven

det hafva, som säges om två sorter Visar. Dock torde uppgiften om Visarnas olika färg kunna hafva afseende på

en annan, verklig olikhet. Författaren säger (V, 18. 2) att de bättre Visarna äro rödaktiga, de sämre svartare

och brokigare. Detta torde antyda någon kännedom om de två varietetema af Biet: den vanliga, mörkare, och

den sydliga, klarare färgade, som begagnas i Ital en (A. ligustica). Jag känner ej hvilkendera som nu är vanlig

i Grekland. — Att Bien under hvarje resa blott besöka en sort blommor, gäller endast då de samla frömjöl.

Äfven för det som säges ora Tjufbien (</>0(>) måste flera dylika förväxlingar af olika personers uppgifter

ligga till grund. Namnet härleder sig visserligen frän egentliga tjufbi: vanliga arbetsbi från andra kupor, som för-

söka att stjäla håning, men ofta upptäckas och dödas. Men då dessa anses såsom ordinarie medlemmar af hvarje

bisamhälle, hvilka äfven skulle skada sin egen svärm, så tyckes detta hafva afseende pä Drönarna (jämför IX,

27. 10). Andra torde med tjufbi hafva menat Getingar o. d., och då tjufbien sägas vara svarta och bredbukade,

sa synes det antyda att man såsom sådana ansett andra Bi-arter, såsom af slägtet Megilla, Eucera, Mega-
chile, o. s. v. — Med de Vilda bi, som nämnas IX, 27. 0, torde likaledes böra förstås andra dylika slägten.

— En och annan af Bi-sorterna från Pontus (V, 19. 8) torde kunna igenkännas uti där lefvande arter.

Utom håningen Qiekt) och vaxet (x/^oj-), omtalas förvaxet och smetvaxet (propolis) under två

namn: Cerosis (xrjQwoig: V, 19. 4) och Mity (/mi;: IX, 27. 5). De frömjölsbollar som Bien inbarn pä bak-

fötterna, hvaraf de sägas bereda föda (åt larverna; men väl mindre åt sig sjelfva). samt det deraf hopsamlade
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förrådet, omtalas på tre ställen under olika namn: Erithace (eQi&axrj: V, 19. 6). Cerinthus (xrjQlv&og: IX,

27. 2) och Sandaraca (oavdaQaxq: ibid. § 15). — På flera ställen omtalas att Bien hemta vatten ocli dricka

vid floder eller vattenpölar, att de bafva vissa ställen dnr vattnet liemtas, att grodorna där lura pä dem och taga

dem till så stort antal att biskötare funnit sig föranlåtne att bovtfånga grodorna o. s. v. Det är ganska sant att

Bien dricka, ej blott af daggdropparna, utan äfven på det här beskrifna sättet; men att grodorna dervid skulle

bortfånga dem i så stor mängd, att svärmarne deraf kunde betydligen skadas, synes något tvifvelaktigt. Möj-

ligtvis begicks samma misstag af de gamla Grekerna, soin ännu plägar ske hos oss, då man förväxlar Bien

med vissa Flug-arter som pläga uppehålla sig vid vatten (Syrphus tenax, arbustorum, pendulus m. fl.), och kallar

dessa Vattenbi, samt anser dem vara desamma som Biens Drönare; h vårföre dessa sednare tämligen allmänt pläga

kallas Vattenbi, äfven af dem som ganska väl känna skillnaden mellan dem och de nämnda Flugorna.

24 b. Kt](fi]v (Cephen; lat. Fucus), Drönaren eller Bihannen ointalas ofta i det

föregående; ibland nästan såsom en egen djurart, boende tillsamman med Biet (arbetsbiet,

/uéAiTTCc). — Detsamma gäller om Visen {^yh/ucov, Hegemon, Anföraren, eller fiagiAtvg,

Basileus, Kungen). Äfven om Stora bi, Goda bi, Tjufbi; se under n:o 24.

25. Några andra närslägtade Bi-arter tyckas vara omtalade under namn af Fur

{(fOQ), Vilda bi och Bi uti Pontus, hvarom se under n:o 24.

26. BojufivÅtog (Bombylius). V, 17. 6: (omtalas uti berättelsen om en Lepidopter;

se förut n:o 17 6). — IX, 27. 1: (uppräknas bland bi-artade insekter, som lefva ensamma;

se förut, sid. 129, under C, Tetraptera . .) "den som kallas Bombylius ar störst af alla"

(de bi-artade insekterna). — IX, 30. 1: Bombylii lägga ägg under stenar på sjelfva

jorden [i jordytan?] i två eller något flera celler. Uti dessa finnes äfven början till en

dålig håning.

Namnet Bombylius utmärker i allmänhet en större, surrande insekt (jämf. n:o 17 b); och då detta använ-

des för ett Bi-artadt djur, som säges vara större än de öfriga, så kan det svårligen betyda annat än en art

Humla, Bombus (kanske tillhopa med andra dylika, t. ex. Xylocopa, som dock ej bygger i jorden). Författaren

tyckes hafva lärt känna boet af Bom bus lapidarius, eller någon annan art, som bygger vid jordytan, då det

nyligen var anlagt om våren och ännu blott innehöll några få celler, hvarigenom han trott att Humlorna lefva en-

samma. För öfrigt tyckes slägtet Bonibus hufvudsakligen vara nordligt. Det har de största arterna uppåt fjäll-

bygden (B. lapponicus, alpinus, hyperboreus) och de talrikaste individerna i nordliga länder, såsom hos oss, men
tyckes förekomma i vida ringare antal i södra Europa. Häraf kan det förklaras, som synes oss besynnerligt, att

de så litet omtalas af de gamla. Plinius tyckes knappt nämna dem och använder namnet Bombylius allenast för

surrande fjärilarter.

27. Bopfivxict (Bombycia). V, 21. 1: Några af Bombycierna bygga, vid en sten

eller annan dylik kropp, af gyttja, någonting skarpt, såsom en saltskorpa, {o§v, digntQ di

ccXeg xaxaXtiifovTcti). Detta är ganska tjockt och hårdt, ty man kan knappt skära sönder

det med eggjern (med en lans: Ady/tf). Där föda de (agg), och hvita maskar alstras uti

den svarta hinnan. Men utanför hinnan, i gyttjeskalet, finnes vax, som är mycket blekare

{ooxQOTiQog) än Biens vax.

Först bör anmärkas att de ofvan anförda grekiska ord, som jag öfversatt med orden: "såsom en saltskorpa",

tydligen äro stympade eller sednare så inskrifna, att de ej passa i meningen (de skulle kunna passa vida

bättre om man finge läsa xaxaXeinoviai). Det öfriga är en tämligen riktig beskrifning af de celler som byg-

gas af vissa, ensamt lefvande Bi, t. ex. Megachile muraria Latr.; det yttre skalets hårdhet omtalas blott med
öfverdrift. Det nämnda "vaxet" är den föda, som finnes inlagd för Bilarvens näring. — Namnet Bom by cium
omtalas här tillhopa med Bi och Getingar och betyder på detta ställe uppenbart detsamma som Bombylius (en

större Bi-sort); men på ett annat ställe har det den i sednare tider mera vanliga betydelsen af silkestråd (se

derom förut, n:o 17 b).

28. £tplfc (Sphex; lat. Vespa), Geting. I, 1. 11: lefver i samhälle. — IV, 7. 4:

har gadd, liksom Biet. — V, 17. 5: (blir af en mask). — V, 20. 1: Då Anthrenerna och

Getingarne ej hafva någon Vise (f//é,uoVa), utan irra omkring utan att finna någon, sättas
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kakorna för ynglet af de förra på höga ställen, af de sednare i hål, men då de hafva

Vise, sätta de dem under jorden. Alla deras celler äro sexkantiga såsom Biens; men
kakan består ej af vax, utan af ett barklikt och spindelväfslikt ämne; men Anthrenernas

kakor äro mycket prydligare än Getingarnes. De sätta in aflet (yövov) såsom en droppa

på cellens sida . . . Afvel finnes ej i alla cellerna på en gång, ty i somliga är det redan

stort, färdigt att flyga; i andra äro puppor (vvju<pai), i andra, ännu blott maskar. —
§ 2: Träck finnes blott hos maskarna, liksom hos Bien. Pupporna ligga orörliga i till-

slutna celler ... — (IV, 7. 1 och IX, 27. 1: uppräknas bland biartade insekter). — IX,

27. 16: De skada Bien.

IX, 28. 1: Af Getingar finnas två slag. Af dem äro de vilda sällsynta. De alstras

på bergen och fortplanta sig ej i jorden, utan i ekar. De äro större och långsträcktare

och svartare än den andra sorten, och brokiga samt alla försedda med gadd och starkare.

Dessas styng är smärtsammare än de andras, emedan deras gadd är större mot kroppen.

De lefva ett helt år och ses äfven om vintern utflyga ur afhuggna ekar; men de öfver-

lefva vintern liggande i dvala, och vistas uti vedstammar. En del af dem äro mödrar

(jut]Tpai; egen ti. moderlif, uterus), andra äro arbetare, liksom bland den mildare sorten,

och under dessa sednare skola vi omtala bådaderas beskaffenhet. — § 2: Äfven af den

mildare sorten äro två slag {yevri): Visarna, som man kallar mödrar, och arbetarne.

Visarna äro mycket större och mildare; men arbetarne lefva ej ett helt år, utan dö alla

då vintern inträffar. Detta är tydligt deraf, att vid vinterns början blifva arbetarne tröga

och vid solståndet synas de ej mera. Men Visarna ses hela vintern och ligga i dvala i

jorden; ty många som plöja eller gräfva hafva om vintern sett dessa mödrar, men inga

arbetare. — § 3: Getingarnes fortplantning sker sålunda: då Visarna hafva funnit ett pas-

sande ställe, bilda de, i början af sommaren, kakor och bygga de små getingboen, med

vid pass fyra celler i kakan {öiov tztqu&vq&s), eller nära så, uti hvilka födas Getingar

men ej mödrar. Men sedan dessa blifvit fullvuxna, bygga de med deras tillhjelp andra,

större, och åter, då dessa äro utvuxna, andra, så, att vid höstens slut finnas de flesta

och största getingboen, i hvilka Visen, som kallas moder (/utjrpci), ej vidare föder Getin-

gar, utan mödrar. Dessa födas ofvan, vid boets yta, af större maskar uti 4 eller ej

mycket, flera, sammanhängande celler, lika dem uti Visarnas kakor. Sedan arbets-getingarne

blifvit födda i kakorna, arbeta Visarna (fye/ioveg) icke mera, utan arbetarne föra till dem

föda, hvilket synes deraf att Visarna ej mera flyga ut, utan blifva i ro inne. — § 4: Om
Visarna från förra året dödas af de nya Getingarna, sedan nya Visar blifvit födda, . . .

eller om de kunna lefva längre, är ej bekant . . . Modergetingen är bred och tung samt

större och tjockare än arbetaren och mindre skicklig att flyga . . . hvarföre hon alltid sit-

ter uti boet, sysselsatt med att ordna det inre ... — § 5: Det är ovisst om Visarna

hafva gadd eller ej; de synas dock, liksom Bivisarna, hafva den, men ej sticka. Några

af Getingarna sakna gadd liksom Drönarne, andra hafva gadd. De som sakna gadd äro

mindre och svagare och försvara sig icke; de som hafva gadd äro större och starkare;

somliga kalla dessa hannar och de oväpnade honor. Många tro att de som hafva gadd,

förlora den om vintern; men jag har ej träffat någon som sjelf sett detta. — § 6: Getin-

garne förökas mera under hetta och på steniga ställen. De födas under jorden; men

bilda sina kakor af sammandragna ämnen och jord. Hvarje kaka utgår från en enda

början, såsom från en rot. De begagna till föda äfven några blommor och frukter, men
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mest djurämnen. Man har nyligen sett några af de öfriga (de mildare) som parades, men

man eftersåg ej om båda eller ingendera eller blott den ena hade gadd. Äfven af de

vilda har man sett under parningen och funnit att den ena hade gadd; men om den an-

dra var det ovisst. Ynglet ansågs ej framfödas, ty det var genast i början större än att

det kunde vara yngel af Getingar. — § 7: Om man tager en Geting i fötterna oeh låter

den surra med vingarna, så komina de gaddlösa flygande fram. men ej de öfriga; hvaraf

några sluta, att de förra äro hannar, de sednare honor. Om vintern rinner man i hålor

både beväpnade och gaddlösa. Somliga bygga små och fataliga bo, andra bygga många

och stora. De så kallade mödrarna tagas vid vintersolstandstiden. mest på ahnar: ty de

samla klibbiga och kådiga ämnen. ... De fångas vid branter och räta jordspringor, oeh alla

befinnas hafva gadd. Sä förhäller det sig med Getingarna.

De har beskrifne arterne höra till det egentliga Getingslägtet , Vespa rec. s;.soii) synes af boets och

födans beskaffenhet. Den större, "vilda" arten, som bygger i ihåliga träd (i "Ekar") ar V. cral>ro (eller :.

dermed närslägtad sydligare art); — den andra, "mindre och mildare, som bygger i jorden", tyckes vara V. ruja

eller någon annan dylik, som i Grekland är allmän. — Man ser af hela denna afhandling. att författaren med
mycken ifver sökt utforska Getiugarnes lefnadssätt oeh beskaffenhet, t. ex. att fa ut red t hvilka som voro hannar

och honor, och hvilka som hade gadd eller saknade den. Men det synes äfven att han först börjat dermed, efter

att hafra närmare lärt känna Bien. just för jämförelsen med dessa. Nästan hela deras naturalhistoria förekommer

i 9:de boken, näst efter den sista alhandlingeu om Bien. I de föregående böckerna omtalar han dem blott mera

tillfälligi n lefvande i samhälle och såsoni upplysande, för sin tillkomst af maskar. Afven synes det uti

dessa framställningar, tydligare än af de flesta öfriga. att författaren ej mycket - sig med att sjelf under-

söka, utan att han för detta ändamål användt andra personer. I fall han sjelf hade noggrannare efn - - hade

han väl snart fått reda på könen, hvilka han nu aldrig med säkerhet lärt känna. Äfven hade

att ynglet i början ej är för stort för att kunna vara framföd t, o. s. v. Det som i början (V. 20. 1 ) säges, att

"Gtrtingarne ströfva omkring utan att finna någon Vise '*. tyckes böra så förstås att : de söka, på växterna, efter ett

genom generatio aequivoca alstradt Yise-yngel, men hafva ännu ej funnit ett såd

29. Ttv&Qrfivjv (Tenthredo). IX. 27. 1: (uppräknas blott med de föregående, som

lefva i samhälle). — IX. 30: Tenthredo liknar Anthrena, men är brokig och sa bred som

Biet, Hon är en fråssare och kommer ensam flygande till köken, där hon söker fisk och

andra sådana läckerheter. Hon föder (Ugg) vid jorden såsom Getingarne. men är fruktsam

och hennes bo är mycket större och langsträcktare än der;.

Uti dessa ord synes en egentlig Geting-art. Vapm, af dem som bygga i jorden, rara beskrifven, såsom

T', ruja eller någon annan, sålunda lefvandi- - g art. Då uppgiften sannolikt erhållits af en annan person an

den eller dem. som undersökt Getingarna. så kan Tenthredo ganska väl vara en af de arter som redau äro omtalade

under namn of Sphex.

30. Avböjt-i] (Anthrena). Uppräknas. IV. 7. 1. och V, 17. 5. samt IX. 2<i. 1 och

27. 1. bland Bi- och Geting-arter. — V, 19. 1: De stora Bien likna Anthrena. (Detsamma

återupprepas IX. 27. i<). — V. 20. 1: se under Vespa; hela besktifningen af kakorna och

ynglet är gemensam för båda; blott med följande olikheter:) Anthrena sätter Bina kakor

på någonting högt (klippor, träd o. d.?): hennes kakur äro mycket prydligare (y/.u(ftpo-

rtpa) än Getingarna^ — § 2: Uti Anthrenas kakor finnes, midt emot ativ __ct], liksom

en droppa håning. Dessas maskar (o/ador^) alstras icke om våren, utan om hösten, men
de tillväxa uppenbart mest vid fullmånarna. . . .

IX. 27. 10: De stora Bien tillverka ojämna kakor med kullriga lock öfver cellerna, lik-

som Anthrena. — IX, 29. 1: Anthrenerna lefva icke af blommor, såsom Bien, utan äro

mest köttätande, Derföre vistas de vid gödsel, ty de fånga de stora flugorna. Dä de

hafva tagit dessa, aftaga de deras hufvud och flyga bort med den öfriga kroppen. De
smaka äfven på söta frukter ... De hafva Visar liksom Bien och Getingarne; men dessa
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äro större i förhållande till de vanliga Anthrenerna lin Biens och Getingarnas Visar i för-

hållande till de sina. — § 2: De vistas inne, liksom Getingarnes Vise. Anthrenerna

bygga sina bo {g/LH]vog) i marken, utbärande jorden, liksom Myrorna; ty från dessa och

från Getingarna utflytta inga svärmar, såsom från Bien, utan den ständigt tillkommande

affödan blir qvar och gör boet större i det den utförer jordpulver. Dessa bon (aur^r^

blifva stora; ty af ett välmående bo uttogos nyligen (>,•<)'»/) tre eller fyra cophiner*) kakor.

De insamla ej föda såsom Bien, utan ligga i dvala öfver vintern, då de flesta dö; det är

obekant om alla då omkomma. I hvarje samhälle blir blott en Vise liksom hos Bien . . .

— § 3: Men då några Anthrener förirrat sig från svärmen, så samla de ämne vid något

(passande ställe) och bygga en kaka, sådan som man ofta får se, sittande så att den lätt

synes, och i denna tillsätta de en enda Vise [nämligen larven till en sådanj. Men sedan

denne kommit ut [ur cellen] och blifvit fullvuxen, flyttar den ut, tagande med sig (svär-

men) och bosätter sig med den i ett bo (gjifjvog; i jorden såsom nyss beskrefs). Orn An-

threnernas parning är intet bekant; ej heller hvarifran de fä sitt yngel . . . x\lla Anthrener

synas hafva gadd; men det är ovisst om Visen har gadd eller icke. — IX, 30: (se Ten-

thredo, som säges likna Anthrena, men vara brokig och bredare, liksom ett Bi).

Att Anthrenae icke, såsom man vanligen antagit, höra till Bien (Apiarhe), utan äro af de Getingartade

insekterna (Vesparire), synes tydligt af kakornas beskrifning och af födans beskaffenhet. Men det tyckes älven att

två eller flera arter blifvit förblandade under detta namn. Det uppgifves nämligen två gånger att Anthrena först

anlägger en öppen kaka på ett högre ställe och vistas där till dess en Vise blifvit färdig, hvarefter hela kolonien

flyttar och bygger sig ett bo (g(.irjvng, bikupa), som omger kakorna, i jorden, samt att detta bo blir ofantligen

stort. Ett sådant lefnadssätt är ej bekant hos någon art och tyckes ej kunna finnas hos någon, utan sannolikt

beror denna berättelse på förväxling af två arter, som likna hvarandra till storlek och färg, af hvilka den ene byg-

ger öppna kakor, utan yttre betäckning, pä stenar, träd eller qvistar, och den andre bygger i jorden. Pä förra

sättet bygga arterne af slägtet Polistes, som nära likna Getingarna, men äro smalare, h vilket äfven tyckes vara för-

fattarens mening om Anthrena (IX, 30). Deras kakor äro äfven fastare och till utseendet vackrare äu Getingarnas,

ehuru byggda af ett likadant ämne (papperslikt, sammansatt af fina trädspånor). — Den andra arten kan vara af

ett närstående slägte (Odynerus eller annat), men båda kunna svårligen bestämmas utan en närmare kännedom
om arterna i Grekland, hvarest författaren tyckes anse dem såsom ganska allmänna. Det som uppgifves om deras

-ätt att fånga flugor och bära dessa, bör kunna upplysa h vilken art som på detta ställe menas. Denne kan dock

ganska väl vara en tredje, t. ex. af slägtena Crabro, Mellinus, Gorytes m. fl. som likna Getingarna, och af hvilka

nästan hvarje art har ett eget sätt att långa och bära de larver, flugor och andra insekter som de inlägga till föda

åt sina ungar.

31. £uq\v (Siren). Denne omtalas blott på ett ställe, IX, 27. 1, hvarest Siren

uppräknas bland de insekter som likna Bi och Geting, och säges "lefva ensam" (ej i sam-

hälle; se förut, sid. 129 under: C, Tetraptera). Två sorter Siren nämnas där: en "liten

och mörk" {(påtog), samt en "större, svart och brokig". Derefter namnes Bombylius (Bom-

bus rec.) som är störst af alla.

Af dessa få ord kan ingenting med säkerhet slutas annat än att de båda namnen måste utmärka ett par

Bi-artade, ensligt lefvande insekter, som äro mindre än Bombylius; t. ex. med "den lilla, mörka" kunde möjligtvis

i allmänhet menas arterna af de nyares Andrena, Meyacldle, Hylceus o. d.; den "större, brokiga" skulle möjligtvis

kunna vara en art af slägtet Bembex, som utmärker sig genom sitt egna utseende och ljud, sin egna flykt o. s. v.

32. lxvbVf.icoi> (Ichneumon). V, 17. 15: De Getingar som kallas sparare (Ichneu-

mones), hvilka äro mindre än de öfriga, döda Spindlar och bära dem till en xägg eller

något dylikt som har ett hål. Där inlägga de ägg, och tillsmeta med gyttja, och deraf

blifva de spårande Getingarne. — IX, 2. 3: Ichneumon jagar Spindlar (Phalangas).

') En Gophinus skall, enligt Sträck, innehålla 370 franska kubiktum.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. KiO t.
*-ö
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Med dessa ord skildras lefnadssättet. af en del Gräfsteklar (Hymenoptera fossoria) och isynnerhet af slägtena

Sphex och Pompilus. Dessa äro i allmänhet mindre än slägtet Vespa, till kroppsmassan, och mata sina larver med
insekter, samt ofta med Spindlar af slägtena Lycosa m. fl. Ichneumon betyder sparare, af tyvog (ichnus), spar, och

såsom väl bekant är ser man beständigt huru de nämnde insekterne följa fältspindlarna, sparande, såsom hunden

följer haren, tills de finna dem. Möjligtvis rätta de sig härvid mindre efter lukten än efter spindeltråden?

33. ?Pi
t
y (Psen). V, 23. 3: De vilda fikonen innehålla den (insekt) som kallas Psen.

Denne är först en liten mask; sedan remnar huden då Psen utflyger, och lemnar densamma
efter sig, samt intränger i de omogna frukterna på det odlade fikonträdet, och öppnar

dessa, hvarigenom de ej affalla. Derföre pläga jordbrukare binda vilda fikon vid trädgårds-

fikonen och de plantera vildfikon nära de odlade fikonträden.

Kännedomen oui Cynips psenes L., som genom sitt inträngande i de omogna fikonen (hvilka egentligen äro

de tillslutna blomfästena) gör dessas befröande möjligt, förskrifver sig från den äldsta forntid, sannolikt långt före

skrifkonstens uppfinning och visar att raenniskan, äfven vid en ganska låg bildningsgrad, gjorde ganska fina iakt-

tagelser på naturföremålen; men blott de, som voro till omedelbar nytta, blefvo genom tradition bevarade.

34. MvQ/nrji (Myrinex), Myra. Uppräknas, I, 1. 11, bland djur som lefva i sam-

hälle, "men Myrorna äro utan regering" (ctvccpx01)- — IV, 1. 3: En del äro bevingade,

andra vinglösa. — IV, 8. 15: Då Myrorna beströs med origanum och svafvel, lemna de

sina myrstackar och genom rökning med hjorthorn fly de flesta dylika (insekter); men
isynnerhet fly de styraxröken. — V, 8. 5: Myrorna, som ej ligga i vinterdvala, kunna

äfven om vintern paras och födas, då vädret är gynnande. — V, 21. 2: Äfven Myrorna

paras, och föda små maskar, hvilka icke sitta fastvuxna vid någonting [icke i kakor, så-

som Biens ungar]. Dessa äro först små och runda, men bli fva, då de tillvuxit, stora

{/uaxQcc; långsträckta?) samt ledade. De födas om våren. — IX, 26. 1: De arbetsammaste

djur bland insekterna, äfven jämförda med alla de öfriga, äro Myrornas slägte och Biens;

äfven Anthrenerna och Getingarna och ined ett ord alla med dessa beslägtade. . . . Men
Myrornas verksamhet ligger öppen för allas åsyn, både att de alla gå samma väg och att

de förvara samt utdela födan. De arbeta äfven om natten vid fullmåne. — IX, 27. 1:

Myrorna jaga ej, men de hopsamla det gjorda [hvad de finna för sig användbart].

Myr-slägtet, Formica, omtalas här i allmänhet, utan att någon art deraf tydligen utmärkes. Detta slägte

borde, enligt författarens åsigt, jämte Lysmasken, utgöra en egen ordning (genus majus) bland insekterna, eme-

dan en del individer äro bevingade, andra vinglösa (jämför sidan 118, IV, 1. 3). — Jämför äfven Cnips, sid.

121, n:o g.

35. ' InnojuvQ/u^ (Hippomyrmex). VIII, 27. 2: På Sicilien finnas ej Hippomyrmeces.
Namnet, som endast anföres på ett ställe, betyder: Häst myra. Andra skrifva \7inelg (.ivQurjxsg , hvilket

skulle betyda: de Myror som kallas ryttare (Firm. Didot). Sannolikt menas någon stor art af Myror, såsom F.

herculeana, h vilken hos oss kallas Ilas t ni yra.

D. Dip ter a (Tvåvingade insekter).

Jämför sid. 118, art. I, 5. 5.

Vidare, I, 5. 5: Men Diptera hafva gadden framtill, såsom Flugan, Conops, MjTops

och Empis.

36. Mvta (Myia; lat. Musca), Fluga. IV, 4. 8: har snabel. — IV, 9. 2: Flugorna,

Bien och de öfrige, gifva ljud under flykten genom att utvidga och sammandraga (sig);

ty ljudet är en gnidning af den inre luften. — V, 1. 5 (se förut, Insekter i allmänhet,
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sid. 118, att: af Flugornas afvel blir ingenting). — V, 7. 1: (om parningen, se förut, sid.

119). — V, 8. 5: De paras äfven om vintern och föda, om vädret är gynnande. — V,

17. 10: Flugorna blifva af de maskar som finnas i djurs spillning, hvilken blifvit sönder-

delad. ... — VIII, 13: Flugorna lefva blott af vätskor, som de uppsuga med tungan; de

äro allätande (na/LMpaya) och förtära allehanda sorter safter.

Liksom i de nyare språken var [tina (Myia) ett allmännare namn för alla Insecta Muscaria, och deri-

bland närmast för Musca domestica, vomitoria, ccesar, carnaria m. fl. som mest ses omkring husen. Deras larver

tyckas hafva varit kallade euloi (Euli), hvarom se förut sid. 121.

37. OloTQog (Oestrus). I, 1. 7: (se nedanför). — IV, 4. 8: Myopes och Oestri ge-

nomborra fyrfotadj urens hud (med snabeln). — IV, 7. 3: Myopes och Oestri hafva denna
del (som liknar en tunga) ganska stark, liksom de flesta öfriga [af detta slägte]; ty hos

dem som sakna gadd baktill, finnes denne del såsom ett vapen; men de som hafva honom,
sakna tänder. . . — V, 17. 7: Af de små breda djur, som springa omkring på flodernas

yta, blifva Oestri, hvarföre de isynnerhet finnas omkring de vatten hvarest dessa djur

förekomma. — VIII, 13: Myops och Oestrus förtära blod.

Allt det som här uppgifves om Myops och Oestrus gemensamt, nämligen att de saga blod af däggdju-
ren medelst en stark snabel, passar ganska väl på Broms-slägtet, Tabanus rec. i allmänhet, och bekräftar den ge-
nom tradition bevarade meningen att Oestrus var grekiska namnet på detta slägte. Hos andra författare lärer

finuas uppgifvet att Oestrus plågar oxarna om sommaren. — Deremot är sannolikt den enda af ofvanstående upp-
gifter, som ensamt gäller för Oestrus, lånad af folktron (nämligen IV, 17. 7). Här förväxlas först Oestrus med de
större Syrphici eller Stratiomydes, hvilka vistas omkring vattnet, hvarest deras larver lefva; sedan anses dessa in-

sekter uppkomma af Gyrini, "som springa på vattenytan". (Jämf. förut n:o 9). — Det första stället hvarest

Oestrus namnes (I, 1. 7) är tydligen stympadt. Där står nämligen: ".
. Myggen i floderna; ty af dessa blir

Oestrus". Mellan de båda satserna äro uppenbart några ord förlorade, hvaruti möjligtvis den nyss omtalade histo-

rien om Gyrinus varit berättad. — Om Latinarnes Tabanus, se under nästa artikel.

38. Mvcoip (Myops). Uppräknas bland tvåvingade insekter I, 5. 5; se näst ofvan.

—

Anföres tillhopa med Oestrus, IV, 4. 8, — IV, 7. 3, — och VIII, 13, hvilka ställen blott

innehålla att: de suga blod af däggdjuren medelst en stark snabel. Jämför näst ofvan, n:o

37. — V, 17. 11: Myopes alstras i ved. — Ibid. § 17: Myopes dö af vattensot i ögonen.

Emedan Aristoteles oftast omtalar Myops tillhopa med Oestrus (se ofvan), så tyckes deraf följa att han
bestämdt skiljer mellan dessa, såsom två olika arter, hvilka dock enligt uppgifterna lefva på samma sätt (af blod

etc.) och tyckas hafva inbördes likhet. Häraf följer en sannolikhet, att i fall Oestrus betyder Broms, Tabanus, så

kan Myops betyda de mindre Tabaninerna, såsom Hceniatopota och Chrysops, hvilka hos oss pläga kallas Blind-
knaggar, emedan de anses se dåligt. Häraf namnet Tab. ctecutiens L. Men namnet Myops har ungefär samma
betydelse: mus-ögd, närsynt. Båda namnen komma deraf, att dessa små arter ofta, medan de suga blod, ej flyga

undan, utan äro lätta att döda, hvilken omständighet tyckes bekräfta vårt antagande. Den sista, ofvan anförda

uppgiften, är tydligen folksagans vidare utläggning af samma egenskap. Uppgiften, att de alstras i ved härrör

sannolikt deraf, att just dessa mindre arter pläga vara allmännast i skog; men för öfrigt är deras förvandling obe-

kant och det kan möjligtvis vara sannt att deras larver lefva i rutten ved. Arterna af Laphria lefva t. o. m. i

fastare ved; men dessa kunna dock ej menas här, emedan de ej suga blod af däggdjuren, utan blott saften af in-

sekter. Vidare synes traditionen bekräfta den här antagna betydelsen af båda namnen, i det att de latinske förfat-

tarne ej tyckas skilja mellan dem. Plinius säger (XI, kap. 28) att Tabanus och Asilus äro samma djur, som
"har gadden i munnen", hvilket uttryck tyckes komma från Aristoteles, äfvensom det (XI, 33) att Tabanus al-

stras i ved (såsom Aristoteles säger om Myops). Vidare tyckas dessa djur ej omtalas af Plinius, annat än

XXXII, kap. 1, sista orden, där han säger att Kamelen i Arabien skyddades mot A si Ii genom fisktran.

39. K(6voi\p (Conops). I, 5. 5: (Conops uppräknas här bland Diptera; se kort

förut). — IV, 7. 3: Conopes sticka ined denna (snabeln, "som liknar en tunga") och flugorna

suga blod dermed. — IV, 8. 16: Conops sätter sig ej vid söta saker utan vid de sura

(för att suga deraf). — V, 17. 12: Conopes blifva af maskar, som alstras i draggen om-

kring ättika.
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Här tyckas åter två ganska olika slägten vara hopförda under ett namn. På de två första ställena om-

talas en fluga som sticker mscl munnen och som livarken kan vara de nyss omtalade Tabanii (Oestrus och Myops)

eller Stickmyggen (Empis). hvilka alla, på båda ställena, nämnas jämte Conops. Denna bör således vara ännu en

annan, allmän och genom sina styng besvärlig rlug-sort, och sannolikast de sä kallade Stickflugorna, af slägtet

Stomoxys, som helt nära likna de egentliga flugorna. Namnet Conops har utan tvifvel afseende pä den långa

och starka, nästan kägellika snabeln hos den egentliga Stickflugan, Stomoxys calcitrans, och betyder kägel-ansikte,

kägelmun (xiov-ioxp). Jag anser således för troligt att detta namn, pä de anförda ställena hos Aristoteles, be-

tyder just denna insekt. Men hos andra författare tyckes det begagnas lör allehanda stickande insekter: såsom

biide Bromsar och Mygg. Jisopus har en fabel om Conops, som besegrar Lejonet, genom att sticka det omkring

nosen, men som sedan fångas och uppätes af en Spindel.

På de tvä sednare, ofvan anförda ställena hos Aristoteles, omtalas en fluga, som tycker om sura saker

och hvars larv lefver i ättikedrägg, eller i smuts och jord som blifvit fuktade af ättika. Detta tyckes antyda ett

helt annat sliigte, nämligen de egentliga Attikeflugorna, slägtet Vrosophila (Fall.; Mosillus Latr. t. ex. Dr. fene-

stralis, cellaris m. fl.), hvilka hafva ett sådant lefnadssätt, men äro små, gulaktiga och ganska olika med Stomoxys.

Namnets begagnande för båda skulle möjligtvis kunna vara föranledt deiaf, att man ofta ser Stomoxys, jämte andra,

vanliga flugaiter, begärligt suga af lindrigt sura vätskor, t. ex. syltsaker eller utblandad håning eller sirap som un-

der sommaren surna.

40. Efxntg (Empis; lat. Culex), Mygga. I, 1. 7: Somliga djur lefva först i vattnet,

men förvandlas sedan till en annan skapnad och lefva utom (vattnet), hvilket händer med
Myggen i floderna. — I, 5. 5: (uppräknas bland Diptera, som sticka med munnen; se förut).

—

V, 17. 8: Empidus blifva af små regnmaskar {agxccQiökg, ascarides); men dessa alstras i

gyttjan af brunnar och öfverallt där vatten sammanflyter, som innehåller jordartadt sedi-

ment. Denna gyttja antager först, genom förruttnelsen, hvit färg, sedan en svart och

slutligen en blodröd. Men då hon blir sådan, alstras af henne något som liknar ganska

sina och röda vattenalger ((fvxia). Dessa röra sig någon tid fastsittande (vid bottnen);

men sedermera lossna de och föras ofvanpå vattnet [näml. till vattenytan] och kallas

Ascarides. Efter några få dagar ställa de sig raka pa vattnet [näml. i ytan], orörliga

och hårda, och sedan, då ytterhuden remnat, sitter Myggan ofvanpå till dess solen eller

vinden sätter henne i rörelse; men då flyger hon bort. — VIII, 19. 4: Empis afkläder sig

ytterhuden.

Den egentliga Empis var utan tvifvel vår vanliga Mygga, Stickmyggan, slägtet Culex L., som var väl

känd såsom stickande och blodsugande; men, liksom i de flesta andra språk, sammauslogos, under samma namn,
alla ötriga sorter Mygg (Chironomus, Tanypus, Mycetophilre m. fl.) som ej suga blod, men likna Stiekmyggen.
Sålunda beskrifver författaren, V, 17. 8, tämligen väl förvandlingen af en Chironomus, af hvilket slägtc flera arter

hafva reda larver. (Början häraf, om förruttnelsen, bör naturligtvis afräknas). Emellertid är det ganska tydligt,

att han ej sjelf har följt hela denna förvandling; ty i detta fall hade han väl begagnat något riktigare uttryck om
puppans slutliga vistande i vattenytan. Här äro dessutom tydligen några missförstådda underrättelser, eller egna

iakttagelser inblandade, om larv och puppa af de äkta Myggen (Culex). — Den sista uppgiften (VIII etc.) kan

visserligen hafva afscende på förvandlingen från puppa; men skulle äfven kunna afse hudoinbytet hos en redan be-

vingad Ep lie m era. Se förut 11:0 13.

Hvad som egentligen menas med Ascarides blir ej rätt klart af denna framställning. Dock synes det

som om detta namn skulle utmärka antingen larv, eller puppa, af Stickmyggen, Culex, hvilka hålla sig i vatten-

ytan och mycket synas. Chironomi puppa vistas där sä kort tid, och märkes sä föga, att den säkert ej haft namn
i grekiska folkspråket. Emellertid synes detta användande af namnet strida emot dess egna betydelse. Det är näm-
ligen härledt af agxoro^c (non exsultans, ej hoppande, som hjertat; af a och gxaiQin), och skulle således utmärka
ett stilla liggande djur; men biide larver och puppor af Culex äro i hög grad rörliga, hvaremot de röda larverna

af Chironomus ligga stilla bland algtrådar pä bottnen och blott visa en svag, vägig rörelse på kroppen.

41. K$6io)v (Croton). V, 17. 9: Crotones alstras af gräset. — V. 25. 2 (såsom

fortsättning om Lössen): Åsnan har hvarken Löss eller Crotones, men Fäkreaturen hafva

båda. Låren och Getterna hafva Crotones, men ej Löss . . . (men pä Hundarne finnas

de så kallade Cyn or restan).

Namnet xq-atov plägar i lexica öfversättas på latin med Kieinus, hvilket sannolikt är rätt, emedan bada
orden tyckas, liksom det tyska Zeeke, betyda på en gång slägtena Uippobosca och Ixodes rea, eller i allmänhet
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större och ganska hårda parasit-insekter, som komina utifrån. Hos Aristoteles torde betydelsen af Hippobosva få

antagas för den hufvudsakliga Med den Croton som finnes på Fäkreaturen, menas väl isynnerhet Hästflugan eller

Fäflugan, Hippobosca equina; ty, ehuru visserligen Ixodes mycket fastar sig på dem, så sitter han dock dold

bland håret och synes föga. Fårens och Getternas parasit är H. (Melophagus) ovina. Åsnan säges vara fri för

ohyra. — Men dessutom säges Croton uppkomma af gräset, hvilket mera tyckes kunna hafva. afsecnde på Ixo-

des. — (Om Cy norhsestes se strax nedan, 11:0 45). — Det är anmärkningsvärdt att den för hästar och boskap

besvärliga Hästflugan så föga omnämnes af de gamla. Hos Plinitjs har jag blott kunnat finna ett ställe hvarest

den tyckes omtalas, och då, blott såsom plågsam för hundar. Han säger nämligen (XI, 34, näst efter en uppgift

om Ixodes, som här saknar namn, och om Himdo): "Hundarne hafva en för sig egendomlig, flygande fiende,

som isynnerhet anfaller öronen, mot hvilken de ej kunna försvara sig med tänderna" (est et volucre canibus pecu-

liare snum malum, aures maxime lancinans, qua defendi morsu non queunt), men detta "volucre malum" får här

intet namn och igenkännes ej såsom samma djur, hvilket vida allmännare finnes på hästar och oxar, dock utan att

så mycket pläga dem.

E. Aptera (Vinglösa insekter).

Jämför sid. 118, art. IV, 1. 3.

Sammanfatta de nyares Parasit-insekter m. fl. vinglösa, samt Myriopoder och Arachnider.

42. KÖQig (Coris; lat. Cimex), Vägglus. V, 25. 1: föder sig af safter ur lefvande

kött (etc., se under n:o 44). Cimices alstras af ångan från djuren, som sammanlöper utanför

(deras kropp, till ett djur).

Ehuru man ej ensamt af dessa ord kan sluta till betydelsen af namnet Coris, så är dock denna ganska
väl bekant genom tradition, emedan det lärer förekomma här och där hos grekiska författare, och antages utan all

tvekan för samma djur, som Latinarnes Cimex, af 1500-talets författare, såsom isynnerhet Scaeiger och Aldro-
vand. Men att Cimex var detsamma som vår vanliga Vägglus, Cimex lectularins L., är lika säkert. Plinius
anför namnet blott några få gånger, för att uppgifva att detta djur kan fördrifvas med bladen af Thelypteris, eller

att det är nyttigt såsom läkemedel, isynnerhet mot gifter, och kallar det dervid "animal foetidissimum" (XXIX, 4).

På detta ställe (något längre ned) nämner han äfven: "eos, (Cimices) qui agrestes sint et in malva nascuntur"

såsom ett öroninedel. Sedan omtalas Cimex af Varro m. fl. — Aldrovand säger (Ins. V, kap. 3): "Cimex lectu-

larins nulli non notus". — Allt detta må tjena till att visa. att denna ohyra var väl känd i Europa i äldre tider

och ej blifvit, såsom man i sednare tider velat antaga, hitförd först efter Amerikas upptäckt (Southall, Treatise of

Buggs, 1730); samt att Fabricius, då han gifvit den egentliga Cimex namnet Acanthia lectularia. liksom ofta i

dylika fall, handlat mindre rätt än Latreille, som för denna art bibehållit namnet Cimex.

43. tPvÅÅa (Psylla), Loppa; namnes endast V, 25. 1 (se nästa artikel, n:o 44):

Lopporna alstras genom en obetydlig röta, ty de uppstå öfverallt, hvarest smuts får torka.

De gamla namnen på Loppan, Pulex irritans L. (Psylla; lat. Pulex), äro väl kända och nämnas oftare af

författarna. Aristotelis mening om Loppans alstring kan så vida vara riktig, att hennes larv endast lefver af

torra, djuriska ämnen: blod, slem, träck, äfven på föga varma ställen.

44. 4>&t:lQ (Phthir; lat. Pediculus), Lus. V, 25. 1: De insekter som ej äro kött-

ätande, men lefva af safterna i lefvande kött, såsom Lössen, Lopporna och Vägglössen,

framföda väl alla, efter en parning, de sä kallade gnetterna (xovidag), men af dem blir

ingenting vidare. Af dessa djur alstras Lopporna . . . och Vägglössen ... (se näst ofvan), men
Lössen af sjelfva köttet. Ty då de äro färdiga att alstras uppkomma liksom små blein-

rnor utan var, och om man sticker hål på dessa, så utkomma löss. Hos somliga men-

niskor öfvergår detta till en sjukdom, då mycken vätska är i kroppen, och man berättar

att de hafva dödat några på detta sätt, såsom Poeten Alcman och Syriern Pherecydes. —

-

§ 2: Afven alstras en mängd löss hos somliga under sjukdomar. En sort löss finnes som
kallas vilda, hvilka äro hårdare än de som uppkomma hos de flesta (personer); dessa äro

äfven svåra att taga bort från huden. Hos barn blir hufvudet fullt af löss . . . och qvin-

nor äro mera besvärade deraf än män. De som hafva dem i hufvudet få mindre hufvud-

värk. Hos många andra djur alstras äfven löss. Till och med foglarna hafva dem, och
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Fasanerna . . . Äfvenså hos de öfriga (djuren) som hafva fjädrar med skaft, eller bår, utom

Åsnan . . . Getterna och Fåren. Oxarne hafva dem och Svinens löss äro stora och

hårda Men alla löss alstras ur sjelfva de djur på hvilka de finnas. Hos de djur som
bada sig och hafva löss, alstras dessa mera då de byta om vatten. — § 3: (om Fisk-löss).

Namnet utmärker, liksom i alla språk, egentligen Menniskans vanliga "trognaste följeslagare", Pediculus

hvmamis L., och därjämte alla andra arter af Pediculus och Insecta Mallophaga Nzh. — Berättelsen att Lössen ej

födas af de omtalade "gnetterna", utan alstras ur bleminor, är märklig nog, och visar huru dylika fördomar kunna

hindra äfven naturforskaren från att se. Den står tydligen i nära sammanhang med den redan här förekommande

sagan om Lussjukan (Phthiriasis), som ännu i våra dagar ej betviflas af de flesta, till och med af läkare, ehuru

ingen i sednare tider kunnat efter egna iakttagelser beskrifva ohyrans uppkomst ur bölder eller bleminor, hvilket

skett allenast efter berättelser och deraf uppgjorda föreställningar. Dock ligger sannolikt äfven här en sanning till

grund för sagan. I många länder har nämligen, troligen från de äldsta tider, landtfolket känt skabbkräket (Acarus

scabiei L.) och haft namn dcrpå. Somliga bland dem hafva så goda ögon, att de utan synnerlig ansträngning

kunna se detta lilla kräk, där det sitter i sin gång uti epidermis, och uttaga detsamma med en nålspets. I Sverige

är kännedomen om detta kräk ej ovanlig, och i flera landsorter har man namn derpå. Efter en dylik kännedom har

djuret flera gånger blifvit upptäckt af naturforskare, men äter bortglömdt. Ettmuller beskref det redan 1682
(Act. Lips. p. 319) och vid den tiden omtalades det i åtskilliga skrifter. Ånyo blef det bekant genom De
Geers beskrifning (Memoires VII, 1778), men kännedomen förlorade sig åter så, att man i Paris, år 1829, utsatte

en belöning af 500 Francs för djurets upptäckande. Denna belöning vanns dock ej, och både zoologer och läkare

betviflade djurets tillvaro, till dess en ung man, Eenucci, från Corsica, som studerade medicin vid sjukhusen i

Paris, framtog och visade det för flera, såsom något ganska väl bekant för allmogen i hans hemland. Utan tvifvel

fanns denna kännedom på samma sätt i gamla Grekland, och upptogs likaledes af läkare och naturkunniga, hvilka

dock då, liksom ofta sedan, voro mindre klarsynta än landtfolket, men mera begifna på generaliseringar och filoso-

femer, hvarföre de bortblandade det egentliga factum och glömde det, men i stället uppgjorde för sig, ej blett att

Lössen i allmänhet alstrades i kroppen, af dess vätskor, och där kunde förorsaka en egen sjukdoiusform, Phthiriaris,

utan äfven att dessa, och de lägre djuren i allmänhet, väl parades och lade en sort iigg, men att inga ungar blefve

af dessa ägg, utan nya individer alstrades genom ny generatio aequivoca! Denna lära återkommer på många ställen

hos Arjstoteles och var troligen på hans tid allmän bland läkare och filosofer.

45. KvvoQätzris (Cynorastes); namnes blott på ett enda ställe, V, 25. 2 (se Croton).

På det anförda stället säges blott: "men på hundarna alstras de sä kallade Cynorhaestae". — Hvad som

menas med detta namn är således ej rätt tydligt; men ordets egna betydelse: Hundförstörare (af xvtov och Qano)
tyckes knappt passa för andra parasit-insekter, än dem, som hos oss kallas Eästingar eller Flott, slägtet Ixodes

Latr., af hvilka jagt- och vallhundar ofta i skogsmark blifva fullsatta, så att de lida mycket deraf och blifva all-

deles utmattade. Denna mening är äfven vanligen antagen af Filologerna. Hästflugan kan visserligen plåga hun-

darna (såsom anföres under Croton, n:o 41), men hon alstras ("yireiai"), eller vistas, icke på dem. — Under

art. Croton (n-.o 41) anfördes, att detta namn sannolikt äfven innefattar betydelsen af Ixodes, liksom det latinska

Ricinus. Detta sednare namn finner jag hos Plinius blott på ett ställe, XXII: 18, hvarest Ricinus säges för-

jagas af saften af växten Chatmeleon; men på ett annat ställe, XI: 34, lemnar samme författare en ovanligt ut-

förlig beskrifning på en Ixodes, utan att gifva honom något namn. Här anses han äfven för samma djur som

Fårlusen (Hippobosca ovina).

46. AxctQi (Acari). V, 26. 1: 1 gammalt vax och i ved alstras ett djur, som anses

för det minsta af alla och kallas Acari; det är hvitt och litet.

Med detta kan väl svårligen menas annat än hvarjehanda små, bleka Acarider, som allmänt förekomma,

såsom Mjöloret, Acarus siro, arter af slägtet Gamasus m. fl.

47. ... V, 26. 1 (i omedelbart sammanhang med föregående, Acari): och i böcker

alstras andra (små djur): en del som likna dem uti kläder, (andra, som likna Skorpionen . .).

Dessa ord kunna tydas på olika sätt. På den tiden voro böckerna af barkpapper eller pergament och

mera sällan af papyrus, eller i allmänhet af ämnen som äro mindre utsatta för den egentliga Målen (Tinea) som
blott skadar ull och yllekläder samt fjäder och pelsverk. Men emedan linnekläder knappt angripas af insekter, så

tyckes meningen här vara, att djuret i böckerna liknade Målen i yllekläderna, antingen såsom larv eller fjäril. Jag

förmodar således att detta djur är Lcpisma saccharinum, som man ej sällan får se bland dammiga, oskurna böcker,

hvilka ej sluta tätt tillhopa, och som ofta, af någon likhet med Malfjärilarna, hos oss plägar kallas Mal. Man skulle

äfven kunna gissa på Pso c u s-arterna, som något likna löss; men i detta fall hade väl författaren utsatt namnet

Phthir. De arter af Anobium och Ptinus, som någon gång äta hål i eller genom böcker, kunna ej vara menade,

emedan de ej likna några af dem som finnas i kläder, och Chelifer omtalas särskildt på samma ställe.
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48. JZxogmcoåiqs (Scorpiodes). IV, 7. 4: Dessutom har denne (Scorpius) stora klor

(ehelas) liksom det skorpionlika djur (Scorpiodes) som finnes bland böcker. — V, 26. 1:

I böcker alstras . . . andra (djur) som likna Skorpionen, men utan svans och ganska små.

CAelifer cancroides, Klokryparen eller Bokskorpionen, finnes, äfven nu, ej sällan i böcker.

49. ^lxöqtiios (Scorpius), Sk or pion. II, 3. 10: . . Landtskorpionens svans har en

gadd . . . Några insekter hafva gadden utåt (blottad) såsom Skorpionen, som är den ende

långsvansade bland insekterna. Denne liar äfven kräftklor (/iftäs) ... — V, 21. 3: Äfven

Landtskorpionerna föda många små, ägglika maskar, hvilka de rufva; men sedan detta är

fullbordadt utdrifvas de, liksom Spindlarne, och dödas af ungarna; ty ofta födas omkring

elfva till antalet. — VIII, 28. 2 (se Vipera, Rept. n:o 13).

Af Skorpionslägtet, Scorpius L., finnas ett par arter i södra Europa och flere i norra Afrika. Fabler torde

alltid hafva varit berättade ora dem.

5G. AQ<x%vrlS (Arachnes; lat. Araneus v. Aranea), Spindel. I, 1. 11: Spindlarne
lefva af flugjakt. — IV, 4. 14: Carcinium [en CrustacéJ har likhet med en Spindel. — IV,

11. 5: Phalangiernas honor äro större än hannarne. — V, 7. 2: De Phalangier som

uppsätta nät paras på följande sätt: då honan har dragit i de trådar som äro utspända

från midten af nätet, så drager hannen emot; men sedan de ofta hafva gjort detta komma
de tillsamman och förenas med motvänd bakända; genom magens omfång blir detta par-

ningssätt passande för dem. — V, 16. 2: (se Polypus). — V, 17. 2: Phalangier och

Spindlar alstras af likartade djur. — Ibid. § 15: Spårsteklarne jaga Phalangier...
(och detsamma: IX, 2. 3. Jämför Ichneumon, Ins. n:o 32). — V, 22. 1: Alla Spindlarne
paras på det beskrifna sättet (kap. 7), och föda först små maskar, men dessa maskar för-

vandlas till Spindlar, hela, och ej blott en del af dem; dessutom äro de runda från bör-

jan. Men då hon har födt, rufvar hon, och på tre dagar blifva de ledade (utbildade).

Alla föda i en spindelväf; men somliga i en, som är tunn och liten, andra i en tjock väf,

andra åter helt och hållet i ett rundt fodral; men några [arters '^gg^ ) omgifvas blott till

en del af spindelväf. Spindelungarne födas ej alla på en gång; men de hoppa strax

och spinna trådar. De innehålla en tjock och hvit saft, liksom maskarne. — § 2: Angs-

spindlarne föda först i en liten spindelväf (påse), hvars ena hälft är vänd mot dem

BJelfva och den andra utåt (motsatt håll), och i denna utkläcka de ungarna genom rufning.

.Alen Phalangierna föda i en korg af tjock väf, på hvilken de sitta och rufva. De

skickligare bland Spindlarna föda ett mindre antal, men Phalangierna en stor mängd

(ägg), som, då de tillvuxit, omgifva modern rundtomkring, samt döda och utkasta henne,

men äfven ofta hannen (fadern) om de finna honom;; ty han rufvar jämte honan. Ibland

finnas ända till 300 omkring en Phalangium. Spindlarne blifva, ifrån att vara små,

fullvuxna ungefär på fyra veckors tid. — V, 26. 1 (se under Tinea, n:o 20). — VIII, 6. 1:

Spindlarne utsuga sitt rof utan att svälja det (de lemna det således helt ifrån sig). —
§ 2: Phalangier och Ormar kunna lefva länge utan föda, hvilket synes af dem, som

uppfödas hos Apotekare.

IX, 2. 5: Ascalabotes äter Spindlar. — IX, 26. 2: Spindlar och Phalangier äro

af flera slag. Af de Phalangier som bita starkt finnas två: den ena sorten liknar den

som kallas Lycus: den är liten, brokig, liflig och hoppande, samt kallas Psylla. Den

andra är större, till färgen svart, med långa framben; han är trög i sina rörelser, går
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långsamt, utan kraft och hoppar ej. Alla de öfriga, som Apotekare hafva utställda, bita

antingen icke, eller svagt — § 3: En sort bland dessa ("En annan sort") kallas Lycus.

Af dem sätta de små intet nät; de större väfva ett som är ojämt och dåligt utmed jor-

den vid murar. De sätta alltid sitt nät öfver en öppning (ett hal) och dröja där inne,

vid (nätets) början, till dess något fastnar i nätet, så att det rör sig, då de komma fram.

Men den brokige (Phalangium?) sätter ett litet och dåligt nät under ett träd. — § 4: En
annan, tredje sort, är slugast och konstrikast bland dessa, ty han spinner först, utsträc-

kande (trådar) åt alla håll mot hörnen [mellan h vilka nätet skall sättas] ; sedan uppsätter han

varpen [nätets radier] från midten, hvilken han skickligt finner. På dessa (varptrådar)

sätter han inslaget; slutligen sammanväfver h;m (trådarna?); men sitt hvilorum och neder-

laget för fångsten uppsätter han på ett annat ställe. Han sitter midt i nätet för att akta

på rofvet och då något fastnar (i nätet), så att midten rör sig, ombinder och invecklar

han det först i trådar, så att det ej kan röra sig, sedan bär han bort det och, om han

är hungrig, utsuger han det, . . . men om icke, så går han åter på fångst, men lagar först

det sönderrifna. — § 5 . . . (fortsättning om nätet och fångsten) . . . Honan arbetar och fångar,

och hannen får sin andel af bytet [!]. — § 6: Af de konstförfarna Spindlar, som upp-

sätta ett tätt nät, finnas två sorter, en större och en mindre. Den som har längsta fötterna

lurar på rofvet, sittande på nätets undre sida ("upphängd undertill"), på det att djuren

icke må förskräckas och akta sig, utan falla i nätet ofvan till; ty för sin storleks skull har

han svårt att gömma sig; men den (andre), som är af medelmåttig storlek, sitter ofvanpa,

dold i en liten håla i nätet. — § 7: Spindlarne kunna, strax sedan de äro födda, gifva

ifrån sig spindelväf; icke inifrån, såsom ett exkrement, som Democritus säger; utan från

kroppen, såsom en bark, eller liksom de hvilka kasta sina hår, såsom Piggsvinen [!]. De

inveckla äfven större djur, såsom små ödlor, hvilkas kropp de omspinna, springande om-

kring den, till dess de äfven ombundit munnen. Då först kommer Spindeln (intill ödlan)

och biter. (Obs. Origimdet har här två gånger: oro/ua, mun; af hvilka dock det första

tydligen bör vara acojua, kropp). — IX, 27. 1: Spindlarne tillverka ingenting (sådant

som Biens kakor) och samla ej åt sig, utan lefva blott af jagt.

Uti det ofvanstående har jag på ett ställe samlat allt det som Aristoteles anför om alla de olika sorterna

af Sjiindlar, under namnen Arachne, livilket ord här alltid öfversättes med Spindel, samt Phalangium, Ly-

cus och Psylla, hvilka namn i öf\•ersättningen blifvit bibehållna oförändrade. Detta blef nödvändigt genom dessa

namnens obestämda betydelse. — På några ställen ointalas dessutom Spindlar (och PhalangierP) som sägas vara

glaphyrse (ylacfVQai), livilket ord man, efter dess vanliga betydelse, plägat öfversätta med: prydlig, vacker

("elegans, nitidus, zicrlich"). Dock synes, att författaren dermed menat skicklig, konstfärdig, som förstod att

uppsätta nät; hvarföre jag alltid sä öfversatt det. Men just dessa, uätspinnarne, synas, enligt sakens natur, hafva

varit ansedde såsom de egentlige Spindlarne, hvilka rätteligen erhöllo namnet Arachne. Namnet Phalangium
tyckes egentligen hafva utmärkt dem som ej sätta nät. Men man ser äfven att den nära likheten mellan flera arter,

af hvilka några sätta nät, andra icke (och särdeles mellan Lycosinae och Drassinre), hade sä förvillat de båda nam-

nens betydelse, att båda nu tyckas gälla nästan lika, för Spindlar i allmänhet. Till och med namnet Lycus är,

af samma anledning, förväxladt (hvaroin se strax nedan).

Om man sammanställer alla de olika sorter Spindlar, som Aristoteles omtalar, så får inan, efter IX, 26,

hvarest alla nämnas, följande öfversigt:

-() Phalangier som bita starkt (§ 2). Af dessa är

1. Psylla, utan tvifvel af slägtet Attus, hvars arter göra länga hopp, men ej spinna (möjligen A. sceniens);

men det synes vara ett misstag att han uppräknas bland dera som bita starkt.

2. Den större sorten, tyckes enligt beskrifningen vara Vattenspindeln, Argyroneta aquatica, som blott välver

bo åt sig i vattnet, hvilka ej lätt synas, om man ej noga söker.

?>) De (Phalangier?) som bita svagt (§ 3).

1. Lycus af den mindre sorten, är de nyares slägte Lycosa, hvars arter springa starkt, men ej sätta nät,

samt äro de "Phalangier", som hufvudsakligen fångas af Spårsteklama (Ichneumon Arist. Sphex L.).
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Det är dessa som förut (V, 22. 2) kallas Ängs- spindlar. Beskrifningen af dessas äggpåsar är ej lätt

att förstå, om man ej känner, att de äro runda, släta och ganska fasta, samt mörkare färgade och om-
gifna af en hvitaktig, tunnare gördel, som delar dem i två hälfter, samt att modren ständigt bär med
sig denna påse, fästad vid spinnvårtorna i kroppens bakända. Det är äfvcn dessa arter, hvilkas ungar,

nyss de äro utkläckta, sätta sig tätt tillhopa omkring modrens abdomen och sitta qvar där, tills hon
småningom aftynar och dör.

2 Den store Lycus torde vara Agelena labyrinthica, hvars nät och beteende rätt bra beskrifvas.

3 "Den brokige" kan vara eu art af slägtet Theriäion.

c) Den "tredje", aldra skickligaste sorten (§ 4, 5) är tydligen slägtet Epeira i allmänhet, hvars arter sätta

runda, strålformiga nät. De beskrifvas rätt bra, utom det, att trådarne sägas slutligen saminanväfvas, eller

hopbindas, och att hannen säges få del af honans fångst.

d) De "konstrika Spindlar", som väfva täta nät (g G). Af dem är:

1 Den långbente, sannolikt blott stora, utvuxna exemplar af den nyss omtalade A. labyrinthica, som ofta

sitter på nätets undre sida.

2 Den medelmåttige, kan vara A. domestica.

Af ett par uppgifter ser man att Aristoteles hufvudsakligen hade sett och studerat Spindlarna hos Apo-

tekarna. Af dem har han utan tvifvel fått en stor del af uppgifterna om lefnadssättet. Men då de uppgifvit,

att hannen stannar qvar hos honan och att han får af hennes rof, så hafva de alltför mycket misskänt Spindlarnes

natur. Likså kan det ej vara efter egen iaktagelse, som författaren (nära slutet af det ofvanstående) säger Demo-
critus hafva orätt, och i stället sjelf kommer med en orimlig saga; och detsamma gäller om den derefter följande

berättelsen, att Spindlarne fånga ödlor. Att de sägas rufva sina ägg kommer deraf, att många, t. ex. af si. The-

ridion, Philodromus m. fl., sitta någon tid, ofta flera dagar, på eller vid hvarje ny lagd äggmassa, liksom om de

rufvade dem. Om det som säges, "att de föda maskar" etc. hafva vi talat förut, sid. 120, art. Scolex.

51. fyaXayyiov (Phalangium), namn på vissa Spindlar, se under Arachne, n:o 50.

52. Avxog (Lycus), äfvenså. Betyder egentligen Varg — » » »

53. WvXÅa (Psylla) id. » » Loppa — » » »

54. ^xoXoTcsvÖQa (Scolopendra). I, 5. 1: Seolopendra anföres, jämte Biet. såsom

exempel på djur med flera än 4 fötter. — IV, 1. 3: Hon saknar vingar. — IV, 7. 2: De

insekter, som äro långa och mångfotade, lefva lång tid uppskurna, och bada ändarna af

kroppen röra sig sedan de blifvit afskurna samt gå både mot afskärningen och mot stjerten;

t. ex. den så kallade Scolopendra.

Det som här anföres ger väl, ensamt, ej anvisning på djuret, men bekräftar dock livad vi genom tradition

känna, att Scolopendra är samma djurslägte som ännu så kallas, och kanske egentligen Se. (Lithobius) forficata.

Af den yttre likheten med dessa, kallas maskslägtet Nereis, hos Aristoteles, Hafs-Scolopendra. Plinius uppger

en mängd botemedel mot Scolopendras bett.

55. 1'ovÅog (Iulus). IV, 1. 3: Iulus och Scolopendra sakna vingar.

Detta är allt hvad författaren säger om Iulus i arbetet Om Djuren; men i det Om Djurens Delar (IV, 5;

Frantzius, p. 204, 297) talas om insekter som äro länga och likna Iulus (lovliodegi xai fiaxQolg); och i

samma arbete (IV, 6; — Frantzius, p. 209) säger han: de insekter som äro långa hoprulla sig; — hvilka båda

yttranden ganska väl passa på de nyares slägte Iulus. — Plinius nämner alldeles icke Iulus, eller något namn som

tyckes vara en öfversättning deraf, men han sammanfattar troligen djuret Iulus rec. med Scolopendra under namnen

Millipeda, Multipeda och Centipeda. — Athena;us anför (VII, kap. 70) några ord ur Numenii arbete (i latinsk

öfversättning enligt ed. Schweigh.): "porro tu memento escte, quam in summis reperies litoris collibus, qui Iuli

vocantur, nigri, terrå vescentes, intestina terrse". — Athen^us anser dessa ord vara sagda om daggmasken

(Lumbricus L.), som dock ej är svart; men Mouffet sammanställer dem (Ins. II, kap. 8; före 1600) med termen

iovlo/ie&g, Iulusfotad, hvarmed gamla författare benämnt s. k. treroddarefartyg med talrika årtullar i båda relin-

garna; och slutar häraf att Grekernas Iulus vore det djurslägte som han, på anförda ställe, först beskrifver och

kallar: Iulus, hvilket namn sedan blifvit bibehållet. Mouffet förmodar vidare, att dessa djur i Grekland fått sitt

namn till följe af någon liten likhet med hängblommorna (Iuli) af Hassel, Valnöt m. fl.; hvilket allt tyckes äga

största sannolikhet för sig.

19
K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 2.
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56. IlQccQOxovQig (Prasocuris). V, 17. 7: Uti kålväxterna [eller: under torka] al-

stras Prasocurides ("«^
<fy raJv xya/ufiwv yivovrai åt ngccgoxovptåtg"). Äfven dessa hafva

vingar.

Det är obekant hvad som menas med Prasocurides, hvilket ord ej tyckes närmare förklaras hos andra

författare. Man ser blott att det är en bevingad insekt, som är allmän på kål, eller under torka; ty ordet xQa/^t-

(iiuv kan komma af xQa/nftrj, kål, eller af xya/iifiog, sjukdom bos växterna, förorsakad af torka. Dessutom tycker

man sig af namnet böra sluta att denne gör skada på lökarter. Ty Prasocuris är sammansatt af nQagor, lök

(nämligen isynnerhet Allium porrum och schoenoprasum) och xeiqco, afskära, bita, förstöra, och kan således öfver-

sättas ined lökfrätare eller lökförstörare. Men inga andra insekter äro kända, som göra skada på lökarterna än

de fluglarver som angripa sjelfva lökarna; h vilka larver ej äro bevingade och således ej här kunna menas. Blad-

löss (Aphis) finnas väl understundom på lökarter, men dels göra de föga skada, dels afbita de ej bladen. Dess-

utom är det föga sannolikt att dessa, på de flesta andra växter ymniga djur, skulle hafva fått namn just af löken.

Emellertid är det anmärknin^svärdt att de tyckas alldeles icke vara nämnda af de gamla författarna. Då Prasocurides

sägas alstras på kålväxter (eller af torka) skulle man snarast kunna gissa att dermed menades i allmänhet slägtet

Haltica (se förut n:o 8), till hvilket några arter höra, som torde vara de svåraste af alla skadedjur för Cruei-

ferae, och som i allmänhet frodas under torra år; men ingen art deraf är känd som skadar lök. Möjligtvis kunde

någon trädgårdsmästare hafva gifvit dem binamnet Lökfrätare, blott för att utmärka, att de voro så elaka, att de

till och med torde kunna angripa de eljest fredade lökarterna. Emellertid måste namnet lemnas obestämdt till dess

vi närmare lära känna Greklands insekter. Kanhända finnes där någon art som gör skäl för namnet, sannolikast

af Haltica eller andra Chrysonieliner, eller af Curculioner. — Detta namn har förorsakat kommentatorerna mycket

bryderi. Man har ansett stället vara stympadt, hvilket dock ej synes troligt, och Schneider har sökt restituera det

genom insättandet af namnet xQa/itfiig (Crambis) som skulle betyda Kålfjäril, men som ej finnes hos Aristo-

teles, samt ett par flera ord. Meningen blir härigenom: "Af kål alstras (Crambides, och af lök) Prasocurides".

Dock är detta tillägg alldeles ej behöfligt och hjelpcr oss ej det ringaste till att finna betydelsen af det obe-

kanta namnet. Liksä är förhållandet med den af Bekker antagna läsearten: att i stället för Crambon, läsa

Carabon, emedan Caralms (Coleopt. 7) omtalas näst förut. Den förklaring som Kulb lemnar, är alltför lång-

sökt; att nämligen med ordet xQCi(.ifiiuv skulle menas bistockar, och att Prasocuris skulle utmärka den uti dem
alstrade Clerus, som man någon gäng sett förtära frömjölet på lökblommor!

57. 2<povdvXi] (Sphondyla). V, 7. 2: Sphondyla paras på samma sätt som Flugor,

Cantharider och Phalangier. — VIII, 23. 3: (se under nästa nummer). — IX, 23. 1: Ugg-

lorna jaga om natten Möss, Ödlor, Sphondyler och andra dylika smådjur.
På det först anförda stället skrifver Bekker gnovdvlr] (Spondyla); hvilket dock sannolikt ej utmärker ett

annat djur. — Af det som anföres kan man blott sluta att detta djur är en insekt, som är allmän och tillräckligt

stor för att kunna tjena till föda åt Ugglor; men ingen grund finnes för att bedömma af hvilken Ordning denne
är. Namnets betydelse tyckes ej lemna någon ledning; det anses nämligen härledt (liksom gtpnrdvliov va. fl.) af

gnovdvXog, krans eller kransformig kropp, verteber, och betyder för öfrigt en slags rot. Plinius benämner en

orm Sphondyla. Agricola (De Anim. subterr.) beskrifver under detta namn larven af en Melolontha (jämf.

Johnston Ins. II, 94), som dock ej kan menas här, då parningen omtalas. — De nyare hafva ansett det för någon
art af Carabus, hvilket synes ej osannolikt, men med lika skäl kunde man gissa på en Blaps o. d. eller helst

på en fullvuxen Melolontha (som oftare än de öfriga nämnda ses under parning); men detta allt blir endast
gissning, till dess man finner någon ny bestämmelsegrund.

58. ZracpvXiPog (Staphylinus). VIII, 23. 3: Hästar kunna ej botas om de råkat

nedsvälja en Staphylinus. Denne är så stor som Sphondyla.
Af jämförelsen med Sphondyla finner man att här är fråga om en insekt, och ej om en rot, hvilken bety-

delse af ordet annars är mera bekant (t. ex. morot). Plinius säger att Grekernes Staphylinus är en rot som lik-

nar Pastinaca. Uti Absyrti Hippiatrica skall under detta namn omtalas en insekt som luktar illa och böjer krop-

pen^ tillbaka, hvarföre Mouffet (Theatr. II, kap. 7) använder namnet för en så beskaffad insekt, som sedan fått

behälla det. Linné kallar Mouffets djur Staphylinus maxillosus, som rätt väl kan vara Absyrti Staphy-
linus, men som tyckes vara för liten att vara menad på det anförda stället hos Aristoteles. Dessutom beskrifver

Mouffet under samma namn larven till Bombyx fagi, som väl ej heller här kan komma i fråga. Sträck gissar

på Lixus paraplecticus, som lefver uti stjelkarna af Vattenumbellater och enligt Linné förorsakar lamhet hos
hästar. Men dels är detta scdnare ganska ovisst; dels är Lixus uppenbart alltför liten. Hellre skulle jag vilja

gissa på någon af de nyss, under n:o 57, anförda insekterna (Carabus, Blaps) eller ännu hellre på en Meloé,
som är giftig och har någon likhet med ett russin (uva passa; gr. oiacrvlr).
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59. Djur på snön. V, 17. 12: Djur alstras äfven i de ämnen som alldeles icke tyc-

kas kunna förruttna, såsom i gammal snö. Ty gammal snö blir rödaktig, h vårföre äfven

maskarne (gxcoÅijxsg) blifva sådana, och ludna. På snön i Medien blifva de stora och hvita;

och alla dessa röra sig trögt.

I fall ej de förstnämnde maskarne sades vara rödaktiga, skulle jag antaga dem vara larverna af Telepho-
rus Latr. (Cantharis Fabr.), hvilka hvarje vinter ses krypa på snön hos oss, ofta i stor mängd. De ifrån Me-
dien äro obekanta.

60. Djur i elden! På samma ställe som föregående (V, 17. 12) fortsattes: Men
på Cypern, hvarest kopparmalm smältes, alstras, sedan man i flera dagar inkastat den (i

ugnen), djur uti elden, som äro något större än stora flugor och bevingade, hvilka springa

och hoppa genom elden. Men dessa djur (gxwAqxeg) dö om de borttagas: de sednare ur

elden, de förra ur snön.

Efter dessa ord, som ej torde behöfva förklaring, fortsattes med berättelsen om Salamandra (se Repti-

lia, n:o 19).

Register öfver Insekterna.

1. Grekiska namn.

AxuqI n:o 4f>.

ctxoig 10.

cevÖQjjvr) 30.

tt<nc/vr\g 50.

aaxccQts sub 40.

uTiéfoijSos 11.

nytru 14 c.

pö/upvxia .. 27.

fio/ufivkiog (Lepid.) 17 6.

(Apis sp.) 20.

/Jo'(Trpt'/of 4 6.

tfjinig 40.

tvlog lus. d.

l({r\utQOi> 13.

r\nlo).og 22.

(ov).og 55.

1717IOJU uo/u T]% 35.

iXVivprnv 32.

Acari n:o 46.

Aeheta lic.
Acris 10.

Anthrena 30.

Arachnes 50.

Ascaris under 40.

Attelabus II.

Bombycia 27.

Bombylius (Hym.) 26.

(Lep.) 17 6.

Bostrychus 4 6.

Campe Ins. 6.

Cantharis 3.

Cantharus 2.

Carabus 7.

Cephen 2i 6.

Chiysallis Ins. e.

Clerus 5.

Cnips Ins. g.

xufinr\ Ins. 6.

xuvliunig n:o 3.

xuvOaoog 2.

xaQaäos 7.

y.r\(fi]V 24 b.

y.Xi/oog 5.

xvuf> Ins. g.

xooig 42.

XQOTlOV 41.

xautipig 16 6.

xuvoocitgir)g 45.

xo/vwxp 39.

).vxog 52.

fli/.ITTCi 24.

/jrjkoXoyO-t] 1.

(* vice 36.

ftvQfitjS 34.

(.iviovjj 38.

vtxvdaXog n:o 17.

Vvfi(fri Ins. /.

IjvXocfoQog (v. tjv).o<{'xt . .) 23.

oicrroog 37.

OQaoäcixvr) 8.

nr\vlov 19.

noaooxUQig 56.

7iuyoJ.ctf.intg 4.

nvQavatr\g 21 6.

atior\v 31.

arig 20.

aihf rj 12.

axvnp Ins. g.

Gxoköjitvdna 54.

axooriiog 49.

axo<j7in6öt]g 48.

axoiXr]S Ins. a.

anovövli] 57.

2. Namnen efter latinskt skrifsätt.

Conops n:o 39.

Coris 42.

Crambis 16 6.

Crotoo 41.

Cynorhaestes 4 r
>.

Empis 40.

Ephcmerum 13.

Eulus Ins. d.

Hvpiolus 12.

Hippomyrincx 35.

Hyperum 18.

Ichnenmon 32.

Iulus 55.

Lycus 52.

Melitta 24.

Mulolontlia 1.

Myia 36.

Myops 38.

Myrmcx 34.

Necydalus n:0 17.

Nympha Ins. /.

Oustrus 37.

Orsodacna 8.

Peiiiuin 19.

Phalangium 51.

Phor 25.

Plithir 44.

Prasocuris 56.

Psen 16.

Psylla (Pulex) 43.

(Aranea) 53.

Psyche 16.

Pygulampis 4.

Pyranstes 21 6.

Schadon Ins. c.

Scnips Ins. g.

Scolex Ins. a.

arcewvlivog n:o 58.

««>#... ?8.

otfoyduXr] 57.

o~xndiöv Ins. c.

rtvä(>riöu)V 29.

TtQrjåwv 21.

Tézng- 14.

TtTTiyo.uriTQce 14 6.

Titxiyoviov 15.

vntnov 18.

<y (c).äyyiov 51.

<l»tCo 44.

<( (oq 25.

XQvgalkig Ins. e.

iprjf 33.

xjjvUtt (Pulex) 43.

(Aranea) 53.

xpvxn 16-

Scolopendra n:o 54.

Scorpiodes 48.

Scorpius 49.

Ses 20.

Silpha 12.

Siren 31.

Sphex 28.

Spliondyla 57.

Spondy la 57.

Slaphylinus 58.

Tenthrcdo 29.

Teredo 21.

Tettigometra 14 6.

Tettigonium 15.

Tettix 14.

Xylophorus vel

Xylophthorus 23.
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3. Insekterna i nyare systematisk ordning.

Coleoptera.
Cetonia; Meloloutha .... u:0 1.

Scarabaeus (Late.) sacer.... 2.

Gyrinus 9.

Clerus apiarius 5.

alvearius? 6.

Lampyris 4.

(Telephorus Latr.
Cantharis Fabr.)? 59.

Cantharis (Lytta Fabr.);

Mylabris 3.

(Meloé?) 58.

Ceranibyx L 7.

Haltica? 8.

Orthopt. et Neuropt.
Locusta 10.

Acrydium Latr 11.

Blått a germanica 12.

Ephemera longicauda 13.

Hemiptera.
Cimex lectulariu9 n:o 42.

Cicada sp. major 14.

» minor 15.

Lepidoptera.

Papilio L. sp 16.

(Bombyx?) 17.

Geometrae sp 18, 19.

Tineae sp 20.

Galleria cereana 21.

(Noctua)? 22.

Psyche (vel

vix Phryganea); larva... 23.

Hymenoptera.
Apis mellitica 24.

Ins. Apiforme 9p. inc 25.

Bombi sp 26.

Megachile muraria? 0:0 27.

(Andrena)? 31.

Vespa, genus 28.

sp 29.

Polistes? 30.

(Bembex)? 31.

Sphex, Pompilus 32.

Formiea, genus 34.

sp 35.

Cynips psenes 33.

D i p t e r a.

Tabanus 37.

Chrysops? 38.

Stomoxys 39.

Musca 36.

Drosophila? 39.

Culex (et Culicina) 40.

Hippobosca L.? 41.

Aptera L.

Pulex 43.

Pediculus 44.

Lepisma ? 47

.

Scolopendra 54.

Iulus 55.

Ixodes 41, 45.

Acari sp 46.

(Sarcoptes scabiei)? 44.

Chelifer cancroides 48.

Scorpio " 49.

Aranea L. (formie fere 7). .50-53.

Insecta ignota
et fabulosa 56-60.

Rättelser och tillägg.

Sidan 69 raden 6 nedifrån, stär Gypogeranus läs Gypaelus.

— 122 under n:0 3. Spanska flugan, Cantharis resicatoria L. Latr. (Lytta ves. Fabr.), skall ymnigt finnas ända ned i

södra Spanien och på Sicilien, och torde således vara de gamles egentliga Cantharis.

— 146, tillägg vid n:o 56. Athen^us anför (II, p. 68 F) ett ställe ur Strattis, hvarest Prasocurides sägas "gå i

löfrika trädgårdar, fastade med 50 (h. e. många) fötter vid bladen af Ocimuro, Thridacinis och

den välluktande Selinum" (d. v. s. af: Ocymum?, Lactuca och Apium, eller åtskilliga hushålls-

växter). Här omtalas alltså en fjärillarv, och hvarken ett bevingadt djur, såsom hos Aristotf.i.f.s,

eller ett som äter lök.
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1.

Uen komet, som Faye den 22 Nov. 1843 upptäckte på observatoriet i Paris, tillvann

sig snart en större uppmärksamhet, då det visade sig att observationerna på densamma
icke kunde uppfyllas under förutsättning af en parabolisk form hos dess bana. På upp-

maning af Gauss försökte derföre Goldschmidt att beräkna densamma utan någon sådan

förutsättning; han fann dervid ur observationer, som omfattade en tidrymd af endast 15

dagar, att kometen rörde sig i en elliptisk bana med en omloppstid af något mer än 6\

år. Sedan detta resultat genom flera följande räkningar blifvit i allmänhet bekräftadt

och endast deri undergått förändring, att de sednare räkningarne angåfvo omloppstiden

till omkring 1\ år, fortfor man att ifrigt observera kometen; längst följdes den med den

stora refraktorn i Pulkova, hvarest sista observationen erhölls den 10 April 1844. Ur de

erhållna observationerna, hvilka alla blifvit anställda efter kometens passage genom dess

perihelium, härledde Leverrier enligt minsta qvadratmetoden de sannolikaste elementerna

för den första apparitionen; vidare beräknade han de störningar, som af Venus, Jorden,

Mars, Jupiter och Saturnus deri skulle åstadkommas intill kometens nästa återkomst, och

genom dessa störningars anbringande till de förut funna elementerna erhöll han slutligen

ett elementsystem för den andra apparitionen. Med tillhjelp af en af Stratford ur detta

elementsystem beräknad efemerid återfanns kometen på observatoriet i Cambridge i Eng-

land, och intog derigenom sin plats såsom den fjerde af de periodiska kometer, hvilkas

återkomst blifvit konstaterad. Den första observationen i Cambridge anställdes den 28

Nov. 1850, och derefter följdes kometen såväl i Cambridge som i Pulkova till den 4 Mars

1851, då den på begge dessa ställen för sista gången observerades. Under denna appa-

rition erhöllos alla observationerna före kometens perihelii-passage. För det nästföljande

omloppet erhöll kometen ingen beräkning; den måste derföre vid dess tredje apparition

1858 så godt som ånyo upptäckas, och man hade dervid ingen annan ledning än en af

Hind publicerad "sweeping-ephemeris", som gaf dess asc. recta inom 8 och dess decl. inom

2 till 3 graders noggrannhet. Sedan Bruhns och Förster med refraktorn i Berlin för-

gäfves genomsökt flera zoner, återfanns slutligen kometen, oaktadt den högst oväntade

ringheten af dess ljusstyrka, af Bruhns den 7 Sept, 1858. Den observerades sedan såväl

i Berlin som i Cambridge Engl. till den 16 Okt,, då sista observationen erhölls i Berlin.

Af de anställda observationerna bekommos en del före och en del efter kometens perihe-

lii-passage.

Då den Fayeska kometen sålunda blifvit i tre på hvarandra följande apparitioner

fullständigt observerad, erbjöd sig ett förut saknadt tillfälle att undersöka, huruvida ett

hittills enstående faktum, nemligen den af Encke funna accelerationen i medelrörelsen hos

den efter honom benämnda kometen, äfven hos den Fayeska skulle uppenbara sig eller

icke. Jag beslöt derföre, att efter en sträng beräkning af de störningar, som kometens
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elementer undergått under de 15 åren 1843—1858, söka förena de 3 apparitionerna ge-

nom ett enda elementsystem ; eller, om detta icke lät sig göra, undersöka, huruvida anta-

gandet af en mot tiden proportionel tillväxt i medelrörelsen skulle kunna åstadkomma

denna förening. Då de hypoteser, som blifvit uppställda, för att förklara en sådan till-

växt i medelrörelsen, äfven leda till en mot tiden proportionel förminskning i banans ex-

centricitet, hade jag derjemte för afsigt, att, om en sådan förminskning gaf sig tillkänna,

direkt ur observationerna härleda densamma, då det endast på detta sätt kunde blifva

möjligt, att numeriskt beräkna de olika hypotesernas öfverensstämmelse med erfarenheten.

Resultaterna af mina i detta afseende anställda räkningar har jag redan förut, i

den mån de blifvit färdiga, meddelat såväl i tidskriften "Astronomische Nachrichten" som

i Öfversigten af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Jag tillåter mig nu att

här sammanställa dem på ett enda ställe, och afser derjemte att meddela räkningens de-

taljer utförligare, än det på de andra ställena varit mig möjligt.

2.

Till utgångspunkt för de undersökningar, som jag ämnade anställa, antog jag de

begge förutnämnda, af Leverrier beräknade, elementsystemerna för första och andra ap-

paritionen, h vilka i N:o 541 af Astr. Nachr. finnas sålunda angifna:

1843 Nov. 24,53072 Berl. med. tid \ 1851 Apr. 3,53382 Berl. med. tid

H» =476"8774 + du
J

/< =475"1849 + dfi

M°= 5°4'42"23+ 82,58. dfi
f

M= 0° 0' 0"00 + 2769,68. d/.i

q>° = 33.46.37,27— 82,60. d/t H 1 - 1 ) <P
= 33.42.43,36 + 82,60. d/t

) (lLl )

5T° = 49.34.19,39— 256,97.d/«, med aequ. I tc = 49.42.40,09— 256,97. d/ii imed sequ.

Q° =209.29.19,26 + 109,12. dfi 1 1844 Jan. 1,01 o =209.30.35,01+ 109,12. d/t 11851 Jan. 1,0'

2° = 11.22.31,40— 2,97. d/u J i = 11.21.39,70— 2,97. d/t J

hvarvid dock får anmärkas, att ett på det citerade stället förekommande tryckfel,
i
a°=476"7747,

här är korrigeradt. För att till en början kunna approximativt förbättra dessa elementer,

beräknade jag ur eleinentsysteinet (II. 1.) under antagande af dju= och med användande

af Berliner Jahrbuch följande efemerid för kometens andra apparition:

O'
1 Berl. med. tid. Gcoc. asc. reda. Gcoc. decl. Log. z/. Aberr. tid.

1850 Dec. 22 332°28'21'2 - 5°47'44"5 0.34642 d01279

23 332.57.46,7 - 5.42. 8,0 0.34740 0,01282

24 333.27.23,6 - 5.36.22,8 0.34837 0,01285

25 333.57.11,9 - 5.30.29,0 0.34933 0,01288

26 334.27.11,6 - 5.24.26,5 0.35027 0,01291

27 334.57.22,4 -5.18.15,5 0.35120 0,01294

28 335.27.44,4 -5.11.56,0 0.35212 0,01297

29 335.58.17,3 - 5. 5.28,0 0.35303 0,01300

30 336.29. 1,1 -4.58.51,7 0.35394 0,01302

31 336.59.55,6 -4.52. 7,1 0.35483 0,01305

1851 Jan. 1 337.31. 0,7 - 4.45.14,3 0.35571 0,01308

2 338. 2.16,2 - 4.48.13,4 0.35659 0,01310

3 338.33.41,9 - 4.31. 4,4 0.35745 0,01312

4 339. 5.17,7 - 4.23.47,5 0.35830 0,01315

5 339.37. 3,5 -4.16.22,7 0.35914 0,01318
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Oh Berl. mcA. tid. Geoc. aac. recta. Geoc. deel. Log. /t. Aberr. tid.

1851 Jan. 5 339 n37' 3"5 - 4°16'22"7 0.35914 d01318
6 340. 8.58,9 - 4. 8.50,1 0.35997 0,01320
7 340.41. 3,8 -4. 1. 9,9 0.36080 0,01322

1851 Jan. 22 349. 0.22,7 -1.51.51,1 0.37202 0,01357
23 349.34.47,8 -- 1.42.21,7 0,37270 0,01360
24 350. 9.21,0 - 1.32.46,4 0.37338 0,01362
25 350.44. 2,3 - 1.23. 5,3 0.37405 0,01364
26 351.18.51,6 - 1.13.18,5 0.37471 0,01366
27 351.53.48,8 - 1. 3.26,1 0.37536 0,10369
28 352.28.54,0 - 0.53.28,3 0.37601 0,01371
29 353. 4. 7,0 - 0.43.25,1 0.37665 0,01373
30 353.39.27,7 - 0.33.16,7 0.37729 0,01375
31 354.14.56,0 -0.23. 3,3 0.37792 0,01377

Febr . 1 354.50.32,0 - 0.12.44,9 0.37854 0,01379
2 355.26.15,5 -0. 2.21,8 0.37916 0,01381

3 356. 2. 6,4 + 0. 8. 6,0 0.37977 0,01383
4 356.38. 4,6 + 0.18.38,3 0.38038 0,01385

5 357.14.10,1 + 0.29.14,9 0.38098 0,01387

6 357.50.22,7 + 0.39.55,7 0.38157 0,01388

7 358.26.42,4 + 0.50.40,5 0.38216 0,01389

1851 Febr. 25 9.39.50,1 + 4.12.39,2 0.39206 0,01421

26 10.18.16,0 + 4.24.11,0 0.39259 0,01423

27 10.56.48,2 + 4.35.43,7 0.39311 0,01425

28 11.35.26,5 + 4.47.17,1 0.39363 0,01427

Mars 1 12.14.11,1 + 4.58.51,0 0.39414 0,01428

2 12.53. 1,9 + 5.10.25,3 0.39466 0,01430

3 13.31.58,9 + 5.21.59,7 0.39517 0,01431

4 14.11. 2,1 + 5.33.34,2 0.39568 0,01433-

5 14.50.11,5 + 5.45. 8,5 0.39619 0,01435

Med denna efemerid jemförde jag de i Cambridge Engl. under andra apparationen

unställda observationer, som finnas meddelade i Astr. Naehr., då jag först sednare erhöll

kännedom om de öfriga observationerna under denna apparition. Den anställda jemförel-

sen gaf mig följande differenser mellan räkning och observation:

Bevl. med. tid, korr. för aberrat. Obs asc. recta. Obs. decl. da. Cos. 3. dö.

1850 Dec. 25,32164 334°32'20"2 - 5
n23'50"8 - 1525"5 - 285"7

1851 Jan. 5,29862 340.13. 2,8 -4. 9. 1,0 - 1585,7 - 310,4

22,28417 349.37.58,9 - 1.43.48,2 - 1671,0 - 324,6

22,30199 349.38.53,4 - 1.43.32,3 - 1689,0 - 330,3

24,30895 350.48.12,9 - 1.24.11,8 - 1691,1 - 338,6

27,31420 352.33.19,9 - 0.54.50,4 - 1712,1 -331,4

Febr. 6,30894 358.30.51,7 + 0.49. 4,7 - 1758,0 - 353,0

26,32892 11. 1.48,6 + 4.33.47,0 - 1849,0 -351,0
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Af denna jemförelse bildade jag följande 3 normal-differenser:

Berl. med. tid. du. Cos J. då. Antal obs.

1850 Dec. 30,81013 - 1555 "6 - 298"0 2

1851 Jan. 26,70365 - 1704,2 - 335,6 5

1851 Febr. 26,32892 -1849,0 -351,0 1

samt utvecklade slutligen följande vilkors-equationer för korrektionerna till elementsyste-

met (II. 1.):

du. Cos å.

0=+2,1372.cLW-2,9704.d(100
/
")-l,9588.dy + 0,7521. cfrr-0,5224.d(~)-0,0991.<ft-1555"6

0=4-2,3293 -2,3280 -1,5651 +0,6944 -0,4926 -0,0491 -1704,2

0=+2,5375 -1,5129 -1,0267 4-0,6557 -0,4212 4-0,0011 -1849,0

dö.

0=4-0,3983 -0,8114 -0,5203 +0,1668 4-1,4003 4-0,3789 - 298,0

0=4-0,4524 -0,6697 -0,4394 4-0,1515 4-1,3795 +0,1941 - 335,6

0=+0,4727 -0,4228 -0,2813 +0,1284 +1,3281 -0,0049 - 351,0

Då en direkt upplösning af dessa equationer icke förde till något resultat, antog

jag arbiträra värden för d/u och beräknade derur medelst de af Leverrier gifna koeffici-

enterna värdena på de öfriga obekanta. De erhållna talen substituerade jag derefter i

vilkors-equationerna och försökte på så sätt satisfiera desamma; efter en del försök, som

jag ej anser mig behöfva här anföra, fann jag slutligen att, om jag antog d,u= + 0",2758o

och således:

r/ilf=+764",00 <fy>
= -22",79 cZtt=-70",88 cZ^ + 30",10 ^=-0",82,

så blefvo endast följande afvikelser öfriga:

då.

- 12"1

- 5,1

- 0,3,

hvilka på det ofvananförda sättet ej vidare låto förminska sig.

Då de sålunda funna korrektionerna för elementsystemet (II. 1) äfven gällde för ele-

mentsystemet (I. 1), blott man i detta fall tog cL¥°=cO/-2687.</
/
a= + 22",78, så hade jag

genast följande korrigerade elementsystem för första apparitionen:

1843 Nov. 24,53072. Berl. med. tid

/u° =47715325
Mn= 5° 5' 5"01

cp" = 33.46.14,48

ti = 49.33. 8,51 med. jequ.

£" =209.29.49,36 1844 Jan. 1,0

i" = 11.22.30,58,

i hvilket jag likväl för större beqvämlighet vid de förestående störningsräkningarne än-

drade epoken till 1843 Nov. 9,0, hvarigenom jag erhöll:

du. Cos å.

1850 Dec. 30 - 14 "9

1851 Jan. 26 - 3,7

1851 Febr. 26 + 23,6
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1843 Nov. 9,0 Berl. med. tid

ju? = 477'15325

Jf°= 3° 1'34"48

<p
n = 33.46.14,48 ) .. (I. 2.)

i" = 11.22.30,59- 0"3913.(T-Epok)

n° = 49.33. 1,23 + 50, 205. (T-E.)

&° =209.29.42,03 + 51, 684. (T-E.)

hvarest de vidfogade termerna, uti hvilka T-E. är uttryckt i Julianska år, afse att öfver-

föra i", n n
och ft° till medelaequinoctium vid tiden T.

3.

Sedan jag sålunda erhållit ett elementsystem (I. 2), som i förening med de af Le-

verrier beräknade störningsvärdena temligen nära representerade kometens begge första

apparitioner, blef det min uppgift att, efter en sträng jemförelse af detta elementsystem

med samtlige under dessa begge apparitioner anställda observationer, söka bestämma de

elementer, som närmast skulle ansluta sig till dem. För att kunna anställa denna jemfö-

relse, var det nödigt att med de korrigerade elementerna ånyo beräkna de störningar,

som kometen under mellantiden undergått; dock ansåg jag denna räkning kunna inskrän-

kas till planeterna Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus och Uranus, då kometens peri-

helium ligger i närheten af Mars bana och dess aphelium i närheten af Jupiters. Vid

denna räkning använde jag den metod, som Encke så utförligt framställt i Berliner Jahr-

buch för år 1858, och antog dervid, att elementsystemet (I. 2) oskulerade för epoken; in-

tervallet för differential-koefficienternas beräkning bestämde jag till 20 dagar, och för de

störande planeternas massor använde jag följande värden:

Venus = m«nn Jorden =
401839

-w»—« 355499 «««» 2680337

Jupiter =
in47R7q

Saturnus = Uranus =
1047,879

«-«•«— 35016
~-»

21000

Dessutom använde jag för de tre planeterna Mars, Jupiter och Saturnus för tiden från

i j -.o^k i t i_ ii «. ' ' ' 400m'* 1 x' 400»/ i-V 400 «'***' „ . r
och med 1845 de tabeller för x, y, z, — , — ,

75
, som rinnas gifna

i Astr. Nachr. N:o 1144 och följ.; för den öfriga tiden för dessa planeter, samt för hela

tiden för de tre andra planeterna beräknade jag sjelf dylika tabeller, hvilka jag tillåter

mig här meddela i ett särskildt bihang.

De på detta sätt erhållna värdena för störningarne uti kometens heliocentriska, till

ekliptikan och medel-aequinoctium 1850,0 hänförda, koordinater finnas sammanställda i föl-

jande tabell, i hvilken de äro uttryckta i enheter af 7:de decimalen.
1

' Berl. med. tid. l v- £

1843 Okt. 30 - 1,77 - 1,28 + 0,31

Nov. 19 - 1,93 1,17 + 0,36

Dec. 9 - 18,81 - 9,75 + 3,62

Dec. 29 - 55,68 - 25,93 + 10,74

1844 Jan. 18 - 114,09 - 49,47 + 21,78

Febr. 7 - 193,58 - 80,33 + 36,32

Febr. 27 - 292,18 - 117,93 + 53,79
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O*1 Berl. med. tid. 1. v- f.

1844 Febr. 27 - 292,18 — 117,93 + 53,79

Mars 18 - 407,30 — 160,61 + 73,53

Apr. 7 - 536,67 — 205,25 + 94,85

Apr. 27 - 679,39 — 247,30 + 117,02

Maj 17 - 836,55 — 281,35 + 139,35

Juni 6 - 1011,46 — 302,18 + 161,30

Juni 26 - 1209,36 — 305,94 + 182,50

Juli 16 - 1436,73 — 290,89 + 202,70

Aug. 5 - 1700,33 — 257,71 + 221,74

Aug. 25 - 2006,16 — 209,24 + 239,42

Sept. 14 - 2358,65 — 149,96 + 255,52

Okt. 4 - 2760,22 — 85,03 + 269,77

Okt. 24 - 3211,22 — 19,27 + 281,86

Nov. 13 - 3710,47 + 43,76 + 291,49

Dec. 3 - 4256,18 + 102,23 + 298,41

Dec. 23 - 4846,99 + 156,00 + 302,50

1845 Jan. 12 - 5482,84 + 205,97 + 303,74

Febr. 1 - 6165,21 + 253,15 + 302,25

Febr. 21 - 6896,87 + 297,83 + 298,22

Mars 13 - 7681,27 + 338,95 + 291,85

Apr. 2 - 8521,76 + 374,02 + 283,33

Apr. 22 - 9420,89 + 399,32 + 272,78

Maj 12 - 10379,96 + 410,57 + 260,23

Juni 1 - 11398,87 + 403,67 + 245,63

Juni 21 - 12476,49 + 375,44 + 228,89

Juli 11 - 13311,38 + 324,05 + 209,96

Juli 31 - 14802,69 + 248,91 + 188,85

Aug. 20 - 16050,82 + 150,03 + 165,66

Sept. 9 - 17357,60 + 27,10 + 140,63

Sept. 29 - 18725,94 — 121,31 + 114,05

Okt. 19 - 20159,00 — 298,25 + 86,23

Nov. 8 - 21659,32 — 508,37 + 57,48

Nov. 28 - 23228,06 — 757,46 + 28,02

Dec. 18 - 24864,50 — 1051,67 - 2,00

1846 Jan. 7 - 26566,09 — 1396,51 - 32,53

Jan. 27 - 28328,86 — 1796,00 - 63,55

Febr. 16 - 30148,43 — 2252,10 - 95,06

Mars 8 - 32021,09 — 2764,74 - 126,97

Mars 28 - 33944,77 — 3332,50 - 159,10

Apr. 17 - 35919,47 — 3953,70 - 191,18

Maj 7 - 37947,07 — 4627,46 - 222,81

Maj 27 - 40030,65 — 5354,52 - 253,59

Juni 16 - 42173,52 — 6137,50 - 283,11
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0" Berl. med. tid. 1. n- t

1846 Juni 16 - 42173,52 - 6137,50 — 283,11

Juli 6 - 44378,30 - 6980,78 — 311,02

Juli 26 - 46646,25 - 7889,88 — 337,04

Aug. 15 - 48976,85 - 8870,66 — 360,97

Sept. 4 - 51368,01 - 9928,43 — 382,68

Sept. 24 - 53816,61 - 11067,21 — 402,02

Okt. 14 - 56319,37 - 12289,48 — 418,81

Nov. 3 - 58873,81 - 13596,46 — 432,75

Nov. 23 - 61478,66 - 14988,85 — 443,43

Dec. 13 - 64133,97 - 16467,69 — 450,31

1847 Jan. 2 - 66840,59 - 18034,95 — 452,82

Jan. 22 - 69599,54 - 19693,88 — 450,35

Febr. 11 - 72411,31 - 21448,82 — 442,35

Mars 3 - 75275,34 - 23304,81 — 428,31

Mars 23 - 78189,82 - 25266,92 — 407,80

Apr. 12 - 81151,80 - 27339,54 — 380,44

Maj 2 - 84157,76 - 29525,80 — 345,83

Maj 22 - 87204,52 - 31827,40 — 303,55

Juni 11 - 90290,05 - 34244,96 — 253,03

Juli 1 - 93414,05 - 36778,87 — 193,59

Juli 21 - 96577,90 - 39430,33 — 124,40

Aug. 10 - 99784,14 - 42202,15 — 44,54

Aug. 30 - 103035,53 - 45099,21 + 46,96

Sept. 19 - 106334,12 - 48128,35 + 151,07

Okt. 9 - 109680,46 - 51297,93 + 268,71

Okt. 29 - 113073,04 - 54616,95 + 400,80

Nov. 18 - 116508,37 - 58094,11 + 548,21

Dec. 8 - 119981,38 - 61736,86 + 711,84

Dec. 28 - 123486,42 - 65550,90 + 892,67

1848 Jan. 17 - 127018,36 - 69540,22 + 1091,82

Febr. 6 - 130573,48 - 73707,80 + 1310,61

Febr. 26 - 134149,86 - 78056,64 + 1550,53

Mars 17 - 137747,11 - 82590,82 + 1813,24

Apr. 6 - 141365,75 - 87316,20 + 2100,51

Apr. 26 - 145006,26 - 92240,72 + 2414,19

Maj 16 - 148668,29 - 97374,20 + 2756,19

Juni 5 - 152349,97 - 102727,83 + 3128,45

Juni 25 - 156047,75 - 108313,39 + 3532,97

Juli 15 - 159756,55 - 114142,54 + 3971,86

Aug. 4 - 163470,40 - 120226,32 + 4447,40

Aug. 24 - 167183,32 - 126575,15 + 4962,12

Sept. 13 - 170889,96 - 133199,46 + 5518,85

K. Vet. Ältad. Hand!. B. 4. N:o 3.
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h Berl. med. ti.l. t 1- C.

1848 Sept. 13 - 170889,96 - 133199,46 + 5518,85

Okt. 3 - 174585,82 - 140110,56 + 6120,75

Okt. 23 - 178266,90 - 147321,61 + 6771,32

Nov. 12 - 181928,89 - 154848,19 + 7474,35

Dec. 2 - 185566,29 - 162708,50 + 8233,91

Dec. 22 - 189171,50 - 170923,05 + 9054,37

1849 Jan. 11 - 192734,22 - 179514,07 + 9940,36

Jan. 31 - 196241,27 - 188504,81 + 10896,84

Febr. 20 - 199676,75 - 197918,80 + 11929,16

Mars 12 - 203022,65 - 207779,54 + 13043,19

Apr. 1 - 206259,67 - 218110,56 + 14245,41

A pr. 21 - 209367,80 - 228936,27 + 15543,00

Maj 11 - 212326,38 - 240283,11 + 16943,99

Maj 31 - 215113,53 - 252180,90 + 18457,26

Juni 20 - 217704,93 - 264663,85 + 20092,66

Juli 10 - 220072,28 - 277771,15 + 21861,01

Juli 30 - 222181,58 - 291547,15 + 23774,22

Aug. 19 - 223991,57 - 306041,06 + 25845,39

Sept. 8 - 225452,15 - 321306,37 + 28088,97

Sept. 28 - 226503,20 - 337400,20 + 30520,97

Okt. 18 - 227073,53 - 354382,80 + 33159,18

Nov. 7 - 227079,91 - 372317,35 + 36023,54

Nov. 27 - 226425,70 - 391270,26 + 39136,39

Dec. 17 - 224998,72 - 411311,93 + 42522,86

1850 Jan. 6 - 222668,02 - 432517,41 + 46211,12

Jan. 26 - 219279,33 - 454966,74 + 50232,75

Febr. 15 - 214649,16 - 478744,40 + 54623,05

Mars 7 - 208557,82 - 503937,75 + 59421,37

Mars 27 - 200740,91 - 530633,96 + 64671,42

Apr. 16 - 190879,40 - 558915,06 + 70421,50

Maj 6 - 178587,90 - 588850,70 + 76724,53

Maj 26 - 163401,07 - 620487,31 + 83637,85

Juni 15 - 144757,68 - 653832,66 + 91222,27

Juli 5 - 121982,54 - 688833,58 + 99540,21

Juli 25 - 94266,46 - 725343,70 + 108652,08

Aug. 14 - 60646,37 - 763076,52 + 118609,96

Sept. 3 - 19990,44 - 801537,86 + 129447,13

Sept. 23 + 29002,32 - 839931,24 + 141161,45

Okt. 13 + 87770,50 - 877030,80 + 153689,78

Nov. 2 + 157799,57 - 911022,33 + 166871,15

Nov. 22 + 240429,81 - 939329,16 + 180396,98

Dec. 12 + 336513,12 - 958471,29 + 193751,97

1851 Jan. 1 + 445883,10 - 964060,76 + 206159,91
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h Berl. med. tid. 1. n- C

1851 Jan. 1 + 445883,10 - 964060,76 + 206159,91

Jan. 21 + 566669,13 - 951099,19 + 216566,73

Febr. 10 + 694646,05 - 914758,19 + 223710,29

Mars 2 + 823009,45 - 851679,87 + 226323,88

Mars 22 + 943058,36 - 761467,26 + 223463,04

Apr. 11 + 1045923,73 - 647613,10 + 214839,56

11

Då de här gifna värdena på £, rj, £ samtlige blifvit beräknade enligt formeln:
a + ib)

fdxff(x)- dx -- of {"f(a + ico) + TV/(a + ico)}

a + 4 "'

med uteslutande af de öfriga termerna på dess högra sida, så kunna de icke vara fullt

exakta utan skilja sig på slutet med några enheter i 7:de decimalen från de sanna vär-

dena. Jag ansåg mig dock ej böra underlåta att här anföra dem, då de gifva en åskåd-

lig bild af störningarnes gång mellan första och andra apparitionen. För den tid, som
denna sednare apparition omfattar, verkställde jag deremot integrationerna så noggrant

som möjligt, och erhöll sålunda efter behörig interpolation följande tabell för I, r\ och £:

h Berl. med. tid. l v- c.

1850 Nov. 28 + 267829,3 - 946221,3 + 184452,4

Dec. 2 + 286774,3 - 950304,0 + 187138,9

6 + 306265,0 - 953939,2 + 189805,3

10 + 326300,0 - 957091,1 + 192445,3

14 + 346874,6 - 959722,4 + 195051,9

18 + 367982,6 - 961793,9 + 197617,7

22 + 389614,3 - 963266,4 + 200135,1

26 + 411756,9 - 964099,5 + 202595,7

30 + 434394,8 - 964252,1 + 204990,7

1851 Jan. 3 + 457507,8 - 963683,3 + 207311,2

7 + 481073,2 - 962352,2 + 209547,6

1851 Jan. 22 + 572955,1 - 949867,8 + 217012,6

26 + 598223,7 - 944366,4 + 218710,1

30 + 623729,3 -.937882,5 + 220263,7

Febr. 3 + 649420,5 - 930385,0 + 221663,1

7 + 675240,7 - 921846,6 + 222897,4

11 + 701130,4 - 912243,7 + 223956,8

15 + 727025,7 - 901557,5 + 224831,8

19 + 752859,6 - 889773,9 + 225513,1

23 + 778562,6 - 876884,2 + 225992,0

27 + 804063,0 - 862886,3 + 226260,7

Mars 3 + 829287,0 - 847783,6 + 226312,4

7 + 854159,2 - 831585,4 + 226142,2

4.

Vid den härefter följande beräkningen af efemerider negligerade jag inflytandet af

störningarne under den första apparitionen, då det fel, som härigenom begicks, med lätthet
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kunde efteråt korrigeras. Jag erhöll sålunda följande efemerid för kometens för

rition, beräknad ur det korrigerade elementsystemet (I. 2):

h Berl. med. tid. Geoc. asc. recta. Geoc. decl. Log. /I. Aberr. tid.

1843 Nov. 24 80°54'30"7 + 6
n39'41"2 9.89594 d00453

25 80.49.45,2 + 6.27.19,0 9.89599 0,00453

26 80.44.39,0 + 6.15.13,7 9.89615 0,00454

27 80.39.13,5 + 6. 3.25,9 9.89642 0,00454

28 80.33.30,0 + 5.51.56,4 9.89679 0,00454

29 80.27.30,2 + 5.40.45,7 9.89728 0,00455

30 80.21.15,4 + 5.29.54,5 9.89787 0,00455

Dec. 1 80.14.47,2 + 5.19.23,4 9.89857 0,00456

2 80. 8. 7,0 + 5. 9.12,9 9.89938 0,00458

3 80. 1.16,1 + 4.59.23,6 9.90030 0,00458

4 79.54.16,2 + 4.49.55,9 9.90132 0,00459

5 79.47. 8,6 + 4.40.50,3 9.90245 0,00460

6 79.39.54,8 + 4.32. 7,2 9.90369 0,00462

7 79.32.36,3 + 4.23.46,9 9.90503 0,00463

8 79.25.14,4 + 4.15.49,7 9.90648 0,00465

9 79.17.50,6 + 4. 8.16,0 9.90803 0,00466

10 79.10.26,1 + 4. 1. 6,0 9.90968 0,00468

11 79. 3. 2,4 + 3.54.19,9 9.91143 0,00470

12 78.55.40,9 + 3.47.57,9 9.91328 0,00472

13 78.48.22,9 + 3.42. 0,1 9.91524 0,00474

14 78.41.10,0 + 3.36.26,7 9.91729 0,00476

15 78.34. 3,6 + 3.31.17,6 9.91943 0,00479

16 78.27. 4,9 + 3.26.32,9 9.92168 0,00481

17 78.20.15,2 + 3.22.12,4 9.92402 0,00484

18 78.13.35,9 + 3.18.16,2 9.92644 0,00486

19 78. 7. 8,4 + 3.14.44,0 9.92895 0,00489

20 78. 0.53,8 + 3.11.35,8 9.93155 0,00492

21 77.54.53,3 + 3. 8.51,3 9.93423 0,00495

22 77.49. 8,0 + 3. 6.30,2 9.93700 0,00498

23 77.43.39,2 + 3. 4.32,2 9.93985 0,00502

24 77.38.27,9 + 3. 2.57,1 9.94278 0,00505

25 77.33.35,0 + 3. 1.44,3 9.94578 0,00509

26 77.29. 1,5 + 3. 0.53,5 9.94885 0,00512

27 77.24.48,2 + 3. 0.24,3 9.95200 0,00516

28 77.20.55,8 + 3. 0.16,2 9.95521 0,00520

29 77.17.25,0 + 3. 0.28,6 9.95849 0,00524

30 77.14.16,6 + 3. 1. 1,2 9.96183 0,00528

31 77.11.31,0 + 3. 1.53,5 9.96523 0,00532

1844 Jan. 1 77. 9. 8,8 + 3. 3. 4,8 9.96869 0,00536

2 77. 7.10,3 + 3. 4.34,6 9.97220 0,00540

3 77. 5.36,0 + 3. 6.22,5 9.97577 0,00545
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0" Ber], med. tid. Geoc. asc. recta. Geoc. decl. Log. /I. Aberr. tid.

844 Jan. 3 77° 5'36"0 + 3° 6'22"5 9.97577 a00545
4 77. 4.26,0 + 3. 8.27,8 9.97939 0,00549

5 77. 3.40,8 + 3.10.50,1 9.98306 0,00554

6 77. 3.20,7 + 3.13.28,8 9.98678 0,00559

7 77. 3.25,9 + 3.16.23,3 9.99054 0,00564

8 77. 3.56,6 + 3.19.33,1 9.99434 0,00569

9 77. 4.53,1 + 3.22.57,6 9.99818 0,00574

10 77. 6.15,2 + 3.26.36,3 0.00206 0,00579

11 77. 8. 3,2 + 3.30.28,7 0.00597 0,00584

12 77.10.17,0 + 3.34.34,2 0.00992 0,00589

13 77.12.56,9 + 3.38.52,2 0.01390 0,00595

14 77.16. 2,9 + 3.43.22,3 0.01791 0,00600

15 77.19.35,0 + 3.48. 3,9 0.02195 0,00606

16 77.23.33,3 + 3.52.56,3 0.02602 0,00612

17 77.27.57,8 + 3.57.59,1 0.03011 0,00618

18 77.32.48,4 + 4. 3.11,7 0.03423 0,00623

19 77.38. 5,0 + 4. 8.33,7 0.03836 0,00629

20 77.43.47,5 + 4.14. 4,4 0.04251 0,00635

21 77.49.55,8 + 4.19.43,3 0.04668 0,00642

22 77.56.29,7 + 4.25.29,9 0.05086 0,00648

23 78. 3.29,1 + 4.31.23,8 0.05507 0,00654

24 78.10.53,8 + 4.37.24,3 0.05929 0,00660

25 78.18.43,5 + 4.43.30,9 0.06352 0,00667

26 78.26.57,8 + 4.49.43,2 0.06776 0,00674

27 78.35.36,7 + 4.56. 0,8 0.07200 ' 0,00680

28 78.44.39,7 + 5. 2.23,2 0.07625 0,00687

29 78.54. 6,4 + 5. 8.49,8 0.08050 0,00694

30 79. 3.56,4 + 5.15.20,4 0.08476 0,00700

31 79.14. 9,5 + 5.21.54,4 0.08903 0,00707

Febr. 1 79.24.45,2 + 5.28.31,5 0.09329 0,00714

2 79.35.43,2 + 5.35.11,3 0.09756 0,00721

3 79.47. 3,2 + 5.41.53,5 0.10182 0,00728

4 79.58.44,6 + 5.48.37,7 0.10609 0,00736

5 80.10.47,1 + 5.55.23,6 0.11035 0,00743

6 80.23.10,5 + 6. 2.10,7 0.11461 0,00750

7 80.35.54,3 + 6. 8.58,8 0.11887 0,00758

8 80.48.58,2 + 6.15.47,6 0.12312 0,00765

9 81. 2.21,9 + 6.22.36,8 0.12736 0,00773

10 81.16. 5,0 + 6.29.26,1 0.13160 0,00780

11 81.30. 7,3 + 6.36.15,2 0.13583 0,00788

12 81.44.28,4 + 6.43. 3,8 0.14006 0,00795

13 81.59. 8,0 + 6.49.51,6 0.14427 0,00803

14 82.14. 5,9 + 6.56.38,4 0.14848 0,00811



14 A XEL MÖLLER,

0* Berl. med. tid. Geoc. asc. recta. Geoc. decl. Log. ^/. Aberr. tiJ.

1844 Febr. 14 8214' 5"9 + 6
n56'38"4 0.14848 d00811

15 82.29.21,7 + 7. 3.23,9 0.15268 0,00819

16 82.44.55,1 + 7.10. 7,9 0.15688 0,00827

17 83. 0.45,8 + 7.16.50,0 0.16106 0,00835

18 83.16.53,6 + 7.23.30,1 0.16523 0,00843

19 83.33.18,0 + 7.30. 7,9 0.16939 0,00851

20 83.49.58,8 + 7.36.43,1 0.17354 0,00859

21 84. 6.55,5 + 7.43.15,6 0.17767 0,00867

22 84.24. 7,9 + 7.49.45,1 0.18179 0,00876

23 84.41.35,5 + 7.56.11,6 0.18590 0,00884

24 84.59.18,1 + 8. 2.34,6 0.18999 0,00892

25 85.17.15,3 + 8. 8.54,0 0.19406 0,00901

26 85.35.26,9 + 8.T5. 9,8 0.19812 0,00909

27 85.53.52,3 + 8.21.21,7 0.20216 0,00918

28 86.12.31,1 + 8.27.29,6 0.20619 0,00926

29 86.31.23,0 + 8.33.33,2 0.21020 0,00935

Mars 1 86.50.27,7 + 8.39.32,6 0.21420 0,00944

2 87. 9.44,8 + 8.45.27,6 0.21818 0,00952

3 87.29.14,0 + 8.51.17,9 0.22214 0,00961

4 87.48.55,1 + 8.57. 3,5 0.22608 0,00970

5 88. 8.47,8 + 9. 2.44,4 0.23001 0,00979

6 88.28.51,8 + 9. 8.20,4 0.23392 0,00987

7 88.49. 6,6 + 9.13.51,4 0.23781 0,00996

8 89. 9.32,1 + 9.19.17,3 0.24168 0,01005

9 89.30. 8,0 + 9.24.38,0 0.24554 0,01014

10 89.50.54,1 + 9.29.53,4 0.24937 0,01023

11 90.11.50,1 + 9.35. 3,4 0.25319 0,01032

12 90.32.55,8 + 9.40. 8,0 0.25699 0,01041

13 90.54.11,0 + 9.45. 7,0 0.26077 0,01050

14 91.15.35,5 + 9.50. 0,4 0.26453 0,01060

15 91.37. 9,0 + 9.54.48,1 0.26827 0,01069

16 91.58.51,4 + 9.59.30,0 0.27199 0,01078

17 92.20.42,4 + 10. 4. 6,0 0.27570 0,01087

18 92.42.41,7 + 10. 8.36,0 0.27938 0,01096

19 93. 4.49,3 + 10.13. 0,1 0.28305 0,01106

20 93.27. 4,8 + 10.17.18,1 0.28670 0,01115

21 93.49.28,0 + 10.21.30,0 0.29032 0,01124

22 94.11.58,6 + 10.25.35,7 0.29392 0,01134

23 94.34.36,4 + 10.29.35,1 0.29750 0,01143

24 94.57.21,0 + 10.33.28,2 0.30106 0,01153

25 95.20.12,4 + 10.37.15,1 0.30461 0,01162

26 95.43.10,2 + 10.40.55,6 0.30813 0,01171

27 96. 6.14,3 + 10.44.29,8 0.31164 0,01181
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Bcrl. med. tid. Geoe. asc. recta. Geoc. dccl. Log. J. Aberr. tid.

1844 Mars 27 96° 6'14"3 + 10"44'29"8 0.31164 d01181
28 96.29.24,3 + 10.47.57,6 0.31512 0,01190

29 96.52.40,1 + 10.51.18,9 0.31858 0,01200

30 97.16. 1,4 + 10.54.33,9 0.32202 0,01209

31 97.39.28,0 + 10.57.42,4 0.32544 0,01219

A pr. 1 98. 2.59,6 + 11. 0.44,4 0.32884 0,01229

2 98.26.36,1 + 11. 3.40,0 0.33222 0,01238

3 98.50.17,4 + 11. 6.29,1 0.33558 0,01248

4 99.14. 3,2 + 11. 9.11,8 0.33892 0,01257

5 99.37.53,4 + 11.11.48,1 0.34224 0,01267

6 100. 1.47,7 + 11.14.17,8 0.34553 0,01277

7 100.25.46,1 + 11.16.41,0 0.34880 0,01286

8 100.49.48,4 + 11.18.57,8 0.35206 0,01296

9 101.13.54,5 + 11.21. 8,1 0.35529 0,01306

10 101.38. 4,3 + 11.23.11,9 0.35851 0,01315

11 102. 2.17,6 + 11.25. 9,3 0.36171 0,01325

12 102.26.34,3 + 11.27. 0,1 0.36488 0,01335

13 102.50.54,2 + 11.28.44,4 0.36803 0,01345

14 103.15.17,3 + 11.30.22,2 0.37116 0,01354

För den andra apparitionen var det deremot nödigt att vid [ efemeridberäkningen

omedelbart anbringa störningarne till k<jmetens heliocentriska koordinater. För att be-

qvämare kunna verkställa detta, öfverförde jag de pag. 9 funna stonlingsvärdena på sanna

sequatorn och aequinoetiet, och erhöll derigenom:

O'
1 Bcrl. med. lid. dx. <hj. dz.

1850 Nov. 28 + 267973,2 - 941410,5 — 207430,9

Dee. 2 + 286921,9 - 946221,5 — 206588,8

6 + 306416,1 - 950614,1 — 205588,2

10 + 326454,8 - 954552,4 — 204419,3

14 + 347033,1 - 957999,8 — 203073,8

18 + 368144,7 - 960917,1 — 201542,7

22 + 389779,9 - 963265,6 — 199817,7

26 + 411925,9 - 965004,3 — 197890,2

30 + 434567,1 - 966092,5 — 195751,7

1851 Jan. 3 + 457683,2 - 966489,4 — 193394,4

7 + 481251,5 - 966152,9 — 190811,1

1851 Jan. 22 + 573142,0 - 957649,8 — 178985,4

26 + 598412,2 - 953272,6 — 175236,0

30 + 623919,1 - 947936,9 — 171227,6

Febr. 3 + 649611,1 - 941609,7 — 166957,6

7 + 675431,9 - 934261,7 — 162424,4

11 + 701321,7 - 925867,3 — 157627,7

15 + 727216,8 - 916406,3 — 152568,4
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Oh Berl. med. tid. dx. dy. dz.

1851 Febr. 15 + 727216,8 - 916406,3 152568,4

19 + 753050,1 - 905861,2 147249,9

23 + 778752,0 - 894220,7 141677,4

27 + 804251,0 - 881480,1 135856,4

Mars 3 + 829473,3 - 867639,8 129794,2

7 + 854343,4 - 852705,8 123500,1

jag med använd*inde af dessa störningsvärden ur elementsystemet (I. 2)

ifemerid för koni(stens andra apparition:

O" Berl. med. tid. Geoc. asi:. reeta. Geoc. decl. Log. d. Aberr. tid.

1850 Nov. 28 322°11'39"4 - 7°12'16"8 0.31583 d01192

29 322.35.38,4 - 7.10.22,8 0.31710 0,01196

30 322.59.53,7 - 7. 8.19,1 0.31835 0,01199

Dec. 1 323.24.24,9 - 7. 6. 5,7 0.31960 0,01203

2 323.49.12,0 - 7. 3.42,7 0.32083 0,01206

3 324.14.14,7 - 7. 1.10,0 0.32205 0,01210

4 324.39.32,7 - 6.58.27,6 0.32326 0,01213

5 325. 5. 5,8 — 6.55.35,6 0.32446 0,01216

6 325.30.53,9 - 6.52.34,0 0.32565 0,01220

7 325.56.56,7 - 6.49.22,8 0.32683 0,01223

8 326.23.14,0 - 6.46. 2,1 0.32799 0,01226

9 326.49.45,6 - 6.42.31,9 0.32915 0,01229

10 327.16.31,3 - 6.38.52,2 0.33029 0,01233

11 327.43.30,8 - 6.35. 3,1 0.33142 0,01236

12 328.10.43,8 - 6.31. 4,7 0.33253 0,01239

13 328.38.10,2 - 6.26.56,9 0.33364 0,01242

14 329. 5.49,8 - 6.22.39,9 0.33473 0,01245

15 329.33.42,4 - 6.18.13,7 0.33581 0,01248

16 330. 1.47,7 - 6.13.38,3 0.33688 0,01252

17 330.30. 5,6 - 6. 8.53,8 0.33794 0,01255

18 330.58.36,0 - 6. 4. 0,3 0.33899 0,01258

19 331.27.18,7 - 5.58.57,8 0.34003 0,01261

20 331.56.13,6 - 5.53.46,3 0.34105 0,01264

21 332.25.20,5 - 5.48.25,9 0.34207 0,01267

22 332.54.39,3 - 5.42.56,8 0.34307 0,01269

23 333.24. 9,8 - 5.37.18,8 0.34406 0,01272

24 333.53.52,0 - 5.31.32,2 0.34505 0,01275

25 334.23.45,6 - 5.25.36,8 0.34602 0,01278

26 334.53.50,6 - 5.19.32,8 0.34698 0,01281

27 335.24. 6,9 - 5.13.20,2 0.34793 0,01284

28 335.54.34,2 - 5. 6.59,2 0.34887 0,01287

29 336.25.12,5 - 5. 0.29,7 0.34980 0,01289

30 336.56. 1,6 - 4.53.51,9 0.35072 0,01292

31 337.27. 1,4 - 4.47. 5,7 0.35163 0,01295



UNDERSÖKNING AF FAYESKA KOMETENS BANA. 17

0'' Berl. med. tid. Geoc. asi'. recta. Geoc. decl. Log. /I. Aberr. tid.

1850 Dec. 31 337 n27' 1
"4 — 4

n47' 5"7 0.35163
d01295

1851 Jan. 1 337.58.11,8 — 4.40.11,3 0.35253 0,01297

2 338.29.32,6 — 4.33. 8,7 0.35342 0,01300

3 339. 1. 3,7 — 4.25.58,1 0.35430 0,01303

4 339.32.45,0 — 4.18.39,5 0.35517 0,01305

5 340. 4.36,8 — 4.11.13,0 0.35603 0,01308

6 340.36.37,5 — 4. 3.38,7 0.35688 0,01310

7 341. 8.48,5 — 3.55.56,6 0.35771 0,01313

1851 Jan. 22 349.29.35,8 — 1.46.11,9 0.36920 0,01348

23 350. 4. 6,9 — 1.36.40,8 0.36991 0,01350

24 350.38.46,2 — 1.27. 3,9 0.37061 0,01353

25 351.13.33,6 — 1.17.21,2 0.37130 0,01355

26 351.48.29,0 — 1. 7.32,8 0.37198 0,01357

27 352.23.32,3 — 0.57.38,9 0.37265 0,01359

28 352.58.43,5 — 0.47.39,6 0.37332 0,01361

29 353.34. 2,5 — 0.37.35,0 0.37398 0,01363

30 354. 9.29,3 — 0.27.25,2 0.37464 0,01365

31 354.45. 3,7 — 0.17.10,4 0.37529 0,01367

Febr. 1 355.20.45,7 — 0. 6.50,8 0.37593 0,01369

2 355.56.35,2 + 0. 3.33,6 0.37657 0,01371

3 356.32.32,1 + 0.14. 2,6 0.37720 0,01373

4 357. 8.36,4 + 0.24.36,1 0.37783 0,01375

5 357.44.47,9 + 0.35.13,8 0.37845 0,01377

6 358.21. 6,5 + 0.45.55,7 0.37907 0,01379

7 358.57.32,1 + 0.56.41,6 0.37968 0,01381

8 359.34. 4,8 + 1. 7.31,2 0.38028 0,01383

9 0.10.44,5 + 1.18.24,5 0.38088 0,01385

10 0.47.31,1 + 1.29.21,3 0.38148 0,01387

ii 1.24.24,4 + 1.40.21,5 0.38207 0,01389

12 2. 1.24,5 + 1.51.24,8 0.38266 0,01391

13 2.38.31,3 + 2. 2.31,2 0.38324 0,01393

14 3.15.44,8 + 2.1 3.40,5 0.38382 0,01394

15 3.53. 4,9 + 2.24.52,4 0.38440 0,01396

16 4.30.31,6 + 2.36. 6,8 0.38497 0.01398

17 5. 8. 4,9 + 2.47.23,7 0.38554 0,01400

18 5.45.44,7 + 2.58.42,9 0.38611 0,01402

19 6.23.31,1 + 3.10. 4,1 0.38667 0,01404

20 7. 1.23,9 + 3.21.27,3 0.38723 0,01405

21 7.39.23,3 + 3.32.52,2 0.38779 0,01407

22 8.17.29,1 + ;U4.18,7 0.38835 0,01409

23 8.55.41,4 + 3.55.46,7 0.38890 0,01411

24 9.34. 0,0 + 4. 7.15,9 0.38945 0,01413

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N":o S.
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0" Ber], med. tid. Geoc. nsc. reeta. Gcoc. decL Log. ./. AbeTr. tid.

1851 Febr 24 9
n34' 0"0 + 4

n 7'15"9 0.38945
d01413

25 10.12.25,0 + 4.18.46,3 0.39000 0,01414

26 10.50.56,3 + 4.30.17,7 0.39055 0,01416

27 11.29.33,9 + 1.41.49,8 0.39109 0,01418

28 12. 8.17,7 + 4.53.22,5 0.39163 0,01420

Mars 1 12.47. 7,7 + 5. 4.55, (i 0.39218 0,01422

2 13.26. 3,8 + 5.16.29,0 0.39272 0,01423

3 14. 5. 6,0 + 5.28. 2,5 0.39326 0,01425

4 14.44.14,1 + 5.39.35,8 0.39380 0,01427

5 15.23.28,1 + 5.51. 8,8 0.39433 0,01429

6 16. 2.48,0 + 6. 2.41,3 0.39487 0,01430

7 16.42.13,8 + 6.14.13,2 0.39540 0,01432

5.

Medelst de begge föregående efemeriderna jeinförde jag nu elementsystemet (I. 2)

med de observationer, som under de tvenne första apparitionerna blifvit anställda i Al-

tona, Berlin, Bonn, Cambridge Engl., Cambridge U. S., Genf, Göttingen, Hamburg, Leiden,

Paris, Pulkova och Wien; hvaremot jag ansåg mig ej böra använda de observationer, som

blifvit meddelade från Hudson, Kremsmunster, Manheim, Modena, Padua och Rom, då de

i noggranhet icke kunde jemföras med de föregående. Af de observationer, som jag an-

vände, fanns största delen meddelad uti Astronomische Nachrichten; endast de 4 första

observationerna i Cambridge Engl. af den andra apparitionen hemtades ur Monthly Noti-

ces, Vol. XI, och de i Pulkova anställda observationerna af samma apparition ur Bulletin

de la classe physico-mathématique de 1'acad. imp. des sciences de S:t Pétersbourg, Torne X.

Vid jemförelsen antog jag observationerna oförändrade, såsom de på de nämnda ställena

funnos angifna; endast till Bonner-declinationerna anbringade jag enligt anmärkningen i

N:o 501 af Astr. Nachr. en korrektion af — 1"5, för att reducera dem till Bessels koor-

dinatsystem, då det var antagligt, att de flesta af de använda stjernorterna voro hänförda

till detta system. Jag erhöll sålunda genom den anställda jemförelsen följande differenser

mellan räkning och observation:

Berl. med. tid, korr. för aberrat. Obs asc. rerln. Obs. decl. ila Cos. å. då. Ob9. ort.

1843 Nov. 24
d73780 80

n50'42"0 + 6"30'35 "0 + 13"8 - 10"7 Paris

26,44946 80.42.22,0 + 6. 9.44,0 - 2,2 + 1,8 Paris

27,48156 80.36.33,0 + 5.57.42,0 + 0,8 + 2,1 Paris

28,47715 80.30.45,0 + 5.46.41,0 - 1,1 -14,5 Paris

29,49960 80.24.22,5 + 5.35. 5,0 + 4,9 + 5,0 Cambridge

29,68182 80.23. 8,0 + 5.33.12,0 + 3,2 - 0,1 Paris

Dec. 1,44505 80.11.55,8 + 5.14.44,4 - 2,0 - 3,4 Hamburg
1,51708 80.11.21,0 + 5.13.50,3 + 1,2 + 6,8 Altona

1,53264 80.10.45,3 + 5.13.52,2 (+ 29,9) - 4,6 Hamburg
2,50554 » + 5. 3.59,2 » + 5,4 Bonn

2,50653 80. 4.43,7 » - 2,4 » Bonn

2,75383 80. 2.57,0 + 5. 1.40,0 - 5,8 - 1,2 Paris



Berl. med. tid, korr. för aberrnt.

1843 Dec. 3
d48902

4,46187
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Obs. asc. recta. Obs. decl. dit Cos. «f. då.

19

79°57'45"3

79.50.52,2

+ 4°54'28"5

+ 4.45.25,5

+ 8"5

+ 9,7

+ 7"6

+ 7,5

Obs ort.

Genf

Altona

1843 Dec. 8,44875

9,32884

9,45008

9,46310

9,47475

9,50774

9,50815

10,34981

10,41610

10,43916

10,45186

10,47619

10,50465

10,51301

11,35115

11,37231

11,40186

11,41527

11,46358

11,48446

11,48820

11,50156

12,36317

12,41673

12,43147

12,44077

12,45353

13,35946

13,38729

13,40434

13,40987

13,45239

14,34361

15,32705

15,36028

15,48960

15,49459

15,56569

16,33328

16,33479

79.22.10,5

79.15.28,3

79.14.42,9

79.14.26,0

79.14.19,5

79.13.57,0

»

79. 7.56,2

79. 7.18,7

79. 7.10,5

79. 7. 2,5

79. 6.53,8

79. 6.34,8

79. 6.38,7

79. 0.25,4

79. 0.27,3

79. 0.18,0

79. 0. 7,7

78.59.33,0

78.59.30,7

»

78.59.14,7

78.53.11,1

78.52.40,0

78.52.34,9

78.52.26,0

78.52.26,2

78.45.45,1

78.45.34,5

»

78.45.38,0

78.45. 3,5

78.38.47,4

78.31.49,0

78.31.38,6

»

78.30.22,4

78.30. 1,8

78.24.53,7

78.24.49,2

+ 4.12. 7,0

+ 4. 5.49,1

+ 4. 4.39,1

+ 4. 4.35,6

+ 4. 4.40,0

+ 4. 4.19,3

+ 4. 4.30,6

+ 3.58.32,4

+ 3.58. 8,2

+ 3.58. 0,3

+ 3.57.52,8

+ 3.57.39,5

+ 3.57.35,6

+ 3.57.29,2

+ 3.52.16,7

+ 3.51.47,3

+ 3.51.46,0

+ 3.51.37,2

+ 3.51.16,8

»

+ 3.50.56,8

+ 3.50.59,2

+ 3.45.49,1

+ 3.45.35,0

+ 3.45.11,9

+ 3.45. 1,6

+ 3.45. 0,6

+ 3.39.56,7

+ 3.39.44,3

+ 3.39.28,6

»

+ 3.39.12,3

+ 3.34.51,2

+ 3.29.36,8

+ 3.29.21,8

+ 3.28.40,8

+ 3.29.11,2

+ 3.28.34,7

+ 3.24.48,7

+ 3.25. 5,4

-11,7

+ 2,8

- 10,2

0,5

1,0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7,8

0,2

5,8

3,4

4,9

1,5

7,1

0,5

6,8

4,6

8,6

5,7

5,8

1,3

»

5,9

5,2

2,0

0,6

3,9

2,3

6,2

3,8

»

9,9

4,1

0,3

2,1

4,5

+ 12,8

+ 1,0

- 3,5

+ 2,8

+

+

+

+

+ 8,3

- 4,5

+ 12,4

+ 10,3

1,0

7,4

4,1

1,3

2,2

3,3

1,3

2,2

- 5,5

- 2,1

-21,2
- 0,2

- 10,0

- 6,8

- 5,0

»

+ 5,8

- 1,9

- 11,3

-16,6

+ 1,0

8,0

4,4

" 7,3

- 4,2

+ 6,1

»

+ 6,2

-20,8
- 2,4

+ 1,8

+ 6,5

-25,3

- 9,1

+ 6,2

- 10,2

+

+

Cambridge

Genf

Hamburg
Altona

Berlin

Altona

Hamburg
Wien

Hamburg
Bonn

Altona

Berlin

Altona

Bonn

Wien

Bonn

Paris

Hamburg
Altona

Leiden

Leiden

Altona

Wien

Paris

Bonn

Bonn

Bonn

Hamburg
Altona

Göttingen

Göttingen

Berlin

Wien

Wien

Pulkova

Hamburg
Hamburg
Altona

Pulkova

Bonn
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Berl. med. lid, leorr. for aberrat. Obs. asc. reeta. Obs. dccl. du. Cos iT. då. Obs. ort.

1843 Dec 16
d35436 78°24'44"3 + 3"25' 0"7 — 1"3 — 10"8 Hamburg

16,37189 78.24.39,7 » — 3,8 » Leiden

16,37212 » + 3.24.37,5 » + 7,9 Leiden

16,44187 78.24. 4,7 + 3.24.20,1 — 0,7 + 7,0 Berlin

16,45098 78.24. 3,9 + 3.24.28,9 — 3,3 — 4,0 Bonn

16,52945 78.23.15,0 + 3.24. 5,0 + 11,1 — 0,7 Cambridge

17,34134 78.18. 3,7 + 3.20.42,1 — 1,4 — 0,9 Hamburg

17,36946 78.17.57,4 + 3.20.43,8 — 7,2 — 8,7 Wien

17,38446 78.17.35,4 + 3.20.36,9 + 9,4 — 5,1 Genf

17,44704 78.17.16,6 + 3.20.10,7 — 0,2 + 5,4 Berlin

1843 Dvc. 18,36445 78.11.14,6 + 3.16.41,2 + 0,5 + 6,5 Pulkova

19,34366 78. 5. 6,3 + 3.13.26,1 — 5,8 + 2,1 Pulkova

21,33537 77.52.58,7 + 3. 7.44,7 — 0,6 + 8,4 Pulkova

22,40202 77.47. 3,8 + 3. 5.52,6 — 8,1 — 19,6 Wien

25,42681 77.31.42,7 + 3. 1. 8,9 — 7,6 + 3,0 Pulkova

26,44326 77.27. 1,0 + 3. 0.36,4 + 6,4 — 5,5 Bonn

28,34298 77.19.47,2 + 3. 0. 7,3 — 4,7 + 3,0 Pulkova

29,31250 77.16.28,3 + 3. 0.24,7 — 2,3 + 4,1 Pulkova

31,50917 77.10.15,3 + 3. 2.16,8 — 3,0 + 2,9 Pulkova

1844 Jan. 8,36294 77. 4.16,3 + 3.20.37,1 — 0,7 + 2,1 Berlin

9,30936 77. 5.11,5 + 3.24. 1,7 + 8,2 — 3,8 Genf

9,32934 77. 5.23,7 + 3.24. 5,9 — 3,8 — 4,4 Altona

9,36767 » + 3.24.27,1 » — 17,0 Bonn

9,36829 77. 5.27,5 » — 5,3 » Bonn

9,44629 77. 5.22,5 + 3.24.23,0 + 2,7 + 4,0 Berlin

10,39201 77. 7. 1,5 + 3.28. 6,0 — 7,0 — 6,2 Wien

10,39581 77. 6.57,6 + 3.27.51,9 — 2,5 + 8,4 Berlin

11,32605 77. 8.46,0 + 3.31.48,9 + 1,2 — 7,3 Genf

11,39519 77. 8.49,4 » + 4,1 » Göttingen

11,39526 » + 3.32.26,7 » (~ 28,7) Göttingen

11,43317 77. 9. 0,4 + 3.32. 2,3 — 3,4 + 4,9 Berlin

11,52596 77. 9.16,7 + 3.32.39,7 — 9,7 — 9,7 Bonn

12,34504 77.11. 6,3 + 3.35.59,0 + 4,8 — 3,6 Altona

12,35132 77.11.16,8 + 3.36. 2,1 — 4,5 — 4,8 Bonn

12,35520 77.11. 7,2 + 3.36. 7,4 + 5,9 — 8,6 Genf

13,35501 77.14. 3,8 + 3.40.14,4 — 2,3 + 6,1 Altona

13,35700 77.14. 0,5 + 3.40.25,1 + 1,6 — 3,8 Bonn

13,36194 77.14. 3,9 + 3.40.24,3 — 0,9 — 1,8 Leiden

13,41716 77.14. 8,4 + 3.40.34,7 + 2,2 + 2,6 Berlin

14,34968 77.17.23,2 + 3.44.58,2 — 7,1 — 4,6 Bonn

14,36170 77.17.23,2 + 3.45. 1,8 — 5,0 — 4,8 Bonn
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Bei-L med. lid, korr. för nbcrrat. Obs. asc. recta. Obs. decl. det. Cos 6. då. Obs. ort.

1844 Jan. 15
rt32937 77

n 21' 0"6 + 3°49'31"9 - 7"4 + 1"1 Leiden

15,34431 » + 3.49.47,3 » - 9,9 Göttingen

15,34956 77.20.59,6 )> - 2,7 » Göttingen

15,39443 77.21.10,6 + 3.49.57,2 - 4,2 - 5,1 Bonn

15,39956 77.21.11,2 + 3.49.45,4 - 4,4 + 8,0 Berlin

15,41645 77.21.12,3 + 3.50.11,4 - 1,8 - 13,2 Al tona

15,52894 77.21.41,9 + 3.50.35,4 - 7,7 - 4,1 Bonn

16,29001 77.25. 3,0 + 3.54.29,9 -12,8 - 12,4 Wien

16,30561 77.24.54,7 + 3.54.18,9 - 0,4 + 3,0 Bonn

16,39527 77.25.15,9 + 3.54.57,7 - 0,6 - 8,3 Genf

1844 Jan. 18,43595 77.35. 4,3 + 4. 5.33,9 - 2,2 - 8,2 Genf

19,43169 77.40.25,4 + 4.10.59,7 + 3,1 -10,1 Altona

20,47726 77.46.41,7 + 4.16.50,3 - 4,4 - 11,0 Berlin

20,49950 77.46.48,9 + 4.16.53,6 - 3,6 - 6,6 Bonn

21,34196 77.52.12,9 + 4.20.55,1 " 4,1 (+ 40,1) Hamburg
21,35634 77.52.15,3 + 4.21.33,2 " 2,7 + 6,5 Pulkova

21,42673 » + 4.21.26,9 » (+ 37,6) Hamburg
21,43162 77.52.40,4 + 4.22.23,9 + 0,7 - 17,6 Berlin

22,40962 77.59.21,5 + 4.28. 1,3 - 3,9 -12,9 Hamburg
22,44285 77.59.28,8 + 4.28.30,2 + 1,8 (- 30,1) Altona

22,53100 78. 0. 6,3 + 4.28.37,9 - 1,0 - 6,1 Genf

23,35259 78. 6. 9,7 + 4.33.18,0 - 6,3 + 7,0 Wien

23,37206 » + 4.33.26,1 » + 5,6 Leiden

23,38234 78. 6.22,1 » - 5,6 » Leiden

23,41831 78. 6.39,7 + 4.33.58,1 - 8,6 - 9,8 Hamburg-

23,46809 78. 6.57,7 + 4.33.59,7 - 5,8 + 6,6 Bonn

23,49593 78. 7. 8,2 + 4.34.22,3 - 4,7 - 6,0 Bonn

24,52587 78.14.54,7 + 4.40.29,3 - 0,6 + 0,8 Pulkova

25,38635 78.21.54,4 + 4.46. 0,3 - 2,8 -11,1 Genf

26,34876 78.30.11,1 + 4.52. 7,2 - 14,2 -18,3 Hamburg

1844 Febr. 6,31540 80.27.10,7 + 6. 4.23,2 - 0,5 - 8,5 Bonn

7,29488 80.39.57,8 + 6.10.51,9 -13,3 + 2,8 Berlin

8,33349 80.53.24,0 + 6.18. 0,8 - 0,9 - 1,9 Pulkova

10,27801 81.19.57,7 + 6.31.12,3 - 0,3 + 2,7 Pulkova

10,44989 81.22.21,5 + 6.31.54,9 - 2,5 (+ 30,8) Berlin

11,34987 81.35. 3,7 + 6.38.37,5 + 2,7 - 3,5 Bonn

12,27862 81.48.32,6 + 6.44.50,7 - 0,9 + 1,9 Pulkova

13,29864 82. 3.38,0 + 6.51.41,1 - 4,2 + 7,2 Pulkova

13,31145 82. 3.54,6 + 6.51.42,8 - 8,4 + 11,2 Berlin

13,35041 82. 4.16,7 » + 3,7 » Bonn

13,35432 » + 6.52.10,5 » + 1,1 Bonn

14,31246 82.18.50,9 + 6.58.37,5 - 0,2 + 3,6 Bonn



22 AXEL MÖLLER,

Bcrl. med. tid, k'arr. för aberrat. Obs. asc. rcotB. Obs. decL du. Cos (T. rfcT. Obs. ort.

1844 Febr. 14
d36368 82°19'34"5 *+ 6

n59' 8"1 + 1"9 - 6"2 Bonn

14,39375 82.20.11,7 + 6.59. 4,6 - 8,3 + 9,4 Leiden

14,45481 82.21. 9,8 » - 12,1 » Bonn

14,45748 » + 6.59.55,0 » -15,2 Bonn

1844 Febr. 15,28194 82.33.45,2 + 7. 5. 7,6 - 2,2 + 5,6 Pulkova

15,36154 82.34.52,2 + 7. 6. 4,6 + 4,4 -18,5 Bonn

16,35892 82.50.34,8 + 7.12.31,1 - 0,9 - 2,9 Leiden

18,26728 83.21.17,5 + 7.25. 7,2 - 2,4 + 4,9 Pulkova

19,26098 83.37.42,3 + 7.31.43,1 - 4,6 + 3,6 Pulkova

20,34473 » + 7.38.51,7 » + 3,0 Leiden

20,41206 83.56.43,1 » + 10,9 » Leiden

22,29615 84.29.14,7 + 7.51.26,2 + 1,2 + 9,4 Pulkova

22,34739 » + 7.51.38,3 » + 17,6 Leiden

22,35922 84.30.32,5 » - 10,6 » Leiden

23,28987 84.46.39,4 + 7.57.53,6 + 2,0 + 5,0 Pulkova

1844 Mars 8,30025 89.15.44,0 + 9.20.52,8 - 3,1 - 2,4 Pulkova

20,32860 93.34.27,0 + 10.18.34,4 - 3,1 + 3,7 Pulkova

21,31449 93.56.30,8 + 10.22.45,4 - 0,2 - 0,8 Pulkova

22,31776 94.19. 8,4 + 10.26.45,3 - 0,5 + 3,8 Pulkova

1844 Apr. 5,34592 99.46.18,2 + 11.12.30,9 - 10,6 + 6,6 Pulkova

6,33190 100. 9.53,0 + 11.15. 1,6 - M + 1,4 Pulkova

8,36501 100.58.41,1 + 11.19.42,8 - 7,0 + 0,3 Pulkova

9,34447 101.22.13,1 + 11.21.50,4 - 1,3 - 2,0 Pulkova

10,34128 101.46.19,6 + 11.23.48,2 - 1,4 + 1,5 Pulkova

1850 Nov. 28,38674 322.20. 5,7 - 7.11.40,1 + 45,8 + 2,8 Cambridge

29,34949 322.43.25,8 - 7. 9.46,7 + 37,3 + 2,6 Cambridge

Dec. 6,29066 325.37.43,9 - 6.51.46,6 + 41,3 + 3,8 Cambridge

7,35884 326. 5.34,9 - 6.48.14,7 + 44,0 - 0,5 Cambridge

1850 Dec. 25,32173 334.32.20,2 - 5.23.50,8 + 62,9 + 7,0 Cambridge

1851 Jan. 4,52024 339.48. 9,6 - 4.15. 7,5 + 66,1 + 16,6 Cambridge U.S.

5,29871 340.13. 2,8 - 4. 9. 1,0 + 64,6 - 0,2 Cambridge

1851 Jan. 22,28425 349.37.58,9 - 1.43.48,2 + 83,2 + 15,1 Cambridge

22,30208 349.38.53,4 - 1.43.32,3 + 65,3 + 9,4 Cambridge

24,21787 350.45. 1,3 - 1.25. 5,2 + 77,5 + 4,5 PulkoVa

24,30904 350.48.12,9 - 1.24.11,8 + 75,6 + 4,5 Cambridge

27,31429 352.33.19,9 - 0.54.50,4 + 73,2 + 16,4 Cambridge

Febr'. 1,20766 355.26.50,8 - 0. 5. 0,6 + 79,3 + 16,0 Pulkova

4,22417 357.15.15,8 + 0.26.39,5 + 85,2 + 16,1 Pulkova

6,30901 358.30.51,7 + 0.49. 4,7 + 87,6 + 7,5 Cambridge

7,23788 359. 4.53,5 + 0.58.55,0 + 78,0 + 17,7 Pulkova
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Mars

nr. för aberrat. Obs. asc. rocta. Obs. decl. det. Cos. <5\ då. Obs. ort.

17
d22958 5°15'13"3 + 2

n49'39"4 + 88"1 + 17"0 Pulkova

18,22777 5.52.49,3 + 3. 0.53,6 + 89,3 + 21,3 Pulkova

21,23914 7.46.54,1 + 3.35.13,0 + 93,3 + 20,3 Pulkova

23,23751 9. 3.18,5 + 3.58.10,8 + 86,3 + 16,5 Pulkova

26,32898 11. 1.48,6 + 4.33.47,0 + 107,0 + 15,6 Cambridge

2,25394 13.34.19,5 + 5.19. 9,4 + 96,4 + 12,7 Pulkova

4,26157 14.52.46,4 + 5.42. 9,5 + 100,6 + 24,6 Pulkova

4,33920 14.55.31,3 » + 117,9 » Cambridge

6.

De genom denna jemförelse erhållna differenser mellan räkning och observation för-

enade jag derefter, på det sätt jag genom deras indelning sökt antyda, i särskilda grup-

per, för att derur härleda normal-differenser. Då det härvid var nödvändigt att. till någon

del göra afseende på den olika godheten hos observationerna från de särskilda observato-

rierna, så tilldelade jag media af de under samma dag på samma observatorium anställda

observationer följande relativa vigter:

Pulkova — 1

Berlin, Bonn, Cambridge Engl., Leiden =f
Altona, Cambridge U. S., Genf, Göttingen, Paris —^
Hamburg, Wien = \;

dock erhöll Cambridge Engl. endast vigten \ föi

erhöllos följande normal-differenser:

h Berl. med. tid. d«. Cos å. da.

1843 Nov. 30 + 2"4 + 2"4

Dec. 13 - 0,1 - 0,1

Dec. 25 - 2,6 - 2,6

1844 Jan. 13 - 2,1 - 2,1

Jan. 22 - 2,8 - 2,8

Febr. 11 - 2,9 - 2,9

Febr. 19 - 0,4 - 0,4

Mars 18 - 1,7 - 1,7

Apr. 8 - 6,0 - 6,1

1850 Dec. 3 + 42,1 + 42,4

1851 Jan. 1 + 64,3 + 64,5

Jan. 30 + 78,5 + 78,5

Febr. 25 + 96,4 + 96,7

hvilka med ombytta tecken anbringades till de i efemeriderna gifna orterna och derigenom

jjåfvo följande normal-orter, hänförda till sanna aequatorn och asquinoctiet:

h Berl. med. tid. Geoc. asc. reeta. Geoc. decl.

1843 Nov. 30 80°21'13"0 '+ 5°29'53"8

Dec. 13 78.48.23,0 + 3.42. 0,6

Dec. 25 77.33.37,6 + 3. 1.41,7

1844 Jan. 13 77.12.59,0 + 3.38.54,8

en första apparitionen. På detta sätt

Vigt. då. Vigt.

6,00 + 0"7 6,25

19,50 - 0,5 19,50

8,00 + 2,6 8,00

17,25 - 2,6 16,75

9,50 - 4,7 8,75

10,00 + 1,6 9,25

8,00 + 3,5 8,00

4,00 + 1,1 4,00

5,00 + 1,6 5,00

3,00 + 2,2 3,00

2,00 + 6,7 2,00

7,75 + 12,1 7,75

7,50 + 18,4 6,75
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Oh Berl. med. tid. Gcoc. asc. recta. Geoc. decl.

1844 Jan. 13 77
n12'59"0 + 3

n38'54"8

Jan. 22 77.56.32,5 + 4.25.34,6

Febr. 11 81.30.10,2 + 6.36.13,6

Febr. 19 83.33.18,4 + 7.30. 4,4

Mars 18 92.42.43,4 + 10. 8.34,9

Apr. 8 100.49.54,5 + 11.18.56,2

1850 Dec. 3 324.13.32,3 - 7. 1.12,2

1851 Jan. 1 337.57. 7,3 .
- 4.40.18,0

Jan. 30 354. 8.10,8 - 0.27.37,3

Febr. 25 10.10.48,3 + 4.18.27,9

Då de ofvan anförda normal-differenserna för den första apparitionen likväl ännu

icke kunde betraktas såsom de sanna afvikelserna mellan elementsystemet (I. 2) och nor-

mal-orterna, alldenstund, såsom jag förut omnämnt, inflytandet af störningarne under denna

apparition hittills blifvit negligeradt, så härledde jag ur störningstabellen pag. 6 följande

värden för störningarne uti kometens asc. recta och declination:

0'' Berl. med. tid. da. Cos 3. dö.

1843 Nov. 30 + 0"2 + 0"0

Dec. 13 + 0,6 + 0,0

Dec. 25 + 1,0 + 0,0

1844 Jan. 13 + 1,7 + 0,1

Jan. 22 + 2,1 + 0,1

Febr. 11 + 2,9 + 0,2

Febr. 19 + 3,3 + 0,3

Mars 18 + 4,5 + 0,3

Apr. 8 + 5,3 + 0,3

n blifvit förenade med de förut funna

fvikelser mellan teori och observation fe

h Berl. med. 1,id. da. Cos å. dö.

1843 Nov. 30 + 2"6 + 0"7

Dec. 13 + 0,5 -0,5

Dec. 25 -1,6 + 2,6

1844 Jan. 13 -0,4 -2,5

Jan. 22 -0,7 -4,6

Febr. 11 + 0,0 + 1,8

Febr. 19 + 2,9 + 3,8

Mars 18 + 2,8 + 1,4

Apr. 8 -0,7 + 1,9

7.

Det återstod nu att korrigera det antagna elementsystemet (I, 2), så att de här

funna differenserna emellan detsamma och normal-orterna förringades så mycket som möj-

ligt. Jag utvecklade derföre följande vilkors-eqvationer för de sökta korrektionerna:
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du. Cos å. Vigt.

0=:+ 8,4809. dM* + 0,2618. (/(lOOOjtt ) +3,1608.^° + 2,1860.d7i —0,251 9. dGD_°'0873 * fl 1 + 2"6 6,00

0=: + 8,2409 + 0,2733 + 3,2508 + 2,1620 —0,2893 —0,0838 + 0,5 19,50

0=: + 7,6659 + 0,2724 + 3,1919 + 2,0412 —0,3006 —0,0769 — 1,6 8,00

=: + 6,4092 + 0,2609 + 2,9636 + 1,7529 —0,2792 —0,0720 — 0,4 17,25

0=: + 5,7990 + 0,2586 + 2,8439 + 1,6121 —0,2618 —0,0745 — 0,7 9,50

== + 4,6016 + 0,2532 + 2,6100 + 1,3428 —0,2249 —0,0892 + 0,0 10,00

=: +4,1991 + 0,2524 + 2,5318 + 1,2560 —0,2149 —0,0971 + 2,9 8,00

0== + 3,1023 + 0,2529 + 2,3127 + 1,0346 —0.2049 —0,1258 + 2,8 4,00

0== + 2,5219 + 0,2543 + 2,1816 + 0,9302 —0,2168 —0,1434 — 0,7 5,00

0=: + 1,9607 + 4,9314 —2,2612 + 0,8100 —0,5353 —0,1369 + 42,1 3,00

0== + 2,1178 + 5,4217 — 1,8750 + 0,7169 —0,5217 —0,0832 + 64,3 2,00

0== + 2,3248 + 6,0484 —1,4368 + 0,6612 —0,4816 —0,0293 + 78,5 7,75

== + 2,5000 + 6,5893 —0,9720 + 0,6340 —0,4156 + 0,0114 + 96,4 7,50

0==—0,1037 —0,1029 —0,6756

då.

—0,0785 + 3,1060 — 1,5147 + 0,7 6,25

== —0,1315 —0,1192 —0,7777 —0,1109 + 2,6752 —1,6449 — 0,5 19,50

0==—0,1997 —0,1217 —0,7983 —0,1442 + 2,2171 — 1,6870 + 2,6 8,00

0==—0,2938 —0,1069 —0,7144 —0,1741 + 1,5084 —1,6376 — 2,5 16,75

0==—0,3200 —0,0962 —0,6503 —0,1770 + 1,2184, — 1,5833 — 4,6 8,75

0==— 0,3351 —0,0717 —0,5006 —0,1645 + 0,6551 — 1,4327 + 1,8 9,25

0==—0,3371 —0,0635 —0,4518 —0,1578 + 0,4762 —1,3688 + 3,8 8,00

0==—0,3454 —0,0449 —0,3487 —0,1408 + 0,0118 — 1,1570 + 1,4 4,00

0==—0,3540 — 0,0402 —0,3297 —0,1381 —0,2158 —1,0211 + 1,9 5,00

0== + 0,3525 + 0,8619 —0,5523 + 0,1757 + 1,4457 + 0,5388 + 2,2 3,00

0== + 0,3822 + 0,9519 —0,5006 + 0,1543 + 1,4237 + 0,3176 + 6,7 2,00

0== + 0,4378 + 1,1176 —0,4071 + 0,1383 + 1,3816 + 0,1172 + 12,1 7,75

0== + 0,4545 + 1,1832 —0,2720 + 0,1203 + 1,3160 —0,0522 + 18,4 6,75

+770,9079 — 105,3092 + 125,5604 — 48,4790 + 9,6320 + 10044,338

—105,3092 + 826,0813 + 430,5106 —160,4796 + 63,9501 — 2091,144

+125,5604 + 430,5100 + 281,7391 — 60,2467 + 6,0431 + 1132,499

— 48,4790 - 160,4796 - 60,2467 +343,6059 -209,8781 — 467,488

+ 9,6320 + 63,9501 + 6,0431 - 209,8781 +203,2342 3,636

Genom dessa equationers behandling efter minsta quadratmetoden erliöllos följande normal-

equationer:

0-= +3796,0670. dMn +438,9577. rf(1000«") +1569,0102. dy +1031,0412. dn n —182,5626. d Q^\ — 13,9216. <tf + 4002"598

0^+ 438,9577

0= +1569,0102

0+1031.0412

0=— 182,5626

0= - 13,9216

genom hvilkas lösning följande värden på de sökta korrektionerna framgingo:

dp° = - 0"01712

<JM° = - 9,44

d<p° = - 8,36

dn° = + 50,75

dQ° = - 7,54

di =- + 0,52

Då dessa värden substituerades i vilkors-equationerna, blefvo följande fel öfriga:

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o S.
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du. Cos J.

+ 2'73

+ 0,76

- 1,52

- 1,00

- 1,66

- 1,31

+ 1,64

+ 2,45

+ 0,21

- 0,48

+ 3,92

- 1,06

+ 0,64

h vårföre det elementsystem, som erhölls, då dessa korrektioner anbringades till element-

systemet (I. 2), eller:

1843 Nov. 9,0 Berl. med. tid

f*° = 477"i3613

M°= 3° 1'25"04

cp
n = 33.46. 6,12 }.. (I. 3.)

ti = 49.33.51,98 + 50"205. (T-E.)

J>
fl =209.29.34,49 + 51,684. (T-E.)

i" = 11.22.31,11 - 0,391. (T-E.) /

kunde anses med all önsklig noggranhet representera kometens bcgge första apparitioner.

U Berl. med. tid.

1843 Nov. 30

Dec. 13

Dec. 25

1844 Jan. 13

Jan. 22

Febr,.11

Febr. 19

Mars 18

Apr. 8

1850 Dec. 3

1851 Jan. 1

Jan. 30

Febr. 25

då.

+ 1"96

+ 0,77

+ 3,37

- 2,76

- 5,23

+ 0,78

+ 2,76

+ 0,58

+ 1,30

- 3,15

- 2,09

- 1,72

+ 1,22

8.

För att nu kunna pröfva, huruvida det sist funna elementsystemet (I. 3) åfven

skulle satisfiera de observationer, som blifvit anställda under kometens tredje apparition,

måste jag först fortsätta beräkningen af störningarne till denna apparition. Då de likväl

redan vid andra apparitionen uppnått en betydlig storlek och deras differenser börjat er-

hålla en ganska oregelbunden gång, ansåg jag det vara lämpligast att genom de redan

beräknade störningarnes anbringande till elementsystemet (I. 3) bilda nya oskulerande

elementer. Härvid valde jag den 20 Febr. 1851 till epok, och för denna tid beräknade

jag följande, till ekliptikan och medel-sequinoctium 1850,0 hänförda, värden för kometens

koordinater och hastigheter:

y° = + 0,8928822

Tj = - 0,0886655

xn = + 1,4744434

I = + 0,0759301

z
n = - 0,0097841.2

t = + 0,0225652.1

X — + 1,5503735

dxn

dt

— - 0,0098312.39

di

tit

= + 0,0006436.33

dx

dt
= -0,0091876.06

y

dt

Ur]

dt _

dt

= + 0,8042167

= + 0,0126051.08

= + 0,0003153.08

+ 0,0129204.16

z

dt

<K

dt.

dz

dt

= + 0,0127810.9

= -0,0031816.54

= + 0,0000132.65

= - 0,0031683.89
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Enligt de formler, som Encke gifvit i Berliner Jahrbuch för 1858 härledde jag härur föl-

jande, för epoken oskulerande, elementer:

1851 Febr. 20,0 Berl. med. tid.

p =475 "17643

J/ = 354°35'30"62

(f
= 33.42.46,86 ).. (II. 3.)

n = 49.42. 9,91 + 50"207. (T-E.)

2 =209.31.13,96 + 51,691. (T-E.)

i = 11.21.37,07- 0,391. (T-E.)

hvarefter jag med dessa elementer beräknade följande störningar uti kometens, till eklipti-

kan hänförda, heliocentriska koordinater:

Medel-cequinoctium 1850,0.
1
' Berl. med. tid. 1. v- t

1851 Febr. 10 + 3,14 + 0,30 — 0,13

Mars 2 + 3,13 + 0,42 — 0,11

Mars 22 + 27,72 + 5,01 — 0,86

Apr. 11 + 75,04 + 17,25 — 1,99

Maj 1 + 141,61 + 39,65 — 3,23

Maj 21 + 222,53 + 73,08 — 4,47

Juni 10 + 312,44 + 115,80 — 5,61

Juni 30 + 406,93 + 163,43 — 6,45

Juli 20 + 503,79 + 209,71 — 6,48

Aug. 9 + 603,35 + 248,01 — 4,99

Aug. 29 + 707,88 + 272,73 — 1,14

Sept. 18 + 820,65 + 280,22 + 5,90

Okt, 8 + 944,92 + 268,57 + 16,93

Okt, 28 + 1083,27 + 236,81 + 32,80

Nov. 17 + 1237,44 + 184,02 + 54,38

Dec. 7 + 1408,66 + 108,70 + 82,47

Dec. 27 + 1598,29 + 8,58 + 117,76

1852 Jan. 16 + 1808,51 — 119,21 + 160,76

Febr. 5 + 2042,69 — 277,63 + 211,80

Febr. 25 + 2305,56 — 469,04 + 271,01

Mars 16 + 2602,87 — 694,42 + 338,37

Apr. 5 + 2940,72 — 952,82 + 413,74

Apr. 25 + 3324,64 — 1241,29 + 496,97

Maj 15 + 3758,69 — 1555,36 + 587,89

Juni 4 + 4244,91 — 1889,96 + 686,40

Juni 24 + 4783,43 — 2240,44 + 792,42

Juli 14 + 5373,04 — 2603,43 + 905,89

Aug. 3 + 6012,13 — 2977,26 + 1026,69

Aug. 23 + 6699,55 — 3361,84 + 1154,62

Sept. 12 + 7435,42 — 3758,19 + 1289,35
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<y Berl. med. tid. l 1- i.

1854 Sept. 12 + 7435,42 - 3758,19 + 1289,35

Okt. 2 + 8221,55 - 4167,60 + 1430,42

Okt. 22 + 9061,45 - 4590,69 + 1577,27

Nov. 11 + 9959,81 - 5026,48 + 1729,25

Dec. 1 + 10921,60 - 5471,99 + 1885,76

Dec. 21 + 11951,02 - 5922,28 + 2046,22

1853 Jan. 10 + 13050,68 - 6371,13 + 2210,15

Jan. 30 + 14221,26 - 6812,00 + 2377,18

Febr. 19 + 15461,73 - 7238,94 + 2546,96

Mars 11 + 16770,06 - 7647,20 + 2719,18

Mars 31 + 18143,95 - 8033,41 + 2893,49

Apr. 20 + 19581,58 - 8395,41 + 3069,45

Maj 10 + 21082,10 - 8731,63 + 3246,54

Maj 30 + 22645,81 - 9040,37 + 3424,16

Juni 19 + 24273,80 - 9319,06 + 3601,69

Juli 9 + 25967,28 - 9563,81 + 3778,48

Juli 29 + 27726,70 - 9769,49 + 3954,00

Aug. 18 + 29551,08 - 9930,36 + 4127,81

Sept. 7 + 31437,79 - 10040,96 + 4299,55

Sept. 27 + 33382,92 - 10097,01 + 4468,99

Okt, 17 + 35382,09 - 10095,88 + 4635,89

Nov. 6 + 37431,32 - 10036,60 + 4800,01

Nov. 26 + 39527,86 - 9919,47 + 4961,02

Dec. 16 + 41670,66 - 9745,26 + 5118,53

1854 Jan. 5 + 43860,44 - 9514,25 + 5272,04

Jan. 25 + 46099,25 - 9225,30 + 5421,01

Febr. 14 + 48389,56 - 8875,30 + 5564,88

Mars 6 + 50733,12 - 8459,15 + 5703,16

Mars 26 + 53130,04 - 7970,37 + 5835,42

Apr. 15 + 55578,27 - 7402,16 + 5961,35

Maj 5 + 58073,80 - 6748,54 + 6080,70

Maj 25 + 60611,35 - 6005,07 + 6193,28

Juni 14 + 63185,27 - 5169,26 + 6298,83

Juli 4 + 65790,50 - 4240,35 + 6397,06

Juli 24 + 68423,29 - 3218,78 + 6487,55

Aug. 13 + 71081,56 - 2105,37 + 6569,80

Sept, 2 + 73764,81 - 900,37 + 6643,20

Sept. 22 + 76473,57 + 397,22 + 6707,12

Okt, 12 + 79208,52 + 1790,01 + 6760,96

Nov. 1 + 81969,58 + 3281,94 + 6804,16

Nov. 21 + 84755,39 + 4877,57 + 6836,25

Dec. 11 + 87563,28 + 6581,29 + 6856,85

Dec. 31 + 90389,68 + 8396,62 + 6865,57
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Medel-cequinochlum 1860,0.

h Bcrl. med. tid. l v- l

1854 Okt. 12 + 79203,90 + 1982,79 + 6761,21

Nov, 1 + 81961,32 + 3481,43 + 6804,44

Nov. 21 + 84743,24 + 5083,85 + 6836,58

Dec. 11 + 87546,97 + 6794,40 + 6857,23

Dec. 31 + 90368,95 + 8616,61 + 6866,00

1855 Jan. 20 + 93205,39 + 10552,85 + 6862,49

Febr. 9 + 96052,99 + 12604,53 + 6846,20

Mars 1 + 98909,45 + 14772,48 + 6816,53

Mars 21 + 101773,68 + 17057,64 + 6772,74

A pr. 10 + 104645,73 + 19461,83 + 6713,96

A pr. 30 + 107526,19 + 21988,33 + 6639,27

Maj 20 + 110415,32 + 24642,12 + 6547,73

Juni 9 + 113312,18 + 27429,61 + 6438,41

Juni 29 + 116214,01 + 30357,77 + 6310,45

Juli 19 + 119116,26 + 33433,18 + 6163,01

Au sf. 8 + 122013,05 + 36661,21 + 5995,28

Aug. 28 + 124898,06 + 40045,58 + 5806,37

Sept. 17 + 127765,46 + 43588,44 + 5595,27

Okt. 7 + 130610,73 + 47290,90 + 5360,83

Okt. 27 + 133431,09 + 51153,83 + 5101,72

Nov. 16 + 136225,62 + 55178,94 + 4816,45

Dec. 6 + 138994,67 + 59369,73 + 4503,35

Dec. 26 + 141738,94 + 63732,08 + 4160,70

L856 Jan. 15 + 144458,35 + 68274,31 + 3786,70

Febr. 4 + 147151,04 + 73006,58 + 3379,54

Febr. 24 + 149812,91 + 77939,93 + 2937,36

Mars 15 + 152437,79 + 83085,30 + 2458,24

Apr. 4 + 155017,99 + 88452,90 + 1940,08

Apr. 24 + 157545,11 + 94051,97 + 1380,60

Maj 14 + 160010,80 + 99891,07 + 777,23

Juni 3 + 162407,28 + 105978,65 + 127,09

Juni 23 + 164727,47 + 112323,98 - 573,03

Juli 13 + 166964,68 + 118937,93 - 1326,66

Aug. 2 + 169111,76 + 125833,72 - 2137,63

Aug. 22 + 171160,12 + 133026,99 - 3010,03

Sept. 11 + 173098,77 + 140535,47 - 3948,25

Okt. 1 + 174913,84 + 148378,24 - 4956,95

Okt. 21 + 176588,56 + 156574,98 - 6041,19

Nov. 10 + 178103,70 + 165145,55 - 7206,50

Nov. 30 + 179438,04 + 174110,11 - 8458,98

Dec. 20 + 180568,75 + 183489,54 - 9805,45
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h Berl. med. tid. 1 n- f.

1856 Dec. 20 + 180568,75 + 183489,54 9805,45

1857 Jan. 9 + 381471,42 + 193306,39 - 11253,52

Jan. 29 + 182119,54 + 203585,88 - 12811,70

Febr. 18 + 182483,51 + 214356,94 - 14489,46

Mars 10 + 182529,01 + 225652,94 - 16297,30

Mars 10 + 182214,94 + 237511,92 - 18246,86

A pr. 19 + 181491,35 + 249976,18 - 20350,95

Maj 9 + 180297,52 + 263091,42 - 22623,75

Maj 29 + 178560,35 + 276905,66 - 25081,03

Juni 18 + 176192,92 + 291468,40 - 27740,36

Juli 8 + 173092,83 + 306829,96 - 30621,43

Juli 28 + 169140,00 + 323041,08 - 33746,28

Aug. 17 + 164193,55 + 340152,49 - 37139,58

Sept. 6 + 158087,36 + 358214,28 - 40828,92

Sept. 26 + 150624,21 + 377274,44 - 44844,92

Okt. 16 + 141568,14 + 397375,96 - 49221,31

Nov. 5 + 130634,82 + 418551,54 - 53994,76

No v. 25 + 117480,33 + 440814,95 - 59204,39

Dec. 15 + 101688,23 + 464147,60 - 64890,81

1858 Jan. 4 + 82755,96 + 488478,95 - 71094,10

Jan. 24 + 60081,33 + 513658,34 - 77850,57

Febr. 13 + 32951,09 + 539415,18 - 85187,14

Mars 5 + 536,64 + 565303,36 - 93112,20

Mars 25 — 38094,94 + 590625,72 - 101601,22

Apr. 14 — 83939,87 + 614336,66 - 110575,58

Maj 4 — 137962,57 + 634927,72 - 119872,70

Maj 24 — 200914,82 + 650317,23 - 129208,30

Juni 13 — 273035,47 + 657794,09 - 138135,87

Juli 3 - 353629,01 + 654110,45 - 146019,88

Juli 23 — 440588,86 + 635847,49 - 152051,17

Ang. 12 — 530072,34 + 600143,86 - 155340,94

Sept. 1 — 616645,70 + 545693,75 - 155109,15

Sept. 21 — 694143,49 + 473624,81 - 150923,63

Okt. 11 — 757090,59 .+ 387692,90 - 142877,38

Okt, 31 — 802056,88 + 293508,17 - 131590,54

Nov. 20 — 828251,41 + 197126,25 - 118025,93

)å dessa störningsvärden blifvit erhållna på samma sätt som de förra, hvilka äro

angifna i § 3, och derföre mot slutet icke kunde vara fullt exakta, så beräknade jag för

tredje apparitionen följande noggranna värden för |, ^ och t, hänförda till medel-equino-

ctium 1860,0:
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0'' Berl. med. tid. 1. * f.

858 Sept . 7 - 641119,2 + 525788,2 - 154272,8

11 - 656899,1 + 511673,0 - 153515,6

15 - 672194,6 + 496908,3 - 152597,3

19 - 686961,8 + 481527,1 - 151519,5

23 - 701159,5 + 465565,7 - 150284,1

27 - 714749,7 + 449063,7 - 148894,0

Okt. 1 - 727698,5 + 432064,2 - 147353,2

5 - 739976,1 + 414612,5 - 145666,6

9 - 751556,7 + 396755,9 - 143839,8

13 - 762418,6 + 378543,3 - 141879,1

17 - 772544,3 + 360024,0 - 139791,0

9.

Sedan jag öfverfört dessa störningar på sanna ajquatorn och sequinoctiet, och deri-

genom erhållit:

1
' Ber], med. tid.

1858 Sept. 7

11

Okt

15

19

23

27

1

5

9

13

17

dx.

- 640967,8
- 656752,9
- 672053,7
- 686826,2
- 701029,4
- 714625,1
- 727579,5
- 739862,8
- 751449,2
- 762316,8
- 772448,3

dy.

543912,1

530665,9

516758,4

502221,7

487090,2

471401,1

+ 455195,2

+ 438516,4

+ 421410,0

+ 403923,4

+ 386104,7

+

+

+

+

+

+

sä beräknade jag ]

apparition:

h Berl. med.

1858 Sept

dz.

+ 67876,0

+ 62952,5

+ 57918,0

+ 52784,4

+ 47564,2

+ 42270,7

+ 36917,1

+ 31517,2

+ 26084,5

+ 20633,0

+ 15176,0

uirnied ur elementsystemet (II. 3.) följande efemerid för kometens tredje

tid.

n
I

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Geoc. asc. recla.

81° 9'18"5

81.46.57,3

82.24.22,5

83. 1.33,6

83.38.30,2

84.15.11,9

84.51.38,4

85.27.49,3

86. 3.44,1

86.39.22,3

87.14.43,8

87.49.48,3

Geoc. decl.

+ 19
n
38'44"l

+ 19.32.33,2

+ 19.26. 8,5

+ 19.19.30,3

+ 19.12.38,6

+ 19. 5.33,6

+ 18.58.15,5

+ 18.50.44,4

+ 18.43. 0,4

+ 18.35. 3,7

+ 18.26.54,6

+ 18.18.33,1

Log. ,/.

0.17465

0.17241

0.17017

0.16793

0.16570

0.16347

0.16124

0.15902

0.15680

0.15458

0.15236

0.15014

Aberr. tid.

l1

00861

0.00857

0,00853

0,00848

0,00844

0,00840

0,00835

0,00831

0,00827

0,00823

0,00818

0,00814
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Oh Berl. med. tid. Geoc. asc. recta. Geoc. decl. Log. /I. Aberr. tid.

1858 Sept. 18 87
n49'48"3 + 18°18'33"1 0.15014 d00814

19 88.24.35,0 + 18. 9.59,5 0.14793 0,00810

20 88.59. 3,5 + 18. 1.13,9 0.14571 0,00806

21 89.33.13,9 + 17.52.16,5 0.14350 0,00802

22 90. 7. 5,6 + 17.43. 7,6 0.14129 0,00798

23 90.40.38,1 + 17.33.47,2 0.13908 0,00794

24 91.13.50,9 + 17.24.15,6 0.13688 0,00790

25 91.46.43,8 + 17.14.33,0 0.13468 0,00786

26 92.19.16,2 + 17. 4.39,6 0.13248 0,00782

27 92.51.27,8 + 16.54.35,5 0.13028 0,00778

28 93.23.18,2 + 16.44.21,0 0.12809 0,00774

29 93.54.46,6 + 16.33.56,4 0.12590 0,00770

30 94.25.52,7 + 16.23.21,9 0.12371 0,00766

Okt. 1 94.56.36,2 + 16.12.37,7 0.12152 0,00762

2 95.26.56,8 + 16. 1.44,1 0.11934 0,00758

3 95.56.53,5 + 15.50.41,3 0.11716 0,00755

4 96.26.26,0 + 15.39.29,7 0.11498 0,00751

5 96.55.34,2 + 15.28. 9,5 0.11281 0,00747

6 97.24.17,7 + 15.16.40,9 0.11064 0,00743

7 97.52.35,7 + 15. 5. 4,3 0.10847 0,00740

8 98.20.27,9 + 14.53.20,1 0.10630 0,00736

9 98.47.54,1 + 14.41.28,3 0.10414 0,00732

10 99.14.54,0 + 14.29.29,3 0.10198 0,00729

11 99.41.26,9 + 14.17.23,5 0.09983 0,00725

12 100. 7.32,3 + 14. 5.11,2 0.09768 0,00722

13 100.33.10,5 + 13.52.52,7 0.09554 0,00718

14 100.58.20,9 + 13.40.28,2 0.09341 0,00714

15 101.23. 3,4 + 13.27.58,1 0.09128 0,00711

16 101.47.17,2 + 13.15.22,7 0.08916 0,00707

17 102.11. 1,9 + 13. 2.42,3 0.08705 0,00704

Medelst denna efemerid jemförde jag nu de identiska elementsystemerna (I. 3.) och

(II. 3.) med de under den tredje apparitionen anställda observationerna, hvarvid jag erhöll

följande differenser mellan räkning och observation:

1858

Berl. med. tid,

korr. för aberiat. Obs. a*c. reda. Obs. decl. da. di. Obs. ort.

\ Sept. 8
d56479 82°53' 8"4 - 19"23'13"3 - 44'57"8 + 5'40"4 Berlin

9,53068 83.29. 5,8 + 19.16.37,1 - 44.54,6 + 5.57,7 Berlin

10,54351 84. 6.36,7 + 19. 9.55,0 - 44.53,6 + 5.49,0 Berlin

14,56674 86.33.25,5 + 18.39.56,6 — 45. 9,5 + 6.22,3 Berlin

15,58420 87. 9.52,9 + 18.31.55,1 - 45.14,0 + 6.24,2 Cambridge

15,60324 87.10.33,4 + 18.31.42,6 - 45.14,4 + 6.27,9 Berlin

16,55468 87.44.30,7 + 18.24. 3,5 -45.25,7, + 6.26,1 Cambridge

20,65493 90. 7. 4,8 + 17.48.35,1 - 45.34,2 + 6.44,4 Berlin
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Berl. med. tid.

korr. för abenat.

1858 Okt. 4
d66446

6,66409

7,68853

8,62714

9,55329

11,57881

16,65009

Obs. asc. recta.

97°32' 3"1

98.29.23,5

98.58.15,1

99.24.23,2

99.49.41,4

100.43.39,7

102.49.59,2

Obs. decl.

+ 15°24'26"8

+ 15. 1.24,6

+ 14.49.23,9

+ 14.38.10,3

+ 14.27. 5,0

+ 14. 2.44,3

+ 12.59.23,9

da.

-46'11"1

- 46.13,9

- 46.24,3

- 46.36,7

- 46.43,6

-46.59,6

-47.10,8

då.

+ 7'27"8

+ 7.30,4

+ 7.32,2

+ 7.47,8

+ 7.41,4

+ 7.31,4

+ 7.40,6

Obs. ort.

Berlin

Berlin

Berlin

Cambridge

Cambridge

Cambridge

Berlin

Af förestående jemförelse bildade jag på samma sätt som i § 6 följande normal-differenser:
h Berl. med. tid.

1858 Sept, 14

Okt 9

da. det. CostF. Vigt. då. Vigt.

- 4510 "5 - 2565"2 6,00 + 6'14"0 6,00

- 46.35,4 - 2704,0 5,25 + 7.35,9 5,25

och genom dessa differensers anbringande med ombytta tecken till de i efemeriden gifna

orterna erhöll jag slutligen följande normal-orter för kometens tredje apparition, hvilka

likasom de förra äro hänförda till sanna sequatorn och aaquinoctiet:
0'' Berl. med. tid. Geoc. asc. recta. Geoc. decl.

1858 Sept. 14 8612'59"8 + 18°44'30"4

Okt. 9 99.34.29,5 +14.33.52,4

10.

Vid första blicken på de i föregående paragraf erhållna differenser var det tydligt,

att elementsystemerna (I. 3.) och (II. 3) ej vidare kunde korrigeras på så sätt, att de inom

gränserna af observationernas noggranhet satisfierade alla tre apparitionerna af kometen.

Då dessutom tecknen för dessa differenser antydde en tillväxt i kometens medelanomali och

derigenom hänvisade på ett förhållande, analogt med det, som blifvit observeradt hos den

Enckeska kometen, så beslöt jag att i vilkors-equationerna för elementernas korrektioner

införa tvenne nya obekanta x och y, af hvilka den förra betecknade medelrörelsens och

den sednare excentricitets-vinkelns tillväxter under ett helt omlopp, hvilket jag härvid för

jemnhetens skuld satte = 2720 dagar. Enligt detta antagande korarao alltså p och ty att

bestämmas genom equationerna:

ju = /u
n +

2720 ¥ = <P"+ 2720

samt M genom equationen:

M=M° + ju
n

t +
5440

hvarest t betecknade antalet af dagar, räknadt från den 9 Nov. 1843. För beräkningen

af koefficienterna till x och y i vilkors-equationerna utvecklade jag derefter följande diffe-

rential-equationer

:

dv a2
, cos (f t

2 dv (2 + e. cos v). sin t? t

dx v2 5440 dy cos (/• 2720

dr ... a—= a. tång ty. sm v. sin 1 .

dx oT
t
2

5440

2/- t

3 m 2720
— = — a. COS W. COS V. sin 1". rrrr
dy HM

och erhöll sålunda följande vilkors-equationer för bestämmandet af de två nya obekanta

x och y samt af korrektionerna till elementsystemet (I. 3.):

5
K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 3.
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genom hvilkas lösning följande värden på de obekanta erhöllos:

dp? = - 011965
dM°=- 1,29

d(f° = + 17,17

dn° = - 6,01

da? = - 1,49

di? = + 0,92

x - + 0.24265

y --38,771

Då dessa värden blifvit substituerade i vilkors-equationerna, blefvo följande fel öfriga:
0'' Berl. med. tid. du. Cos J.

1843 Nov. 30 + 1"54

+ 0,30

- 1,41

- 0,16

- 1,05

- 0,80

+ 1,91

+ 1,63

- 1,67

- 0,83

+ 4,42

- 0,57

0,00

- 0,03

+ 0,18

Quadratsumman af dessa fel = [pvv\ är lika med 783"; genom elimationen fann jag

\p?in. 8] = 276". Den stora skillnaden mellan dessa tal härrörde likväl icke från något fel

i räkningen, utan derifrån att det ursprungliga [pnn] var = 79798804"3, hvarföre räknin-

gen med 7-siffriga logaritmer icke kunde gifva de sista siffrorna riktiga.

För att kunna bedöma nödvändigheten af den här antagna formen för /u och
(f , så

beräknade jag äfven quadratsummorna af de öfrigblifvande felen, såväl då man i föregå-

ende vilkors-equationer satte y = 0, som då man satte såväl x som y=0; och jag fann

dervid i förra fallet [pnn. 7] = 8832 " samt i det sednare [pnn. 6] = 1737322". De mot de

funna quadratsummorna svarande medelfelen i observationerna härledde jag derefter ur

formeln

:

Dec. 13

Dec. 25

1844 Jan. 13

Jan. 22

Febr. 11

Febr. 19

Mars 18

Apr. 8

1850 Dec. 3

1851 Jan. 1

Jan. 30

Febr. 25

1858 Sept. 14

Okt. 9

dtf.

-4- 1"47

+ 0,62

+ 3,55
— 2,56
— 5,03

+ 0,84

+ 2,64

+ 0,22

+ 0,82
— 3,08
— 1,77

— 1,49

+ 1,10
— 1,95

+ 2,57

m — y^ (enligt Gkrlings beteckningssätt)

.

och fann sålunda, att den antagna formen för ju och <p satisfierade kometens trenne appa-

ritioner på det sätt, att in blef = 5"97 för den observation, hvars vigt blifvit antagen =1;
under antagandet y = blef deremot m=19"60 och då såväl x som y sattes =0, blef

>u = 269"05. Då det första af dessa värden på m ungefärligen var af den storlek, till

hvilken man på förhand kunnat uppskatta det, men de begge sednare deremot helt och
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hållet omöjliga, så syntes mig såväl nödvändigheten som tillräckligheten af den för ,u och

<p antagna form vara fullt bevisad.

11.

Sedan de i föregående paragraf funna korrektioner blifvit anbringade till element-

systemerna (I. 3.) och (II. 3.), och jag derigenom erhållit följande nya, för epokerna osku-

lerande elementsystemer:

1843 Nov. 9,0 Bei

p = 477"01648

M° = 3° 1'23'75

<P
n = 33.46.23.29

7T° = 49.33.45,97

sr = 209.29.33,00

i° = 11.22.32,03

x = + 0"24265

y = -38,771

med. tid

ined. sequ.

Iför epoken

. . (I. 4.)

1851 Febr. 20,0 Berl. ined

/u = 475 "29408

M= 354°35'26"66

33.42.26,11

49.42. 3,90)

tid

<p =
n =
2 =

i —
x =

209.31.12,47 ,"ied -
8e(

l
u '

11.21.37,99 !

för eP°ken

+ 0"24265

(II- 4.)

y = -38,771

så ansåg jag mig böra, för att erhålla ett slutligt prof på hela räkningens noggranhet,

direkt jemföra dessa elementsystemer med samtlige normal-orterna. Genom denna jemfö-

relse erhöll jag följande differenser mellan räkning och observation:
h Berl. med. tid. da. Cos J. <*<r.

1843 Nov. 30 + 1"6 + 1"4

Dec. 13 + 0,1 + 0,7

Dec. 25 - 1,4 + 3,5

1844 Jan. 13 - 0,5 " 2,5

Jan. 22 - 0,9 - 5,0

Febr. 11 - 1,0 + 0,8

Febr. 19 + 1,8 + 2,5

Mars 18 + 1,7 + 0,2

Apr. 8 - 1,7 + 0,9

1850 Dec. 3 - 0,6 - 2,9

1851 Jan. 1 + 4,7 - 1,7

Jan. 30 - 0,4 - 1,5

Febr. 25 + 0,3 + 1,1

1858 Sept. 14 -19,5 - 3,2

Okt. 9 -26,0 + 2,8

hvilka för de begge första apparitionerna fullkomligt öfverensstämde med de värden, som

jag förut erhållit genom substitutionen i vilkors-equationerna, men deremot för den tredje

voro något afvikande. Då dessa afvikelser kunde härleda sig dels derifrån, att vid beräk-

ningen af vilkors-equationerna intet afseende blifvit fästadt på den förändring i kometens

ort, som förorsakas af den nu funna formen för /u och (p, och dels deraf att endast de

första potenserna af elementernas korrektioner innehöllos i dessa equationer, så utvecklade

jag följande nya vilkors-equationer för den tredje apparitionen, hvarvid jag tog i behörigt

betraktande den ofvannämnda förändringen i kometens läge:
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da. Cos. o*. Vigt.

0= + 3 >
8264.rfit/

n +2,0963.rf(10000,un)+l,2660.^n+0,9019.d^H0,0024.rfQ
J

(
j)—0,0295.<fc

n
+2,1110.d(10000a:)+2,5243.cty—19''5 6,00

0=+4,0274 +2,2179 +2,1259 +1,0329 +0,0982 -0,0945 +2,2449 +4,2577 —26,0 5,25

0=—0,5703 —0,3088 +0,0469 —0,1361

då.

+2,1993 —0,3576 -0,3073 +0,0935 — 3,2 6,00

0=—0,6847 -0,3751 —0,2382 —0,1708 —2,2409 —0,6940 —0,3778 —0,4775 + 2,8 5,25

Med dessa equationer förenade jag derefter de förut erhållna vilkors-equationerna

för de begge första apparitionerna, sedan jag i dem i stället för x och y skrifvit dx och

dy, samt för de bekanta talen deri antagit de differenser mellan räkning och observation,

som jag å föregående sida erhållit genom att direkt jemföra elementsystemerna (I. 4) och

(II. 4.) med normal-orterna. Slutligen behandlade jag ånyo samtlige equationerna efter min-

sta quadratmetoden och erhöll sålunda följande korrektioner till elementsystemet (I. 4.):

dju = + 0"000141

dM° = - 0,87

d(f
n = - 1,52

dn° = + 5,76

d&° = + 3,09

= + 0,50

= + 0,000256

= + 4,197

lönerna följande fel blefvo öfriga:

da. Cos o*, då.

+ 1"96 + 2"26

+ 0,38 + 1,33

- 1,23 + 3,87

- 0,56 - 2,53

- 1,04 - 5,17

- 1,29 + 0,37

+ 1,47 + 2,02

+ 1,37 - 0,37

- 1,95 + 0,32

- 2,15 - 2,62

+ 3,51 - 1,56

- 0,85 - 1,34

+ 0,89 + 1,38

- 0,59 - 3,90

- 0,04 - 0,39

Till följe häraf fanns quadratsumman [pvv] = 868"9, i öfverensstämmelse hvarmed

eliminationen gaf [pnn.8] = 866"6; ra blef alltså = 6"28 eller något större, än det i före-

gående paragraf blifvit funnet.

För att erhålla de sannolikaste elementerna för kometens bana, återstod nu endast

att anbringa de sist funna korrektionerna till elementsystemerna (I. 4.) och (II. 4.). Sedan

jag verkställt detta och derigenom erhållit:

di

dx

dy

itution i vilkors-equa

h Berl. med. tid.

1843 Nov. 30

Dec. 13

Dec. 25

1844 Jan. 13

Jan. 22

Febr. 11

Febr. 19

Mars 18

Apr. 8

1850 Dec. 3

1851 Jan. 1

Jan. 30

Febr. 25

1858 Sept, 14

Okt. 9
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1851 Febr. 20,0 Berl. med. tid

ju = 475"294469

M= 354°35'26'50

<f
= 33.42.28,69

.(1.5.) ti = 49.42. 9,66 + 50"207. (T-E.)

& = 209.31.15.56 + 51,691. (T-E.)

i = 11.21.38,49- 0,391. (T-E.)

x = + 0"242906

v « - 34,574

38

1843 Nov. 9,0 Berl. ined. tid

fi
n = 477"016621

M°= 3° 1'22"88

<f = 33.46.21,77

= 49.33.51,73 + 50"205. (T-E.) ).. (I. 5.) n 49.42. 9,66 + 50"207. (T-E.) } ..(II. o.)

= 209.29.36,09 + 51,684. (T-E.)

= 11.22.32,53- 0,391. (T-E.)

= + 0"242906

= -34,574

så jemförde jag åter elementsystemet (II. 5.) direkt med normal-orterna för den tredje

apparitionen oeh erhöll dervid följande differenser mellan räkning och observation:
1
' Ber), med. tid. da. Cos. ö. dö.

1858 Sept. 14 - 0"7 - 3"9

Okt. 9 - 0,2 - 0,4

Från öfverensstämmelsen mellan dessa differenser och dem, som jag förut funnit genom

substitution i vilkors-equationerna, ansåg jag mig kunna sluta, att de sist funna eleinent-

systemerna (I. 5.) och (II. 5.) så nära som möjligt anslöto sig till de tre observerade ap-

paritionerna af kometen.

12.

Då det kunde vara af intresse att äfven för den tredje apparitionen hafva ett sär-

skildt elementsystem, så beslöt jag att genom de redan beräknade störningarnes anbrin-

gande till elementsystemet (II. 5.) bilda nya oskulerande elementer. Jag valde härvid den

1 Okt. 1858 till epok, och beräknade således för denna tidpunkt följande värden för ko-

metens, till ekliptikan och medel-aequinoctium 1860,0 hänförda, koordinater och hastigheter:

afi = + 0,9352570 y° = + 1,4168137 2° = - 0,1544301

| = - 0,0727699 n = + 0,0432064 C = - 0,0147353

x = + 0,8624871 y = + 1,4600201 z =-0,1691654

— = -0,0132184.74
dt ' dt

= + 0,0092915.26 ^ = - 0,0029359.90
dt

- = -0,0003154.51
dt]

dl _
= - 0,0004308.31 f = + 0,0000403.61

± = -0,0135339.25
dt '

dy

dl
- + 0,0088606.95 jt

= - 0,0028956.29

hvarur jag härledde följande, för epoken oskulerande elementer:

1858 Okt. 1,0 Berl. med. tid.

472"98033

2°22'26"43

33.53.57,74

49.51.54,18 + 50"209. (T-E.) } . . . (III. 5.)

209.40. 1,72 + 51,695. (T-E.)

11.22.10,74- 0,391. (T-E.)

x = + 0"242906

y = - 34,574

fx =
M =

SP
=

n =
SI =
i =
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Dels för att erhålla en ytterligare pröfning och dels för att om möjligt bekomma
noggrannare normal-orter för den tredje apparitionen, då de hittills använda till följe af

den stora gången hos differenserna mellan den använda efemeriden och observationerna

ej kunde anses såsom fullt tillfredsställande, önskade jag direkt jemföra dessa elementer

med samtlige observationerna af nämnda apparition. För detta ändamål härledde jag ur

dem, betraktade såsom konstanta, följande efemerid för kometens tredje apparition:
0" Be]•1. med. tid. Geoc. asc. reda. Geoc. decl. Log. . /. Aberr. tid.

[858 Sept. 7 81°54' 2"6 + 19°33'11"1 0.17856 d00869

8 82.31.45,0 + 19.26.53,2 0.17636 0,00865

9 83. 9.13,6 + 19.20.21,8 0.17417 0,00860

10 83.46.28,0 + 19.13.36,9 0.17198 0,00856

11 84.23.28,0 + 19. 6.38,8 0.16979 0,00852

12 85. 0.13,0 + 18.59.27,5 0.16760 0,00848

13 85.36.42,7 + 18.52. 3,3 0.16541 0,00843

14 86.12.56,6 + 18.44.26,3 0.16323 0,00839

15 86.48.54,4 + 18.36.36,7 0.16105 0,00835

16 87.24.35,7 + 18.28.34,5 0.15887 0,00831

17 88. 0. 0,2 + 18.20.20,1 0.15669 0,00826

18 88.35. 7,6 + 18.11.53,6 0.15452 0,00822

19 89. 9.57,3 + 18. 3.15,1 0.15235 0,00818

20 89.44.29,0 + 17.54.24,9 0.15018 0,00814

21 90.18.42,3 + 17.45.23,0 0.14801 0,00810

22 90.52.36,9 + 17.36. 9,8 0.14584 0,00806

23 91.26.12,3 + 17.26 45,3 0.14367 0,00802

24 91.59.28,1 + 17.17. 9,9 0.14151 0,00798

25 92.32.24,0 + 17. 7.23,6 0.13935 0,00794

26 93. 4.59,6 + 16.57.26,7 0.13719 0,00790

27 93.37.14,4 + 16.47.19,5 0.13504 0,00786

28 94. 9. 7,9 + 16.37. 2,1 0.13288 0,00782

29 94.40.39,7 + 16.26.34,8 0.13073 0,00779

30 95.11.49,4 + 16.15.57,8 0.12858 0,00775

Okt. 1 95.42.36,5 + 16. 5.11,4 0.12643 0,00771

2 96.13. 0,5 + 15.54.15,8 0.12428 0,00767

3 96.43. 1,1 + 15.43.11,2 0.12214 0,00763

4 97.12.37,9 + 15.31.58,0 0.12000 0,00760

5 97.41.50,3 + 15.20.36,4 0.11786 0,00756

6 98.10.37,9 + 15. 9. 6,8 0.11573 0,00752

7 98.39. 0,5 + 14.57.29,3 0.11360 0,00748

8 99. 6.5.7,6 + 14.45.44,3 0.11147 0,00745

9 99.34.28,7 + 14.33.52,1 0.10934 0,00741

10 100. 1.33,5 + 14,21.53,0 0.10722 0,00738

11 100.28.11,7 + 14. 9.47,3 0.10511 0,00734

12 100.54.22,9 + 13.57.35,2 0.10300 0,00730

13 101.20. 6,8 + 13.45.17,1 0.10089 0,00727
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Geoc. dccl.

13.45.17,1

13.32.53,3

13.20.24,1

13. 7.49,8

12.55.10,7

hvarefter jag medelst denna efemerid jemförde elementsystemet (III. 5) med de pag. 32

och 33 anförda observationerna. Jemförelsen gaf mig följande differenser mellan räkning

och observation:

h Berl. med. tid. Geoc. asc. reda.

1858 Okt. 13 101.20. 6,8 +

14 101.45.23,1 +

15 102.10.11,5 +

16 102.34.31,7 +

17 102.58.23,3 +

Log. d. Aberr. tid.

0.10089 0,00727

0.09879 0,00723

0.09670 0,00720

0.09461 0,00716

0.09252 0,00713

da Cos. o*. dS. Obs. ort.

1858 Sept. 8 - 8"0
.
— 3"2 Berlin

9 - 1,8 + 7,4 Berlin

10 + 2,4 — 7,7 Berlin

14 - 0,8 + 1,1 Berlin

15 - 2,0 — 2,7 Cambridge

15 - 2,4 + 1,1 Berlin

16 -10,3 — 6,0 Cambridge

20 - 6,7 — 7,4 Berlin

1858 Okt. 4 + 3,3 — 4,7 Berlin

6 + 8,9 — 4,2 Berlin

7 + 3,5 — 3,2 Berlin

8 - 4,0 + 3,8 Cambridge

9 - 6,3 + 5,3 Cambridge

11 -11,3 — 4,7 Cambridge

16 + 7,6 + 8,6 Berlin

Sedan jag ur denna jemförelse bildat följande normal-differenser:

h Berl. med. tid. du. Cos. å. du. Vigt. då. Vigt.

1858 Sept. 14 - 3"7 - 3"9 6,00 - 2"2 6,00

Okt. 9+0,2 + 0,3 5,25 + 0,1 5,25

så erhöll jag slutligen följande nya normal-orter för den tredje apparitionen:

0'1 Berl. med. tid. Geoc. asc. recta. Geoc. decl.

1858 Sept. 14 8613' 0"5 + 18°44'28"5

Okt. 9 99.34.28,4 + 14.33.52,0

vid hvilkas jemförelse med de, ur elementsystemet (II. 5.) medelst störningsvärdena pag.

31 strängt beräknade, orterna följande differenser mellan räkning och observation blefvo

öfriga

:

0" Berl. med. tid. da. Cos. ö. då.

1858 Sept, 14 - 1"4 - 2"0

Okt. 9 + 0,9 0,0

13.

Genom föregående undersökning har det blifvit bevisadt att medelrörelsen och ex-

centriciteten hos den Fayeska kometen äro underkastade sekulära störningar, som ej här-
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flyta från den Newtonska attraktionen. Då dessa störningar deremot, såsom länge varit

bekant, låta förklara sig genom att antaga en tangentialkraft, som verkar i motsatt rikt-

ning mot kometens rörelse, så hafva olika hypoteser blifvit uppställda, för att åt en så

beskaffad kraft gifva en fysisk orsak. De hypoteser, som jag i det följande ämnar under-

söka, äro de, som blifvit framställda af Encke och af Faye, af hvilka den förre vill för-

klara tangentialkraften genom kometens rörelse i ett medium, som genom sitt motstånd

skulle förorsaka densamma, den sednare deremot genom en repulsivkraft, hvarmed han anser

solens glödande yta vara begåfvad.

Hvad först den 'sednare hypotesen beträffar, så antager Faye, att solen repellerar

kometen i riktningen af dess radius vector, men att denna repulsion fortplantas med en

ändlig hastighet = # i motsats mot attraktionen, livars fortplantningshastighet är oändligt
ds

stor. Då vidare kometens hastighet i tangentens riktning är = ^ = c, så blir den förenade

verkan af dessa båda hastigheter densamma, som om man tänkte sig kometen stillastående,

men dess hastighet i motsatt riktning förenad med repulsionens. Riktningen af den från

solen utgående repulsivkraften blir således något afvikande från kometens radius vector;

fördelar man denna kraft i tvenne, af hvilka den ena verkar i förlängningen af radius

vector och den andra i motsatt riktning mot kometens rörelse, så förhålla sig dessa krafter

sinsemellan såsom # till -r , hvarföre de kunna uttryckas den förra med — • & och den

n
, H ds

sednare med — • -jr.
r 2 dl

Enligt de formler, som Encke gifvit i Berliner Jahrbuch för 1837, och det der an-

vända beteckningssätt bestämmas i allmänhet störningarne i en elliptisk banas större half-

axel och excentricitet genom equationerna:

% = £.cP.co*QT (1)

de 1 1—

c

rP. cosQS + --^cP. cos QT (2),
dt iiVp e

' ^
e A 2

hvarest P betecknar de störande krafternas resultant och Q dess riktning, samt R, S, T
vissa andra riktningar, nemligen R riktningen af radii vectoris förlängning, S af en der-

emot vinkelrät linia, dragen åt den sida, mot hvilken kometen rör sig, samt T tangentens

riktning åt samma håll. Vid tillämpningen af dessa formler på ifrågavarande fall har man:

P. cosQ£ = -f.-c.*»{T,S)- —•€•*£,

genom substitution af hvilka värden equat. (1) och (2) öfvergå till följande:
•-

da 2a 2 H ., 2 fl
2 Hi> k— = c + — • 6 sin V

dt c
2 r 2

fc
2

»
2 p

dl e r 2 e \ r k 2 r kVP '

Då sista termen i hvardera af dessa equationer blott kan gifva upphof åt periodiska stör-

ningar, och det här är min afsigt att endast utveckla de sekulära störningarne i a och e,

så kunna dessa begge termer genast utelemnas, hvarigenom följande enklare uttryck erhållas:

6
K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 3.
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da _ 2a 2 H /3 _^\ ,o\

dt
~

r 2 V r " a )
'

de 1-e 2 Hi, /2 1\
\ /n

• ---^^-»Vt-t)) (4) '

alldenstund c' = ife

8 (- — —J ,

Då equationerna (3) och (4) äro identiska med, dem, som Plana meddelat i en

uppsats i Zachs Correspondance Astronomique Vol. XIII, pag. 399, så tillåter jag mig att

med hänvisande till denna uppsats derur afskrifva följande uttryck för de sekulära stör-

ningarne i a och e:

„ 2H.V'a l + e 2

oa = : r • u
" a—«*)*

,. 2H.e
de = ——— • w,

fe.Va(l—

e

2
)

hvarest u betecknar kometens medel-anomali. För ett helt omlopp blir u = 2n, och såle-

des erhåller man equationerna:
. l7 H l + e 2

Aa = -AnVa- . r
fc

(l —

e

2
)
f

zfg = ———- .

Va(l— e 2
)

K

Vill man i dessa equationer i stället för Aa och Ae införa 4" och 4(p, så bestämmas de

sednare, såsom bekant, genom följande equationer:

4».-«.£.* (5)

Jf = ^^V'- Je *6 )-

hvarföre man, då man häri substituerar de förut funna värdena på Aa och Ae, slutligen

erhåller:

6 tifi B l + e 2

Aju = +
Va k

a_e2)i

ine H
(1—

e

2 ).sinl".\/fl fe

I dessa equationer betecknar H tangentialkraftens storlek i det fall, då r = 1 och c—\;
vill man såsom Encke uttrycka denna kraft i delar af attraktionskraften, så bör man i

föregående equationer i stället för H skrifva k
2

U. Equationerna öfvergå derigenom till

följande:

A &7iu l + e 2
7 TT ,-s

AfX= + vt *' kU (7)va a-c 2 )-

A(P = ~ n „
4
^iW «/ •

k & («)•* (1

—

e 2).sinl".ya v '

Genom dessa equationer bestämmes förhållandet mellan A/u och Aq> eller, enligt beteck-

ningssättet i § 10, mellan storheterna x och y. Man kan derföre, utgående från det

genom observationerna bestämda värdet på A(jl, härur barleda värdet på Acp, samt af

jemförelsen af detta värde med det, som i § 11 blifvit direkt härledt ur observationerna.
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sluta till hypotesens större eller mindre öfverensstämmelse med erfarenheten. För anstäl-

landet af denna jemförelse gifver elementsystemet (I. 5.) följande data:

fi = 477"017
<f
= 33°46'22" A

t

u = + "242906 Atp = - 34"574;

beräknar man härur först:

löga = 0.58098, log sin cp = loge = 9.74500 och alltså 1 + e* = 1,30903, 1 - e* = 0,69097,

sa i>ifva dessa värden, insatta i equ. (7):

log 4" =9.38544 log 6 =0.77815

log (1 -é1

)* = 9.75919 logTi =0.49715

log Va = 0.29049 \ogf* =2.67853

9.43512 log(HV) = 0.11695

log 6^ (1 + e
2
).Ä: = 2.30236 log k = 8.23558

log £7 = 7.12876 log 6n[i.(l + e
2

).k = 2.30636

compl. log U = 2.87124

743,43 '

och då detta värde på U substitueras i equ. (8), så erhåller man slutligen det värde på

A(f , som följer af den Fayeska hopotesen, genom följande räkning:

log 4 = 0.60306

log TT = 0.49715

log e = 0.74500

log k = 8.23558

log U = 7.12876

compl. log (1-e2

) = 0.16054

compl. log sin 1" = 5.31443

compl. log Va = 9.70951

log A(p = 1.39303.,
"
A<p = - 24"719.

14.

Encke härleder deremot, såsom förut är nämndt, tangentialkraften från det motstånd,

som kometen erfor från ett medium, i hvilket den rör sig. Detta motstånd antages vara

proportionelt mot mediets täthet och kometens yta samt mot quadraten af dess hastighet;

det kan således uttryckas genom formeln:

T= -k2 U.c\F(r) (9),

hvarest F (r) är en funktion af r, som blir = 1, då r = l. Då denna kraft införes i equa-

tionerna (1) och (2), så blir tydligen:

RcosQT= T

och P. cos QS — T. cos TS = T. --^-
,

hvarigenom de nämnda equationerna öfvergå till
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da 2a 2 „

de 1—

c

2 1 „ a (1— e 2
) c n,

dl e c ek 2 '

eller, då man häri insätter värdet på T ur equationen (9):

-2a'Q-^y.F(r).k'U (10)

£ = -^-K^y-(v-!yi-W^ ..dl).

För att ur dessa equationer härleda de sekulära störningarne i a och e, skall jag an-

vända den metod, som Plana framställt i Zachs Correspond. Astr. Vol. XIII. pag. 341;

jag tillåter mig dock att här åter fullständigt utveckla densamma, för att sålunda kunna

korrigera ett fel, som på det anförda stället blifvit begånget.

Betecknar man den excentriska anomalien med #, så har man equationerna

:

r = a(l-e.cos&) (12)

b-'-t <13 >;

förbinder man dessa equ. med equ. (10) och (11), så bekommer man:

da da dl (l+e.cos#) 2
ET/ N /2 TT /t ...

ttt.
=

ttt
• :?7 = ~ 2 a •

- • F(r) . r U (14)d& dl d» t/i lä 7Z
v ' v

yl—

c

2 .cos 2 #

% =%£=-^A^^-Vi-T^.FU.VU :. (15).
yl— c 2

, cos 2 &

Vid integrationen af dessa equationer kan man betrakta elementerna på högra sidan om
likhetstecknena såsom konstanta; man erhåller då:

dg = - 2a*frU.rF(r) • Jl±l^!^l . d& (16)
Vi— C 2

, cos 2 ^

ié = -^^ -VU. {/F{r) •

(1 + c - cos *)2

• d&-fF{r) . Vi -«'. cos'*.**} . . (17).
Vi— e 2 .cos 2 #

Då koefficienterna till dd- i de här förekommande integralerna äro periodiska funktioner

af &, så kunna de utvecklas under formen:

I?/ .. (l-fe.cos.9-) 2 B n a ti" « n /t r>\r (»") •
,

= — + B . cos # + B . cos 2 # + (18)
Vi- C 2

, cos 2 * n

F(r). Vl-g\cos 2 # = ^ + C".cos£+C".cos2# + (19);

inför man dessa värden i equ. (16) och (17), så erhåller man efter verkställd integration

och med negligerande af de periodiska termerna:

#a = -2a2k*U-*'& (20)

*--S£z*>.tf 17.^-* (21).en v '

Då det blott är fråga om de sekulära störningarne uti a och e, så kan man i föregående
equationer i stället för # skrifva kometens medelanomali =u; för ett helt omlopp är

u-271, och man finner således:
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da = -Aa2B.kl U (22)

A--!2£*.(B-0.1P!7 (23),

ur hvilka equationer man medelst equationerna (5) och (6) kan härleda följande:

äf*, = + 6/ua B.k2 U (24)

4y = --^r,'Cotcp.(B-C).tU (25).

För att bestämma konstanterna B och C har man equat. (18) och (19), hvilka medelst

equationen (12) öfvergå till följande:

F{a (1-e. cos#)} •

(1 + e - cos *)2 = - + B'. cos# + B", cos 2& + . . .

F{a (1
- e . cos &)} . Vw. cos

2# = £ + C . cos# + C", cos 2*9- + . . .;

förändrar man dessa equationer & till 7i — &, så bekommer man:

F{a (l+e. cos#)} -^^- = - - 5'. cos# + 5". cos 20- + . . .

\/l — e".cos 2 # ^

• • •>
F{a (1 + * . cos#)} . Vl-<?2

.cos
2# - ^ - C . cos# + C . cos 2# +

och alltså genom att addera dessa equationer 2 och 2:

—~
1

• {.F{a(l-*.cos#)} (l+e.cos&y+F{a(l+e.cos&)} (l-*.cos#)
2}=- + 2B" . cos2#+...

yl

—

e 2 .cos 2 # J n

Vl-e\cos2 &\F{a{l-e.cosS)} + F{a{l + e.cosS)}}=™ + 2C'.zoa2& + ...

Sätter man i dessa equationer:

i^{a(l-e.cos#)} = .F'

.F{a(l + e.cos#)} = J?"

Vl-e 2

.cos 2 # =J,
så öfvergå de till:

^•{i^(l + ö.cos#) 2 + 2^(l-^cos#) 2

} = ^+ 2#'.cos2i9- + (26)

4.(F' + F") = ~ + 2C".cos2& + (27),

hvarföre man, om man integrerar dessa equationer och derefter tager integralerna mellan

gränserna -^

•JW

gränserna y och 0, erhåller följande uttryck för B och C:

B=f
q
{F'(l + e.cos&y + F"(l-e.cos#y}-^ (28)

o

C=f
1
(F' + F").J.d& (29),

vid hvilka expressioner jag får anmärka, att det ofvananförda felet hos Plana består deri,

att han på venstra sidan af likhetstecknen har 2B och 2(7 i stället för B och C.
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Såsom Plana på det anförda stället har visat, kunna förestående integraler uttryckas

genom elliptiska funktioner, så ofta som F(r) är af formen:

F{r)-B.+ ± + % + . ..£ + ....

Under detta antagande har man nemligen, alldenstund

r = a (1 — £.cos#) = rr~~
—

z >v / 1 + e . cos :*
7

F = F{a(l-e.cos&)} = B + — — + — — + . . .
— ^ + ...

ft\\ D ,

B
x

1— «-cos^ B 2 (1— e.cosfl-) 2
Ä,„ (1— e.cos.9)'"

F =F{a(l + e.cos&)} = B + — •— + + • • • ^sr ^ + •••'

insätter man dessa värden på F' och F" i equ. (28) och (29), så öfvergå de till:

£ = ^5-/{(l + *.cos#n
2

+ (l-e.coz&r*}.^ (30)
o

C = ^^./
?
{(l+,.COS^r +(l-«.OOB*)- }-^rr (31)

hvårföre de äfven, om man observerar att:

*.cos#=Vl-z/2
,

kunna skrifvas under följande form:

d»B=2±f {(i + VT=2r + (i -vr^)~ } ^
o

n
d»

o

eller, hvilket är detsamma:

77 [ \ M+2 , \ »1+2 ',

*-*$-f G+v>0 *G-Vi-0 K ^)

c~*fc/|G+V*-0" G-V*-0" |-

rf*

(33).

(34),

<rf'«

Då man vidare i allmänhet har: (pag. 270 af 1 Vol. af Lacroix' integral-kalkyl)

G +v]^)Ht -V^ ; = o'- o'
. < i + (- in ./^*)

+ i-(V-l)"{i + (-l)'-'}./'^U) )

1 ivarest funktionerna / och / bestämmas genom equationerna:

/ <zi, ä; — 1 2 /#» 2.3.4. z/« 2. 3. 4. 5. 6.^ + ^ö0)

fl 1 Jr\- 1
fc
'~12 (fc

a -l a )(fc 2-3») _ (fc»-l*)(t»-3»)(*»-5») v

J\n >&)—* 2.3.^* 2.3.4.5/f4
"

2.3.4.5.6.7.z/6 + • • • • lOt>;,
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så öfvergå equationerna (32) och (33), då de utvecklas enligt dessa formler, till följande:

B= - -2?(V=D".{1 +(-!)"}• £ • f
q

/V, m + 2)
dH

B,„ /»av,,. . d»
(37)

-^(m + 2)(V-l)
M-1

.{l-(-iy»}-^-/'/(z/, m + 2).^

C = + ^(V^T)\ {1 +(-!)-} • ^ ./V(^, m)

o

d.9

^m-i

*/» /»^ /•'/ ^ \ '">

(38).

+ -Sm. (V-l)'"-
1

. (l-(-l)'»} • £• . ^/'(^, m) •

5
o

Då alla i dessa equationer förekommande integraler äro af formen

/»? d» f@ dö /»

./ Z/2H-1 ,/ ., . „,»>, Vl_^2 ~Z7~^ .'

77
»ii <W

•„ (1—

e

2
. eos 2 #)' . Vi—e 2 .cos 2 * % (1— c 2

. sin 2 #>'. Vi— f 2
. sin 2 *

så kunna de genom följande relation: (pag. 13 af Vol. 1 af Legendres' Exercises)

A d» 2t-2 , 1 \ /»% do 2i—3 1 /•§ dfr , *

./ z/2,+1
""

2?— 1 ^
+
1—e*) \f ^2(i-l)+l 21—1 'l—C 2 '»/ ^2(.-2)+l V '

reduceras till de begge integralerna

:

n

f~ Vl-e\sm 2
&. d& = E' och f ,

- = f"

,

'o o Vi—

c

2
, sin» 9

för hvilka begge integraler Legendre gifvit tabeller i bemälda Exercises.

15.

För att kunna använda de i föregående paragraf utvecklade formler, måste man

först uppställa någon hypotes, som gifver mediets täthet och kometens radie, uttryckta i

funktioner af afståndet från solen. Encke har härvid helt enkelt antagit kometens radie

vara oföränderlig och mediets täthet vara omvändt proportionel mot quadraten på afstån-

det från solen; under detta antagande blir:

F(r) = ±

och således blir i den ofvan ponerade utvecklingen af F(r):

hvaremot de öfriga koefficienterna B0l Blf B3 . . . Bm . . . samtlige blifva =0. Till följe

häraf gifva equationerna (37) och (38);

„ 2 /»»„ 8 8 \ da ,. A x

o
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hvilka equationer med användande af reduktionsfonneln (39) öfvergå i följande:

*=£ {*--<*-*) -£a-å)

då man sätter 1 — r=cos2

<f—b
3
.

Insättas dessa värden på B och C uti equationema (24) och (25). så erhåller man:

4« = + 6,«iT.f{F.(l-i)-^l-i))

^ = -^.cot^r.A. {/-.(2-±)-|(i^)!;

och då man i dessa equationer sätter:

*-.(i-i)-£(i-£)=*

zifva de slutligen:

A/t^ + ^-tf.VU
I

J(p = - ±^L .JT.PU (43).J a.- v '

Dessa equationer kan man behandla på samma sätt som equationema (7) och (8) i para-

grafen 13; utgår man då från samma data, så erhåller man först medelst Legexdres

tabeller:

E = 1,44131 F = 1.71921

och till följe häraf:

M ' = + 5,6222 M = + 3,1698.

Då dessa värden insättas i equationen (42), så erhåller man:

löga =0.58098 log 12 = 1.07918

log Ju = 9.38544 log/u =2.67853

log k* =6.47116'c9.96642

log 12 ,uVM =0.97878 log 3/ = 0.74991

log T= 8.98764 lo2 12." *\J/ = 0.97878

compl. log U= 1.01236

r= 1

t0£88 »

och då detta värde på U insattes i equ. (43), så bestämmes värdet på J<f i den Encke-

ska hypotesen genom följande räkning:
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log 4 = 0.60206

log coty ='0.17473

logF = 6.47116

log U = 8.98764

log M" = 0.50103

compl. log sinl " = 5.81443

compl. löga =9.41902

logjp = 1.47007,

logJcp = -29"517.

Då det kunde vara af intresse att undersöka, i livad mån den vid integrationen af

differential-equationerna antagna oföränderligheten af elementerna kunde inflyta på resul-

tatet af föregående räkning, så verkställde jag den äfven, utgående från de data, som gif-

vas af elementsystemet (III. 5.), eller:

ju = 472 "980
<f
= 33°53'58".

I detta fall fann jag:

E'= 1,44040 F = 1,72041 M = + 5,6711 M" = + 3,2101

u - ism ** - - 29
"

745
'

hvaraf man kan sluta, att den gjorda förutsättningen leder till ett tillräckligt noggrant

resultat.

16.

Då den af Encke framställda formen för mediets täthet blott kan betraktas såsom

en första approximation, så har Valz försökt att derför substituera den Mariotteska lagen;

och då han derjemte med denna lag förenat en hypotes om kometmassans elastiska natur,

så har det lyckats honom att erhålla formler, som mycket nära återgifva de observatio-

ner, som af W. Struve och honom sjelf blifvit 1828 anställda på den Enckeska kome-

tens diameter. (Astr. Nachr. 185). Vid utvecklingen af dessa formler har Valz antagit

kometens temperatur vara oföränderlig; jag skall dock i det följande visa, att, om man
fullkomligt strängt vill härleda de af Valz gifna slutformlerna, så måste man i stället för

detta osannolika antagande substituera den hypotes, att kometens temperatur är pro-

portionel mot — .

Föreställer man sig nemligen solen vara omgifven af ett elastiskt medium af sferisk

form, och betraktar man häraf en sferisk sektor, hvars radie =r, bas =/ och volum»

= S, så är:

f = 4nr2
. sin

2
-^ a (44)

S= jfr (45),

då man med a betecknar vinkeln mellan sektorns axel och dess sidoyta. Differentierar

man dessa equationer, så finner man:

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 3. 7
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df = 8 n r . sin
2
- a . dr

dS=\(fdr+rdf)

och alltså:

7=7'* (46 )

dS=f.dr (47)

Antager man vidare att mediets temperatur är oföränderlig och således dess täthet

proportionel mot trycket, och betecknar man med D och P tätheten och trycket på

enhetsytan, då afståndet från solen =1, samt med d och p samma quantiteter, då afstan-

det från solen =r, så har man equationerna

:

d = j-p P = T)'
d

• • • • (48 )-

Massan af sektorns differential är således = —/t/". Jr, och det deraf förorsakade trycket

C I)= — • —pf .dr, då man med G betecknar enhetsmassans tryck på enhetsytan vid enhets-

afståndet. Sätter man vidare det tryck, som utöfvas på sektorns bas = n, så bekommer

man för bestämmandet deraf följande differential equation:

dn= -— -pf'dr .... (49).

Enligt det införda beteckningssättet är:

n :p=f:l

och alltså har man:

n=fp p = j .... (50)

differentierar man den sista af dessa equationer, så erhåller man:

och alltså

,
dn n. df GD 7 p.df

— = — -^-r-dr dr .... (51).
p Pr 2 r v /

Integrerar man denna equation, så blir:

CD
log P = 4; ~ 2 log r + log c

'

Pr

eller

GD
, e Pr

P = c ---r ,

hvarest e betecknar basen för de naturliga logaritmerna. För att bestämma konstanten

c, har man:

p = P, då r = 1

;

följaktligen blir:
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t

c =
p

~GD

e T

p=

GD /l
P ~~P \~r

'

=-r • e
r 2

-0

d=

GD /l
D 1>~ \7 -')

(52).

(53).

Hvad kometen beträffar, så antager jag att den är af sferisk form samt består af

ett elastiskt fluidum, hvars specifika elasticitet är proportionel mot —. Sätter man då

dess radie = R, yta = A och volum = F, då afståndet från solen = 1 ; ocli betecknar man
ined Q, «, v samma quantiteter, då afståndet =r, så är:

4 = 471/? V=Ur3

) ,rj ,3
(54).

«=4tt P
2

v=Ue3
\

Men betecknar man med E dess specifika elasticitet, då r — 1, så har man äfven dess

volum enligt Mariotte'ska lagen bestämd genom analogien:

hvaraf följer:

Enligt equ. (52) är:

E— : Ej
r 2

(

--{

v =^'V (55)

p

pr2

""(t-)

substituerar man detta värde i equ. (55), så blir:

v = V-e
V 7

(56).

och altså erhåller man genom equ. (54):

? = I?-e
V

' (57).

I de nu utvecklade eqvationerna kan man äfven antaga D=P=1; härigenom öfvergå

de till föliande enklare:

> •(7- 1
)p=d=~-e (58)

?
»=£». e

V / (59) 5

hvarest uttrycket för p är identiskt med det, som Valz gifvit.
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Tillfölje af det redan förut gjorda antagandet, att motståndet är proportionelt mot

mediets täthet och kometens yta samt mot quadraten af dess hastighet, kan man alltså

uttrycka detsamma genom följande formel:

.... (60),T = -k-U-~-c2d
A

i hvilken expression k
2U betecknar motståndet, då r — l och c = \. Men enligt equatio-

nerna (54) och (59) har man:

" c -o« o'

A
=

R*
= e

2

enligt equationen (58) är:

d =
r

. <7-')

och c är bestämdt genom equationen:

substituerar man derföre dessa värden i equ. (60), så bekommer man slutligen:

Wt-0
T"%{t-t)-'

'
(61),

hvarföre F(r) i denna hypotes uttryckes genom equationen:

. HT- 1

)
*W=V-« (62).

Sätter man e under formen:

Ht-)
G

3 3r— e 'e

och utvecklar man derefter den sednare faktorn efter potenserna af g-, så finner man att

F(r) antager formen:

*w-!?*5+- £2
r"

och att således den i § 14 utvecklade integrations-metoden äfven här kan användas vid

beräkningen sf quantiteterna B och C.

Men för att numeriskt kunna beräkna B och C, är det nödvändigt att först be-

stämma värdet på konstanten G. För detta ändamål kan man bruka equ. (59), som gifver:

och således äfven:

dividerar man den första af dessa equationer med den andra, så erhåller man:

= e = e
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3rr'(logo—]og«')
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G = (68),(r—r'). loge

hvaraf man ser att värdet på G kan härledas ur tvenne observationer på samma komets

diameter. De observationer, som jag härvid begagnat, äro de, som redan förut blifvit

använda af Valz, från hvars afhandling jag lånat följande data för den Enckeska

kometen

:

1827 Nov. 7 r = 1,3217 Hor. Par.= 16",66 Obs. diam. = 18'

Dec. 7 r'= 0,8473 18,12 6';

häraf finner man log ,o=7.12966, log <>'=6.61605 och alltså = 8,3755. Med detta

värde på G erhåller man följande värden på koefficienterna B2 , B3 ... B,„... i utveck-

lingen af F(r):

B* --= 0,06131

Bz
= 0,17117

Bi = 0,23893

B-3 = 0,22236

B6 = 0,15521

B, = 0,08667

B* = 0,04033

Ba = 0,01608

B10 = 0,00561

Bn = 0,00174

Bn = 0,00049

Bls = 0,00012.

Utvecklar man derefter equationerna (37) och (38) fullständigt, så erhåller man:
77

8 \

J* )
O

10B 3 f^^i+
a 3 \ I J* \

o

2B 4 /»*<**/
~~ä^

.1 d 3 \
o

140, Ad» /

a 6
'. / z7» V

+

a 6 V/ z/ 5 \
o

8g, /*^^y

o

22B 9
/*2 dfl- /

a 9 7 ^»\

+
z/ 2

4

"^F"
+

5

18 48
+

z/ 2

8

z/*

16

z/ 2
+ 4*

32 160
+

48

z/«

400

z/*

112
+

z7«

z/ 2

40

3.z/ 2

50

z/ 2

20

+

+

32

z/«

64

7.z/'

256

z/6

64

)

)

+

+

128

z/ 8

256

z/« 9.zf

1120 1280
+

z/«

256

z/ 8

256

z/ 8
+

z/ 8

)

)

512 \
z/ in /

1024 \

""ll.z/ 10/
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2/i,,, A do / 72 840 3584 6912 6144 2048 \
+

a u' J /I* \ z/ 2 z/4 d* /f* zf 10 ' ju /
o

267J,, /•? do / 28 224 768 1280 1024 4096 \
+ ~ä^~ J ~2" \ 7F~ é* ' A* ~Ä*

zl'°
+

13. z/ 1 V
o

2/J 12 /'2 d/v / 98 1568 9408 26880 39424 28672 8192 \

a 12 * ' ~d" \
" é* A* J" A* zf'° z/ 12 z/ 14 )

o

30B 13
/-i d» / 112 2016 1920 14080 6144 4096 16384 \

a 13 ' ' z/" \
"~

3.z/ 2 5.zf*
"

zf e 3.z/8 dtn ~d" 15. /'V

O

6B 3
/»* <W / 4 \

o 3

"-
' / ">» \

_
37^2/

o

2B4 Ä d.'> / 8 8 \
H ä*~" 1 ~Ä*\ sP~

+ "Ä*~

)

o

a 5 ../ z/ 5 \ z/ 2 5.z/</
o

2B å
/'? d» / 18 48 32 \

o

14tf
7

/•* d» / 8 16 64 \

o

2B 8
/'2 d# / 32 160 256 128 \

H ä^'J 4~' \ z/*~~ ~z/« z/«~ A» /
o

18», /»? d.> / 40 48 64 256 \
+

a" «V 1^~\ 3.z/ 2
+

z/< z/«
+ 9.^/

o

2B, n
/•§ d/> / 50 400 1120 1280 512 \

a 1 "
' '

z/ 9 \
_

J* A* ' ~Ä~* A» z/'° /
o

22B,, y«? d3 / 20 112 256 256 1024 \

«" '. / 77"~ \ j*~ a* a« ~Ä~»
ii. z/>

v

o

/•? d* / 72 840 3584 6912 6144 2048 \
/ Ti" \ ""

z/ 2 z74 z/6
"3" 5»Ö J\1 ~)o 12

o

26B 13 /-2 d# / 28 224 768 1280 1024 4096 \

a i3 J A* \ z/ 2 A* A6 z/8 z/»" 13. z/' 2/.
o

Då man för Fayeska kometens första apparition har:

log a = 0.580982,
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så öfvergå förestående expressioner för B och C, sedan mun i dem insatt detta värde

för a samt de ofvan gifna värdena för koefficienterna B., , !>., ... Bm . . . , i följande

:

B = + 0,008445 . /" -^- - 0,038890 ./'*^ - 0,019164 .
/' -^- + 0,018090 ./''—

'o 'o '() o

71 71 71 171 71 71 .7

+ 0,025061 .f^r + 0,015203 -f % + 0,006232 .f f^ + 0,001958 ./""^
o 'o o "o

+ 0,000501 .f
~+ 0,000108 .f*^ + 0,000020./" ^ + 0,000003 ./'\^

o *o o 'o

C= - 0,008445 -f ~^ + 0,000595 ./'"^ + 0,009284 . /* -^- + 0,008784 .
/'"~

°o *o *o 'o

71 71 n 71

+ 0,004766 ./ -^ + 0,001849 .f
~ + 0,000561 ./"^ + 0,000140 .

/'"~

+ 0,000013 ./ ^ + 0,000006 ./*
?
^.

Då vidare:

(f
= 33° 46' 22" och alltså log <? = log sin y = 9 . 74500,

så gifver equationen (39) följande reduktionsformler:

71
»2 (iVf^ = + 1,44723.

£'

o

77

^^-= + 2,3611.^-0,48241.^'
o

77

f ÉL= + 3,3659. £'- 0,94445.

F

f ^-= + 4,6195. £' - 1,4825.^'

TT

^^- = + 6,2602.^-2,1617.^'
"o

n

f*^-3 = + 8,4571.^-3,0539.^
"o

77

f £« + 11,438.£'- 4,2515 F
' Q

TT

f'^ = + 15,518. £' - 5,8802. F'
*0

f-^= + 21,136. £'- 8,1144.^'

>
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-t

/* J^ = + 28,907. £' - 11,199.F

u
5y*^= + 39,698. £'- 15,476. F,

hvarigenom uttryckena för Z? och C reduceras till:

B = + 0,25615. £' - 0,10086.

F

C= + 0,09289. F' - 0,03482.F

.

Vidare har inan enligt Legendres tabeller:

E'= 1,44131 F'= 1,71921,

sa att man slutligen erhåller:

B= + 0,19579

C= + 0,07403

5-C= + 0,12176.

Då dessa värden på B och C insättas i equ. (24), så bekommer man:

log Afi = 9.38544 log 6 = 0.77815

log GjuatfB = 9.80061 log /u = 2.67853

log U = 9.58483 loS a = 0.58098

compl. log [7=0.41517 log F= 6.47116

£7=^i log B = 9.29179o
2,6012

log 6^^5=9.80061;

och då man vidare substituerar detta värde på U i equ. (25), så erhåller man det värde,

som Valz' hypotes gifver för <d<p, genom följande räkning:

log 2 = 0.30103

compl. log sin 1" = 5.31443

log a = 0.58098

log cot y = 0.17473

log F = 6.471 16

log U =9.58483

log (B-C) = 9.08551

log ^ = 1.51267,,

zty = -32",559.

Sammanställer man nu de särskilda värdena på A<p, så har man:

Uti Fayes hypotes ^y> = -24",719

» Enckes dito -29,517

» Valz' dito -32,559

Ur observationerna —34,574,

af hvilka tal det synes mig obestridligt att den Enckeska förklaringen är den sanno-

likaste, isynnerhet som den, efter en ganska antaglig modifikation af dess detaljer, erhållit

en ännu närmare anslutning till erfarenheten.
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Sednare tillägg.

17.

Sedan jag afslutat förestående undersökning, uppstod hos mig någon betänklighet

inot riktigheten af de störningsvärden, medelst hvilka jag förenat kometens andra appa-

rition med den tredje, då dessa värden icke kunde vara beräknade med samma nog-

granhet som de, genom hvilka den första apparitionen blifvit förbunden med den andra.

Vid den sistnämnda räkningen hade jag nemligen kunnat använda ett värde för den

dagliga medelrörelsen, som väl i början var för stort, men sedan efterhand alltmera när-

made sig det sanna värdet, så att någon betydligare afvikelse mellan de beräknade och

sanna kometorterna ej kunde uppstå; deremot var det värde för dagliga medelrörelsen,

som jag använde, för att beräkna störningarne mellan andra och tredje apparitionen,

redan i början för litet, och då det således under räkningens fortgång allt mer och mer

afiägsnade sig från det sanna värdet, så blefvo de beräknade kometorterna vid tredje

apparitionen mer än 46' i sann anomali efter de observerade. Då härtill kom att kome-

ten i närheten af dess tredje perihelium, då afvikelsen mellan de beräknade och sanna

orterna var som störst, uppnådde ett perijovium, som var så beskaffadt, att man med

användande af de sanna orterna skulle erhållit ett ännu större närmande intill Jupiter,

sa beslöt jag att från början på nytt beräkna störningarne mellan kometens andra och

tredje apparition. Vid denna beräkning utgick jag från det sist funna elementsystemet

(II. 5), och härledde på följande sätt de formler, som jag dervid använde:

Låt x, y och z beteckna kometens sanna koordinater och —T den i motsatt rikt-

ning mot tangenten verkande kraften, så bestämmes kometens rörelse genom följande

difterentialequationer, uti hvilka beteckningssättet för ofrigt är lånadt från EnCKES förut

citerade afhandling i Berliner Jahrbuch för 1858:
d 2x k 2x ^, , 79 /x'—x x'\ _ dx dt\

dl 2 r* \ o 3 r' 3/ dl ds i

d 2 z k 2 z v, ,,, /*'—X t'\ rn <t: (lt
\

Betecknar man deremot med x°, y
n
, z° koordinaterna- till en punkt, hvars rörelse är gifven

genom följande equationer:
dt \

ds^l

dl

ds"l

dl

ds»]

så kan man vid beräkningen af störningarne mellan andra och tredje apparitionen, då

formen af funktionen T ännu är obekant, åtminstone approximativt antaga att equatio-

nerna (2) satisfieras af elementsystemet (II. 5). För att erhålla störningarne af de med

systemet (II. 5) beräknade koordinaterna, behöfver man alltså blott subtrahera equatio-

nerna (2) från equationerna (1); sätter man dervid såsom vanligt;

K. Vet. Akad. Han«l. B. 4. N:o 3.

d*x° _ k 2x n ^ dx°

dl 2 rn3 dl

dl 2
' r" 3

dy"

dt

d>z» _ k 2 Z"
j

dz°

dt* r03 dt

(2.)
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så erhåller man följande equationer

d 2 S 7 o / x n x\ v, ,,.,/.t—x x'\ _- <lx dl rTlC, dx n dl \

d 2
rj J2 /J/° V\

. VJtj/V—V V'\ . rrt dV dt rna dV n dt

dt*

dl

ds~
rpo

_

dx n

~dT

dt

ds

rno
_

dy n

dt

dl

ds~
rpo

_

dz n

~dT

...
'(^.-^)+-«*(^-i) + r.S.£-r.^.5j (3)

t/<
2 \r° 3

i
3/ \ </ 3 r 3/ </< as d( f/.v"

Gör man här åter det approximerade antagandet att de begge sista termerna i dessa

equationer ömsesidigt upphäfva hvarandra, så erhåller man slutligen följande equationer:

S=*(£-£)+^(i?-£)|

rf
2
f 7 o/~ n S \ V '72/*'-* *'\l

rf7i
= ** (^3 " 7>)

+Ä k \-^ ~ Pi)J

hvilka äro identiska med dem, som Encke gifvit i Berliner Jahrbuch för 1858, om man
blott vid beräkningeu af koordinaterna .r°, y°, z° vederbörligt iakttager förändringarne i

medelrörelsen och excentriciteten.

Vid det verkliga utförandet af denna räkning fann jag snart att jag behöfde ånyo

beräkna endast Jupiters- störningarne och termerna af formen:

de öfriga termerna kunde deremot bibehållas oförändrade och visade endast i närheten af

sista periheliet några förändringar, hvilka likvid voro så obetydliga, att de icke kunde

hafva något inflytande på resultatet. Jag erhöll sålunda nya störningsvärden för tiden

emellan kometens andra och tredje apparition; men i stället för att här anföra dessa,

föredrager jag, för beredande af större åskådlighet, att meddela differenserna mellan dem
och de förut funna, eller de korrektioner, som med sina tecken skola anbringas till de

gamla värdena, för att erhålla de nya.

h Bcrl. med. tid. 91
Medaequinoctium 1850,0

ån. åt

1851 Febr. 10 0,00 0,00 0,00

Mars 2 - 0,01 0,00 0,00

Mars 22 - 0,01 0,00 0,00

Apr. 11 - 0,01 0,00 0,00

Maj 1 - 0,01 + 0,01 0,00

Maj 21 - 0,01 + 0,01 0,00

Juni 10 - 0,01 + 0,01 - 0,01

Juni 30 - 0,01 + 0,02 - 0,01

Juli 20 - 0,01 + 0,02 - 0,02

Aug. 9 - 0,01 + 0,03 - 0,02

Aug. 29 - 0,01 + 0,03 - 0,03

Sept. 18 - 0,01 + 0,04 - 0,03

Okt. 8 - 0,02 + 0,05 - 0,03

Okt. 28 - 0,02 + 0,06 - 0,04
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0" Berl med. tid. <T|. <Jtj. tff.

1851 Okt. 28 - 0,02 + 0,06 - 0,04

Nov. 17 - 0,03 + 0,06 - 0,04

Dec. 7 - 0,04 + 0,07 - 0,04

Dec. 27 - 0,04 + 0,07 - 0,04

1852 Jan. 16 - 0,05 + 0,07 - 0,04

Febr. 5 - 0,06 + 0,07 - 0,04

Febr. 25 - 0,07 + 0,06 - 0,04

Mars 16 - 0,08 + 0,05 - 0,03

Apr. 5 - 0,09 + 0,04 - 0,03

Apr. 25 - 0,09 + 0,03 - 0,03

Maj 15 - 0,09 + 0,01 - 0,02

Juni 4 - 0,09 - 0,01 - 0,01

Juni 24 - 0,09 - 0,04 0,00

Juli 14 - 0,08 - 0,07 + 0,01

Aug. 3 - 0,07 - 0,10 + 0,02

Aug. 23 - 0,06 - 0,14 + 0,03

Sept. 12 - 0,04 - 0,19 + 0,04

Okt. 2 - 0,01 - 0,25 + 0,06

Okt. 22 + 0,02 - 0,30 + 0,07

Nov. 11 + 0,06 - 0,37 + 0,08

Dec. 1 + 0,11 - 0,44 + 0,10

Dec. 21 + 0,17 - 0,51 + 0,11

1853 Jan. 10 + 0,24 - 0,59 + 0,13

Jan. 30 + 0,32 - 0,68 + 0,14

Febr. 19 + 0,42 - 0,76 + 0,15

Mars 11 + 0,53 - 0,86 + 0,16

Mars 31 + 0,65 - 0,95 + 0,17

Apr. 20 + 0,79 - 1,05 + 0,18

Maj 10 + 0,94 - 1,14 + 0,19

Maj 30 + 1,11 - 1,24 + 0,20

Juni 1

9

+ 1,30 - 1,33 + 0,20

Juli 9 + 1,51 - 1,42 + 0,20

Juli 29 + 1,74 - 1,50 + 0,20

Aug. 18 + 1,99 - 1,57 + 0,19

Sept. 7 + 2,26 - 1,63 + 0,18

Sept. 27 + 2,56 - 1,68 + 0,16

Okt. 17 + 2,87 - 1,71 + 0,14

Nov. 6 + 3,21 - 1,72 + 0,11

Nov. 26 + 3,57 - 1,71 + 0,08

Dec. 16 + 3,95 - 1,68 + 0,04

1854 Jan. 5 + 4,35 - 1,62 - 0,01

Jan. 25 + 4,77 - 1,53 - 0,07

Febr. 14 + 5,22 - 1,41 - 0,14
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Berl. meJ. tiJ. *l J,,. K
1854 Febr. 14 + 5,22 — 1,41 - 0,14

Mars 6 + 5,68 — 1,26 - 0,21

Mars 26 + 6,16 — 1,06 - 0,29

Apr. 15 + 6,67 — 0,83 - 0,39

Maj 5 + 7,19 — 0,55 - 0,49

Maj 25 + 7,72 — 0,22 - 0,61

Juni 14 + 8,28 . + 0,17 - 0,74

Juli 4 + 8,85 + 0,61 - 0,88

Juli 24 + 9,43 + 1,12 - 1,03

Aug. 13 + 10,02 + 1,69 - 1,20

Sept. 2 + 10,63 + 2,33 - 1,39

Sept. 22 + 11,24 + 3,04 - 1,59

Okt. 12 + 11,87 + 3,84 - 1,81

Nov. 1 + 12,49 + 4,73 - 2,05

Nov. 21 + 13,12 + 5,71 - 2,31

Dec. 11 + 13,75 + 6,79 - 2,59

Dec. 31 + 14,38 + 7,97 - 2,89

Medelnfquinoctinm 1860,0

1854 Okt. 12 + 11,86 + 3,87 - 1,81

Nov. 1 + 12,48 + 4,76 - 2,05

Nov. 21 + 13,11 + 5,74 - 2,31

Dec. 11 + 13,74 + 6,82 - 2,58

Dec. 31 + 14,36 + 8,00 - 2,88

1855 Jan. 20 + 14,98 + 9,30 - 3,21

Febr. 9 + 15,59 + 10,72 - 3,56

Mars 1 + 16,18 + 12,27 - 3,93

Mars 21 + 16,76 + 13,95 - 4,34

Apr. 10 + 17,31 + 15,78 - 4,78

Apr. 30 + 17,84 + 17,77 -- 5,24

Maj 20 + 18,83 -f 19,92 - 5,75

Juni 9 + 18,79 + 22,24 - 6,29

Juni 29 + 19,20 + 24,75 - 6,87

Juli 19 + 19,56 + 27,46 - 7,50

Aug. 8 + 19,86 + 30,38 - 8,17

Aug. 28 + 20,09 + 33,53 - 8,89

Sept. 17 + 20,24 + 36,93 - 9,66

Okt. 7 + 20,30 + 40,59 - 10,50

Okt. 27 + 20,26 + 44,52 - 11,39

Nov. 16 + 20,10 + 48,75 - 12,35

Dec. 6 + 19,81 + 53,29 - 13,38

Dec. 26 + 19,38 + 58,16 - 14,49

1556 Jan. 15 + 18,78 + 63,40 - 15,68
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O"
1 Berl. med. ti<i.

1856 Jan. 15

Febr. 4

Febr. 24

Mars 15

Apr. 4

Apr. 24

Maj 14

Juni 3

Juni 23

Juli 13

Aug. 2

Aug. 22

Sept. 11

Okt. 1

Okt. 21

Nov. 10

Nov. 30

Dec. 20

1857 Jan. 9

Jan. 29

Febr. 18

Mars 10

Mars 30

Apr. 19

Maj 9

Maj 29

Juni 18

Juli 8

Juli 28

Aug. 17

Sept. 6

Sept. 26

Okt. 16

Nov. 5

Nov. 25

Dec. 15

1858 Jan. 4

Jan. 24

Febr. 13

Mars 5

Mars 25

Apr. 14

Maj 4

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

18,78

17,99

16,99

15,75

14,24

12,43

10,27

7,73

4,75

1,27

2,77

7,44

12,84

19,07

26,24

34,49

43,97

54,88

67,42

81,84

98,45

117,59

139,68

165,22

194,81

229,17

269,17

315,83

370,41

434,48

509,88

598,87

704,20

829,21

977,96

1155,26

1366,78

1618,87

1918,33

2271,58

2683,07

3152,40

3669,59

åt}.

63,40

69,02

75,06

81,54

88,50

95,98

104,02

112,66

121,94

131,92

142,65

154,20

166,64

180,03

194,45

210,00

226,77

244,86

264,39

285,47

308,24

332,82

359,37

388,02

418,91

452,19

487,98

526,34

567,32

610,89

656,82

704,71

753,79

802,82

849,85

891,85

924,28

940,35

930,11

879,31

+ 767,87

+ 568,71

+ 247,26

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

K
- 15,68

- 16,96

- 18,33

- 19,81

- 21,41

- 23,13

- 24,99

- 26,99

- 29,16

- 31,50

- 34,04

- 36,79

- 39,78

- 43,02

- 46,55

- 50,39

- 54,58

- 59,16

- 64,16

- 69,65

- 75,66

- 82,26

- 89,52

- 97,51

- 106,33

- 116,07

- 126,85

- 138,79

- 152,02

- 166,69

- 182,96

- 201,01

- 220,98

- 243,01

- 267,17

- 293,44

- 321,59

- 351,10

- 380,96

- 409,29
- 433,09

- 447,56

- 445,68
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Oh Bcrl. med. tid. a. A,. •»{.

1858 Maj 4 - 3669,59 + 247,26 — 445,68

Maj 24 - 4207,53 - 236,58 — 417,70

Juni 13 - 4714,96 - 920,87 — 351,74

Juli 3 - 5108,15 - 1826,96 — 235,53

Juli 23 - 5275,33 - 2936,60 -- 60,98

Aug. 12 - 5099,06 - 4168,21 + 169,71

Sept. 1 - 4501,50 - 5371,07 + 438,40

Sept. 21 - 3492,82 - 6357,14 + 711,38

Okt. 11 - 2189,03 - 6967,03 + 949,37

Okt. 31 - 774,31 - 7130,66 + 1121,71

Nov. 20 + 567,95 - 6883,18 + 1216,01

Om de nya värden på £, q och t, som erhållas genom dessa korrektioners anbrin-

gande till de förut angifna värdena, gäller samma anmärkning som om dessa, eller att de

icke äro fullt noggranna i 7:de decimalen; deremot lernna de här anförda korrektionerna

genom den regelbundna gången hos deras differenser en säker kontroll på riktigheten af

de båda särskilda störningsräkningarne.

18.

För den tid, som omfattar tredje apparitionen, beräknade jag följande noggranna

störningsvärden, hvilka äro uttryckta i enheter af 7:de decimalen samt hänförda till eklip-

tikan och medelaequinocticurn 1860,0:

0*' Berl. med. tid. t n- t

1858 Sept. 7 - 645356,8 + 520090,6 - 153751,3

» 11 - 660941,9 + 505770,7 - 152938,8

)) 15 - 676027,6 + 490813,9 -151966,1
» 19 - 690571,1 + 475254,2 - 150834,5

» 23 - 704532,1 + 459129,0 - 149546,6

» 27 - 717874,4 + 442479,3 - 148105,8

Okt. 1 - 730565,5 + 425348,7 - 146516,3

» 5 -742576,9 + 407783,2 - 144783,1

» 9 -753884,5 + 389830,6 - 142911,9

» 13 - 764467,9 + 371540,1 ,- 140909,2

» 17 - 774311,2 + 352961,1 - 138782,0

ledde härur följsmde störningar uti kometens, till sanna aequatorn och sai

införda, he'liocen triska koordinater:

O11 Berl. med. tid. dx. dy. dz.

1858 Sept. 7 - 645207,1 + 538479,0 + 66086,7

» 11 - 660797,4 + 525022,0 + 61132,2

» 15 -675888,4 + 510917,0 + 56071,2

» 19 - 690437,3 + 496195,5 + 50915,9

» 23 - 704403,8 + 480892,8 + 45678,6

» 27 -717751,7 + 465047,9 + 40372,7
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O 1
' Berl. med. tid.

1858 Sept. 27

Okt. 1

» 5

» 9

)) 13

» 17

da.

- 717751,7
- 730448,4

742465,5
- 753778,8
- 764368,0
- 774217,1

dy. dz.

+ 465047,9 + 40372,7

+ 448702,5 +35011,7

+ 431900,7 + 29609,1

+ 414688,5 + 24179,1

+ 397113,6 + 18374,9

+ 379221,3 +13289,9

Med användande af dessa störningsvärden gaf elementsystemet (II. 5), jemfördt med
de sist bestämda normalorterna för tredje apparitionen eller:

Berl. med. lid. .1. R.

1858 Sept. 14,0 86"13' 0",5

Okt. 9,0 99.34.28,4

följande afvikelser mellan räkning oeli observation:

Berl. med. tid. da . Cos. å.

1858 Sept. 14,0 + 48",2

Okt. 9,0 + 55,

7

Decl.

+ 18°44'28",5

+ 14.33.52,0

+ 0",8

-4,4

Medelst dessa differenser samt dem, som i § 11 blifvit funna mellan elementsystemet

(I. 5) och normalorterna för de begge första apparitionerna, erhöll jag sålunda följande

vilkors-eqvationer för bestämmandet af korrektionerna till elementsystemet (I. 5):

0=+8,2409
0=+ 7,6659

0=+ 6,4092

0=4-5,7990

0=+4.6016
0=+4.1991
0=4-3,1023

0=4-2,5219

0=4-1,9607

0=4-2,1178

0=4-2,3248

0=4-2,5000

0=4-3,8264

0=4-4,0274

0=-O,1037
0=-0.1315
0= -0,1997

0=-0,2938
0= 0,3200

0= 0.3351

0=—0,3371

0=—0,3454

0=—0,3540

0=+0,3625
0=4-0,3822

0=4-0,4378

0=4-0,4545

0=-0.5703
0=-0,6847

+0,0273

+0,0272

4-0,0261

4-0,0259

4-0,0253

4-0,0252

+0,0253

4-0,0254

4-0,4931

4-0,5422

+0,6048

+0,6589

+2,0963

+2,2179

-0,0103

-0,0119

-0,0122

—0,0107
- 0,0096

-0,0072

-0,0063

—0,0045

—0,0040

+0,0862

+0.0952

4-0,1118

4-0,1183

-0,3088

-0,3751

d(t . Cos. tf. Vigt.

')+ 3,1608.<ty° 4- 2,1860.^ i —0,2519.</Ä< -Vo,0873.*"
V10/

+ 2".0 1 6,00

+3,2508 +2,1620 -0,2893 -0,0838 + 0,4 19,50

+3,1919 +2,0412 —0.3006 —0.O7i;.) — 1.2 8,00

4-2,9636 + 1,7529 —0,2792 -0,0720 — 0.6 17.25

4-2.8439 + 1,6121 —0,2618 —0,0645 - — 1.0 9,50

+2,6100 + 1,3428 —0,2249 —0,0892 — 1,3 10,00

4-2 5318 + 1,2560 —0,2149 —0,0971 + 1,5 8,00

+2,3127 +1,0346 —0.2049 -0.1258 + 1.4 4.00

4-2,1816 +0.9302 —0,2168 -0,1434 — 1,9 5,00

—2,2G12 +0,8100 —0,5353 -0,1369 +0,2278. (/(10000z)- 457.efy— 2,1 3,00

—1.8750 +0,7169 —0,5217 —0,0832 +0,2550 —1,7991 + 3,5 2.00

—1.43(58 +0,6612 —0.4816 —0.0293 +0,2892 —1,3941 - 0.8 7.75

-0,9720 +0,6340 —0,4156 +0,0114 +0,3192 —0,9523 + 0,9 7,50

+1,2660 +0,9019 +0,0024 —0,0295 +2,1110 +2,5243 +48.2 6.00

+2,1259 +1,0329 +0,0982 —0,0945 +2,2449 +4,2577 +55,7 5.25

—0,6756 —0,0785 +3,1060 —1,5147 + 2,3 6,25

—0,7777 —0,1109 +2.6752 —1,6449 + 1,3 19.50

-0,7983 —0,1442 +2,2171 —1,6870 + 3,9 8,00

—0,7144 -0,1741 + 1,5084 -1,6376 -2,5 16,75

—0,6503 —0,1770 + 1,2184 —1,5833 -5,2 8,75

-0,5006 —0,1645 +0,6551 —1,4327 + 0,4 9,25

—0,4518 -0,1578 +0,4762 —1,3688 + 2,0 8,00

-0,3487 —0,1408 +0,0118 —1,1570 -0,4 4,00

-0,3297 —0,1381 —0.2158 —1,0211 + 0,3 5,00

—0,5523 +0,1757 + 1.4457 +0,5388 -1-0.0386 -0,5240 — 2.6 3,00

—0.5006 +0,1543 +1,4237 +0,3176 +0,0435 -0,4803 -1,6 2,00

—0,4071 +01383 +1,3816 + 0,1172 +0,0524 -0,3950 - 1,3 7,75

—0,2720 +0,1203 + 1.3160 —0,0522 + 0,0566 -0,2665 + 1,4 6.75

+0,0469 —0,1361 +2,1993 —0,3576 —0,3073 +0,0935 + 0,8 6,00

—0,2382 -0.1708 + 2,2409 —0,6940 —0.3778 -0,4775 - 4,4 5.25
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"enoiii hvilkas lösning efter minsta qvadrat metoden följande värden på de obekanta

framgingo:

dM° = + 1 ,15

ilu° = + 0,000314

<!<f°
= + 1,25

dn° = -6,48

dSt = -9,33

di = -0,98

dx — -0,001913

dy = - 5,013

en insattes i vilkors-eqvationerna, blefvo följande

Berl. med. t i<l. dit . cos J dö.

1843 No v. 30,0 + 1' ,96 + 0",40

Dec. 13,0 + 0,38 -0,03

Dec. 25,0 - 1,16 + 3,15

1844 Jan. 13,0 -0,47 -2,44

Jan. 22,0 -0,83 -4,85

Febr. 11,0 -1,06 + 1,23

Febr. 19,0 + 1,73 + 2,95

Mars 18,0 + 1,54 + 0,79

Apr. 8,0 -1,88 + 1,56

1850 Dec. 3,0 + 0,67 -3,74

1851 Jan. 1,0 + 5,36 -2,54
Jan. 30,0 -0,36 -2,28

Febr. 25,0 -0,43 + 0,25

1858 Sept. 14,0 + 1,93 + 3,82

Okt. 9,0 - 1,01 + 2,65

till följe hvaraf qvadratsumman \pvv\ blef =• 902 ,0, i öfverensstämmelse hvarnted eliniina-

tionen gaf [pin . 8] = 903,1. Medelfelet m i den observation, livars vigt = 1, fann jag

således = 6 ",40 eller något större än i § 11, hvarest jag funnit m = 6
",28.

Sedan jag anbringat de här ofvan funna korrektionerna till elementsystemerna (I. 5)

och (II. 5) och sålunda erhållit följande sannolikaste, för epokerna oskulerande. elementer:

1843 Nov. 9,0 Berl. med. tid

^ = 477 016935

M = 3° 1 2403

<f-
= 33.46.23,02

=
49.33.45,25

209.29.26,76

11.22.31,55

I med. sequ.

jför epoken

.r = + 240993

y = - 39,587

(I. 6.)

1851 Febr. 20,0 Berl. med.

475 292912

354°3526'00

33.42.25,04

tid

,u =
M=
<p =
n =
.Q :

'med.
49.42. 3,18.

209.31. 6,23
'meu

' *?"•

i = 11.21.37,51 )

för c
l
)0ken

x = + 0"240993

y = -39,587

(II. 6.)
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jemförde jag elementsystemet (II. 6) direkt med normalorterna för tredje apparitionen, för

att derigenom erhålla en ytterligare kontroll på räkningens riktighet; jag fann dervid föl-

jande afvikelser mellan räkning och observation:

Berl. med. tid. da. Cos. J. då.

1858 Sept. 14,0 + 1",7 + 4",0

Okt. 9,0 - 1,1 + 2,6

hvilka fullkomligt öfverensstämma med dem, som jag nyss förut funnit genom substitution

i vilkors eqvationerna.

Angående de nya värden, som jag här funnit för x och y, får jag anmärka att för-

hållandet mellan dessa storheter mer än förut är afvikande från de förhållanden, som i

det föregående blifvit beräknade medelst de trenne hypoteser, som hittills blifvit fram-

ställda för formen af funktionen T.

19.

För att slutligen bekomma nya elementer för den tredje apparitionen, beräknade jag

för epoken 1858 Okt. 1,0 följande värden för kometens heliocentriska, till ekliptikan och

inedelaequinoctium 1860,0 hänförda, koordinater och hastigheter:

xn = +0,9356116 f = + 1,4167392 2° = - 0,1543920

£ » - 0,0730565 n = + 0,0425349 £ =-0,0146516

x = + 0,8625551 y = + 1,4592741 z =-0,1690436

^= -0,0132165.20
df_

dt
= + 0,0092929.16 -^ = - 0,0029359.04

dt '

T = ~ 0,0003088.94
rit

dr/

dt _
= - 0,0004338.95 5 = + 0,0000415.57

rit

T = -0,0135254.14
dt '

dy

dt
= + 0,0088590.21 - =- 0,0028943.47

dt '

i¥=

<p =
n =
& = aequm.

för epoken.

(III. 6.)

hvarur jag härledde följande, för epoken oskulerande, elementsystem:

1858 Okt. 1,0 Berl. med. tid.

ju= 476"59802
2°23'45"40

33.45.18,83

49.50. 7,92 i

209.39.48,93

i = 11.22.10,03

x = + 0"240993

y = - 39,587

Då detta elementsystem betydligt afviker från det förut beräknade systemet (III. 5)

och bland annat leder till en omloppstid, som är nära 21 dagar kortare, så ansåg jag det

för nödvändigt att direkt jemföra detsamma med de under tredje apparitionen anställda

observationerna. För detta ändamål härledde jag först ur systemet (III. 6), betraktadt

såsom konstant, följande efemerid:

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 3.
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0' Berl. med. tid. Geoc. A. R. Geoc. Decl. Log. o. åberr. lid.

1858 Sept. 7 81°54'10"7 + 19°33'17"6 0.17835
d008688

8 82.31.52,8 + 19.26.59,6 0.17615 0,008644

9 83. 9.21,1 + 19.20.28,1 0.17396 0,008600

10 83.46.35,2 + 19.13.43,2 0.17176 0,008557

11 84.23.34,8 + 19. 6.45,0 0.16957 0,008514

12 85. 0.19,5 + 18.59.33,7 0.16738 0,008471

13 85.36.48,8 + 18.52. 9,4 0.16519 0,008429

14 86.13. 2,4 + 18.44.32,3 0.16301 0,008387

15 86.49. 0,0 + 18.36.42,5 0.16083 0,008345

16 87.24.41,1 + 18.28.40,2 0.15865 0,008303

17 88. 0. 5,3 + 18.20.25,7 0.15647 0,008261

18 88.35.12,2 + 18.11.59,1 0.15429 0,008220

19 89.10. 1,6 + 18. 3.20,5 0.15212 0,008179

20 89.44.33,0 + 17.54.30,1 0.14995 0,008138

21 90.18.46,0 + 17.45.28,2 0.14778 0,008097

22 90.52.40,3 + 17.36.14,9 0.14561 0,008057

23 91.26.15,4 + 17.26 50,4 0.14344 0,008017

24 91.59.31,0 + 17.17.14,8 0.14127 0,007977

25 92.32.26,6 + 17. 7.28,4 0.13911 0,007937

26 93. 5. 1,9 + 16.57.31,4 0.13695 0,007898

27 93.37.16,4 + 16.47.24,0 0.13480 0,007859

28 94. 9. 9,7 + 16.37. 6,5 0.13264 0,007820

29 94.40.41,3 -r 16.26.39,0 0.13049 0,007781

30 95.11.50,8 + 16.16. 1,9 0.12833 0,007743

Okt. 1 95.42.37,6 + 16. 5.15,3 0.12618 0,007705

2 96.13. 1,4 + 15.54.19,5 0.12403 0,007667

3 96.43. 1,7 + 15.43.14,8 0.12189 0,007629

4 97.12.38,1 + 15.32. 1,4 0.11974 0,007591

5 97.41.50,2 + 15.20.39,7 0.11760 0,007554

6 98.10.37,6 + 15. 9. 9,9 0.11546 0,007517

7 98.38.59,9 + 14.57.32,2 0.11333 0,007480

8 99. 6.56,7 + 14.45.47,0 0.11120 0,007443

9 99.34.27,5 + 14.33.54,6 0.10907 0,007407

10 100. 1.32,1 + 14.21.55,3 0.10695 0,007371

11 100.28.10,1 + 14. 9.49,3 0.10483 0,007335

12 100.54.21,1 + 13.57.37,0 0.10272 0,007299

13 101.20. 4,8 + 13.45.18,7 0.10061 0,007264

14 101.45.20,9 + 13.32.54,7 0.09851 0,007229

15 102.10. 9,1 + 13.20.25,2 0.09641 0,007194

16 102.34.29,1 + 13. 7.50,6 0.09432 0,007159

17 102.58.20,5 + 12.55.11,2 0.09223 0,007125

hvarefter jag jemförde denna efemerid med samtliga <Dbservationerna och sålunda erhöll

följande afvikelser mellan räkning och observation

:
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d«. Cos. ä. då.

1858 Sept. 8 — 0"8 + 3"1 Berlin.

9 + 5,1 + 13,7 »

10 + 9,0 — 1,5 » •

14 + 4,6 + 7,0 »

15 + 3,2 + 3,1 Cambridge.

15 + 2,8 + 6,8 Berlin.

16 - 5,4 - 0,3 Cambridge.

20 - 3,0 — 2,2 Berlin.

1858 Okt. 4 + 3,3 - 1,4 Berlin.

6 + 8,4 - 1,3 »

7 + 2,7 — 0,4 »

8 — 5,0 + 6,4 Cambridge.

9 — 7,6 + 7,7 »

11 — 12,9 — 2,8 »

16 + 5,0 + 9,2 Berlin.

nan medium af dessa afvikelser, så finner man:
Berl. med. tid da. Cos. 6. dö.

1858 Sept. 14,0 + 1"9 + 3"7

Okt. 9,0 — 0,9 + 2,5

67

hvilka tal, då de fullkomligt öfverensstämma med dem, som blifvit funna i föregående

paragraf, följaktligen kontrollera beräkningen af elementsystemet (III. 6).

20.

För att närmare undersöka den i förra paragrafen omnämnda afvikelsen mellan

elementsystemerna (III. 5) och (III. 6), reducerade jag dem jemte systemerna (II. 5) och

(II. 6), ur hvilka de blifvit härledda, till samma epok och samma a^quinoctium, hvarigenom

jag erhöll:

1858 Okt. 1,0 Berl. med. tid.

H = 475"54273

M= 1°43'10"21

q>= 33.41.53,25

n = 49.49.34,47)

8=209.38.53,53["f^
i = 11.21.85.08 j

186°'°-

1858 Okt. 1,0 Berl. ined. tid.

ju =475"53922

M= 1°43' 2"66

q> = 33.41.44,58

ti = 49.49.27,99

2 =209.38.44,20
i = 11.21.34,05

med. requiu.

1860,0.

med. sequin.

1860,0.

k 1858 Okt. 1,0 Berl. med. tid.

fi =472"98033

M= 2°22'26"43

. (II. 5.) rp = 33. 53.57, 74 \.. (III. 5.)

ti = 49.52.56,86

cq =209.41. 6,26

i = 11.22.10,25!
10DU

'
U -

1858 Okt. 1,0 Berl. med. tid

fi =476"59802

M= 2°23'45"40

..(II. 6) cp = 33.45.18,83 ) ..(III. 6.)

a = 49.51.10,60

U =209.40.53,47

i = 11.22. 9,54

med. nequin.

1860,0.

Elementstörningar.

Jfi =— 2 '56240

JM= + 0°39'16"22

J(p = +0.12. 4,39

Jn = +0. 3.22,39

J& = + 0. 2.12,73

Ji = + 0. 0.35,22

Elementstörningar.

J\.i = + 1"05880

JM= +0°40'42"74

zltp = + 0. 3.34,25

Jn = +0. 1.42,61

JSl = +0. 2. 9,27

Ji = +0. 0.35,49

Då skiljaktigheterna mellan dessa elementstörningar äro allt för stora, för att vara

verkliga, eller med andra ord för att kunna förklaras genom den nya beräkningen af ko-
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ordinatstörningarne under kometens andra omlopp, så måste man söka ursprunget till dem

i det sätt, hvarpå elementsystemet (III. 5) blifvit bildadt. Detta system har nemligen er-

hållits sålunda, att jag ansett de med systemet (II. 3) beräknade koordinatstörningarne

äfven gälla för systemet (II. 5) och således kunna omedelbart anbringas till de ur det

sednare härledda koordinaternn. Men att ett sådant förfaringssätt icke är riktigt finner

man lätt såväl af olikheten mellan de med systemet (II. 5) i § 17 beräknade koordinat-

störningarne och dem, som i § 8 erhållits ur systemet (II. 3), som i synnerhet deraf. att

den ofvan funna skiljaktigheten mellan eleinentstörningarne nästan helt och hållet för-

svinner, om man anbringar de med systemet (II. 3) beräknade koordinatstörningarne till

sjelfva det system, ur hvilket de blifvit härledda. För den ofvan antagna epoken finner

man nemligen i detta fall följande koordinatcr och hastigheter, hänförda till ekliptikan och

medelaoquinoctium 1860,0:

f = + 1,403784

n = + 0,043206

x = + 0,953707

= - 0,072770

z°= -0,150319

£ = - 0,014735

x = + 0,880937

dxn

~dt

dt.

dx

= -0,01314015

= - 0,00031545

i = - 0,01345560
dt

y = + 1,446990

*l = + 0,00940998
dt '

5 = - 0,00043083
dl i

T = + 0,00897915
dt '

= - 0,00294877

z = - 0,165054

dz
n

dt

d4= + 0,00004036
dt 1_

T = - 0,00290841
dt '

Beräknar man härur nya elementer och jemför dem derefter med systemet (II. 3),

så finner man:

1858 Okt. 1,0 Berl. med. tid.

l.i
=475"1764

M= 1°32' 1"1

<p = 33.42.46,9

n = 49.49.34,8

9, =209.38.51,9

i = 11.21.33,6

med. requin.

1860,0.

1858 Okt. 1,0 Berl med. tid.

/j. =476"2133

M= 2°12'43"7

..(II. 3.) (f
= 33.46.25,8

n = 49.51.20,3

9, =209.41. 2,0

i = 11.22. 9,1

med. acquin.

1860,0.

Elementsttirnintjar.

Jp = + 1"036,9

JM= + 0°40'42"6

.(III. 3.) Jq> = +0. 3.38,9

Jti = +0. 1.45,5

J& = +0. 2.10,

1

Ji = +0. 0.35,5

hvarest elementstörningarne så nära öfverensstämma med dem, som tillhöra systemet (III. 6),

att de bevisa på en gång nödvändigheten och riktigheten af den här företagna nya beräk-

ningen af koordinatstörningarne under kometens andra omlopp.
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Bihang,

innehållande hjelptabeller för beräkningen af de speciela störningarne, efter samma anordning

som i Astronomisc/ie Nachrichten N:o 1144. .

O' Bcrl. med. tid

Mars. Mcdelrequinoctium 1850,0. m
2680337

x' y'
— 400-

vi.'

k

2 x'

,..
400-

vi' k 2 y' — 400
m' k 2 2'

i enheter af 7:de decimalen.

1843 Okt. 30
Nov. 19
Dec. 9
Dec. 29

1844 Jan. 18

Febr. 7
Febr. 27
Mars 18
A pr. 7
Apr. 27

Maj 17
Juni 6
Juni 26

Juli 16
Aug. 5

Aug. 25
Sept. 14
Okt. 4
Okt. 24
Nov. 13

Dec. 3
Dec. 23

+
+
4-

+
+
+
+
4-

+
+

1,3280
1.3880

1.3870

1,3269
1,2124

1,0501

0,8485
0.6166

0,3638
0,0992

0,1685
0,4313
06820
0,9140
1,1218

1.3003

1,4454

1,5535
1,6218

1,6484

1,6317
1,5712

— 0,3855— 0,0870
4- 0,2154

+ 0,5086
4- 0,7811

4-

4-

4-

4-

+
4-

+
4-

+
4-

+
4-

+
4-

+

1,0228

1,2264

1,3864
1,4995

1,5644

1,5816

1,5522

1,4790
1.3654

1,2155

1,0338

0,8256
0,5963
0,3517
0,0980

— 0,1582— 0,4102

— 0,0404— 0,0354— 0,0289
— 0.0212— 0,0125

— 0,0034

+ 0,0058
4- 0,0149
4- 0,0234
4- 0,0312

4- 0,0380
4- 0,0438

+ 0,0482

+ 0,0514

+ 0.0532

+ 0.0536

+ 0,0527

+ 0,0503
4- 0,0467

+ 0,0419

4- 0,0360
+ 0,0292

+
4-

+
+
+
+
4-

+
4-

4-

+
4-

0,221

0,228

0,221

0,204

0,178

0.147
0.113

0,078

0,044

0,011

0018
0,046

0,070
0,091

0,109

0.125

0,138

0,149

0,157
0,162

0,163
0,162

+ 0.064

+ 0,014— 0,034
— 0,078
— 0,115

— 0,143
— 0,163
— 0,175
— 0.180
— 0,179

— 0,173
— 0,164
— 0,151
— 0,136
— 0,118

— 0.099
— 0,079
— 0,057
— 0,034
— 0.010

+ 0,016

+ 0.042

l

—

+ 0,007

+ 0,006
4- 0,005
4- 0,003
4- 0,002

4- 0,000
— 0,001
— 0,002— 0,003

0,004

- 0,004
— 0,005
— 0,005
— 0,005
— 0.005

— 0,005
— 0.005
— 0,005
— 0,005
— 0,004

— 0,004
— 0,003

Jupiter. Medelaequinoctiurn 1850,0. m =
1047,879

0'' Ber), med. tid X' y'
400 •

m'k2 x'
400

m'k 2 y'

400-
m'k2

z'

i enheter af 7:de decimalen.

1843 Okt. 30
Nov. 19
Dec. 9
Dec. 29

1844 Jan. 18

Febr. 7
Febr. 27
Mars 18
Apr. 7
Apr. 27

Maj 17
Juni 6
Juni 26
Juli 16
Aug. 5

Aug. 25
Sept. 14
Okt. 4
Okt. 24
Nov. 13

Dec. 3
Dec. 23

+ 4,31041

+ 4,38391
4- 4,45326

+ 4,51840

+ 4,57925

+ 4,63573
+ 4,68780
+ 4,73540
+ 4,77846

+ 4,81692

+ 4,85074

+ 4,87989

+ 4,90432

+ 4,92400

+ 4,93892

+ 4,94907

+ 4,95441

+ 4,95493
4,95063

+ 4,94151

+ 4,92757
+ 4.90884

— 2,55394— 2,41566— 2.27510— 2,13240— 1,98766

— 1,84102— 1,69264
— 1,54265— 1,39117— 1,23835

— 1,08433— 0,92927— 0,77332— 0,61662— 0,45932

— 0,30158— 0,14354

+ 0,01464

+ 0,17281

+ 0,33081

+ 0,48848
+ 0,64568

- 0,08847
- 0,09062
- 0,09269
0,09467

- 0,09656

- 0,09836
0,10006
0,10167
0,10318
0.10459

0,10590
0,10711
0.10822
0,10922
0,11011

011090
0,11158
0,11215
0.11261
0.11297

0,11321
0,11334

- 38,695
- 39,468
- 40,203
- 40,900
- 41,556

- 42,172
42,744
43,274
43,758

• 44,198

44,590
44,935
45.232

45,481
45.679

45,827
45.925

45,973
45,969
45.914

45.808

45.650

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

22,927

21,748
20,539
19,303

18,038

16,748
15.434

14,097

12,739
11,363

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0.794

01816
0.837

0,857
0,876

0.894

0,912
0.929

0,945
0,959

+ 9,968 + 0,973

+ 8,557 + 0,986

+ 7,132 + 0,998

+ 5,695 4- 1.008

4- 4,248 4- 1,018

+ 2,793 4- 1,026

+ 1,331 4- 1,034
— 0,136 + 1,041— 1,605 4- 1,046— 3,074 4- 1,049

— 4,541 4- 1,052— 6,004 4- 1,054
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Saturnus. Medelaequinoctium 1850,0. m •

1

~
3501,6

O'
1 Berl. med. tid

i

X' V ;'

„_ m'k*x'— 400
r"

i en heter af 7:de deciuii

tu' k* z'— 400 —
yl 3

len.

1843 Okt. 30
Nov. 19
Dec. 9
De<\ 29

1844 Jan. 18

4 4,3639
4- 4,4579
4- 4.5514
4- 4,6444
4- 4,7368

— 9,0208
— 8,9717
— 8,9215— 8,8702
— 8,8178

— 0,0263
— 0,0309
— 0,0354
— 0,0400
— 0,0446

— 1,466
— 1.499
— 1,531
— 1,564
— 1,597

+ 3 030
+ 3,016

+ 3,002

+ 2,987

+ 2,972

+ 0,009

+ 0,010

+ 0,012

+ 0,013

+ 0,015

Febr. 7
Febr. 27
Mars 18
Apr. 7
Apr. 27

+ 4,8286

+ 4,9198

+ 5,0104"

+ 5,1004
4- 5.1899

— 8,7643— 8,7098— 8,6542
— 8,5977
— 8,5403

— 0,0492
— 0,0538
— 0,0584
— 0,0629
— 0,0675

— 1.629
— 1,661
— 1,694
— 1,726
— 1,758

+ 2,957
4- 2.941

+ 2,925

+ 2,909

+ 2,892

4- 0,017
-1- 0,018

-h 0,020

+ 0,021
4- 0,023

Maj 17
Juni 6
Juni 26
Juli 16
Aug. 5

4- 5,2788

+ 5,3671
4- 5,4547
+ 5,5417
4- 5,6279

— 8,4818— 8,4223
— 8,3618— 8,30d-2

— 8,2377

— 0,0720
— 0,0766
— 0,0811
— 0,0856
— 0,0901

— 1,789— 1,821— 1.853
— 1,885
— 1,916

+ 2.875

+ 2.858
4- 2,840

+ 2,822

+ 2,804

+ 0,024

+ 0,026

+ 0,027

4 0,029
4- 0,031

Aug. 25
Sept. 14
Okt. 4
Okt. 24
Nov. 13

4- 5,7135

+ 5,7983
4- 5,8825
+ 5,9660
4- 6,0487

— 8.1742
— 8,105>8
— 8.0414
— 7,9780
— 7,9105

— 0,0946
— 0,0990
— 0,1035
— 0,1080
— 0,1124

— 1,947
— 1,978
— 2,009
— 2,040
— 2,071

4 2.785

+ 2.766

+ 2,747

+ 2,727
4- 2,707

+ 0,032

+ 0,034
+ 0,035
+ 0,037
4- 0,038

Dec. 3
Dec. 23

+ 6,1307

+ 6,2119

— 7,8421
— 7,7727

— 0,1168
— 0,1213

— 2,101
— 2,132

+ 2,687
4- 2,666

4- 0,040
4- 0,041

Venus. Medelaequinoctium 1850,0. ni -

1

"4Ö1839

Berl. med. tid X' y l>

m'h2 x'— 400 —
yl 3

i en

-400-"^
r>3

licter af 7:de decim;

,^ m'k2 :'

— 400
T'

3

len.

1843

1844

Okt. 30
Nov. 19
Dcc. 9
Dec. 29
Jan. 18

— 0,4309
— 0,0600

+ 0.3292

4 0,6200

+ 0.7252

— 0,5822
— 0,7243
— 0,6488
— 0,3793
4- 0,0036

4 0,0160
— 0,0074
— 0,0286
— 0,0412
— 0,0415

4- 3,338

+ 0,460
— 2 512
— 4,734
— 5,573

4- 4,509

+ 5,556

+ 4,951
-1- 2,896
— 0,028

— 0,124

+ 0,057

+ 0,218
4- 0.315
4- 0,319

Febr. 7

Febr. 27
Mars 18
Apr. 7

Apr. 27

+ 0,6121
4- 0,3131
— 0.0820
— 0.4515
— 0,6808

4- 0,3853

+ 0.6496

+ 0,7143
4- 0,5577

+ 0,2279

- 0.0293— 0.0082

+ 0,0154
4- 0.0343
+ 0,0424

- 4,753
— 2,458

+ 0,649
+ 3,587

+ 5,391

— 2,992
— 5.101
— 5,657
— 4,431
— 1,804

+ 0.228
4- 0,064
- 0.122
- 0,272
- 0,336

Maj 17
Juni 6
Juni 26
Juli 16
Aug. 5

— 0,6992
— 0.5027
— 0,1532

+ 0,2426

4 0,5659

— 0,1727
— 0,5204
— 0,7100
— 0,6859
— 0.4566

+ 0,0375

+ 0,0210
— 0,0019
— 0,0242
— 0,0393

+ 5,491
-1- 3,904
4- 1,178
— 1,852
- 4,317

+ 1,356

+ 4,041

+ 5,457

-I- 5,237

+ 3,484

— 0,294
— 0,163
4- 0,014

4 0,185
4 0,300

Aug. 25
Sept. 14
Okt. 4
Okt. 24
Nov. 13

+ 0,7200
+ 0,6577

+ 0,3962

+ 0,0134
— 0.3734

— 0,0908
+ 0,3022
4- 0,6033

+ 0,7194

+ 0,6130

— 0,0426— 0,0332
— 0,0136
4- 0,0100

+ 0,0306

— 5,521— 5.093
— 3,102
— 0,106
+ 2,966

+ 0,696
— 2,340
— 4,724— 5.687
— 4,869

4 0,327
+ 0.257
4- 0,107
— 0,079
- 0,243

1845

Dec. 3
Dec. 23
Jan. 12
Febr. 1

Febr. 21

— 0,6442
— 0,7152— 0,5659
— 0,2439

+ 0,1518

+ 0,3163
— 0,0787
— 0,4496
— 0,6836
— 0,7114

+ 0,0417
4- 0,0398
+ 0,0257
4- 0.0037
— 0,0194

4- 5,108

+ 5,626

+ 4,407

+ 1,879
— 1,161

— 2,508

+ 0,619
+ 3,501

+ 5,266

+ 5,438

— 0,331
— 0313
— 0.200
— 0.029
4- 0,148

Mars 13 + 0,5022 - 0,5261 — 0,0367 — 3,830 + 4,013 + 0,280
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— 1 =

Venus. Medekequinoctium 1850,0. m 1

"4Ö1839

O'
1 Beil. ined. tid X' y'

tn'k2 x'_ 400 —
r

i 3

i ei

in'

k

2 u'_ 400 -
r'

3

heter af 7:de decinii

,M m'k*z'— 400

ilen.

1845 Mars 13
Apr. 2
Apr. 22
Maj 12
Juni l

4- 0,5022
4- 0,7025

+ 0,6920
+ 0.4723
+ 0,1083

— 0.5261
— 0,1836
4- 0,2139
4- 0,5464
4- 0,7118

— 0.0367
— 0,0430
— 0.0365
— 0,0189
4- 0,004.")

- 3,830
- 5,378
- 5,345
- 3,689
- 0,855

+ 4,013
4- 1,406

1,652
— 4,268— 5,617

4- 0,280
4- 0,329
4- 0,281
4- 0,147
— 0,035

Juni 21
Jul, 11
Juli 31
Aug. 20
Sept. 9

— 0,2889
— 0,5963— 0,7187
— 0,6193
— 0,3305

4- 0,6575

+ 0,3990
+ 0,0166
— 0,3710
— 0,6455

4- 0,0264
4- 0,0402
4- 0.0415
+ 0,0299

+ 0,0092

+ 2,293

+ 4,733

+ 5,670

+ 4,836

+ 2.552

— 5,219
— 3,167

- — 0,131
4- 2,897
4- 4,985

— 0,210
— 0,319
— 0,327
— 0,234— 0,071

Sept. 29
Okt. 19
Nov. 8
Nov. 28
Dec, 18

+ 0,0585
4- 0.4300
+ 0,6730
+ 0,7144
+ 0,5402

— 0,7249
— 0.5868— 0,2733
4- 0,1219
+ 0.4802

— 0,0143— 0,0335
— 0,0427
— 0,0391— 0.0237

— 0,448
— 3,280
— 5,145

' — 5,505
— 4,208

4- 5,549
4- 4,476
4- 2,090
— 0,939
— 3,740

4- 0,109
4- 0,255
4- 0,326
4- 0,301
4- 0,185

1846 Jan. 7

Jan. 27

Febr. 16
Mars 8
Mars 28

4- 0,2014— 0,1992
— 0,5380— 0.7097— 0.6620

4- 0,6918
4- 0.6903
4- 0,4747
+ 0,1116
— 0,2861

- 0,0011

+ 0,0218
+ 0,0380
+ 0,0423
4- 0,0337

— 1,586

+ 1,580

+ 4,273

+ 5,609

+ 5,182

— 5,447
— 5,475
— 3,770
— 0,882
4- 2,240

4- 0,009— 0,173
— 0,302
— 0,334— 0,263

Apr. 17

Maj 7
Maj 27
Juni 16
Juli 6

— 0,4114
— 0,0359
4- 0,3504
+ 0,6321
+ 0,7246

— 0,5964— 0,7260
— 0,6376— 0,3586
4- 0,0277

+ 0,0145— 0,0089— 0,0297— 0,0416— 0,0411

+ 3,184

+ 0,276
— 2,673
— 4,827
— 5,571

+ 4,616
4- 5,566
4- 4,864
4- 2,738
— 0,213

— 0,112
4- 0,068

+ 0,226
4- 0,318
4- 0,316

Juli 26
Aug. 15
Sept. 4
Sept. 24
Okt. 14

4- 0,5988
+ 0,2910
— 0,1061— 0,4701— 0,6882

+ 0,4055
4- 0,6597
4- 0,7110
+ 0,5420
4- 0,2046

— 0,0282— 0,0068
+ 0,0168
4- 0,0357
+ 0.042.)

— 4,653
— 2,287

+ 0,840

+ 3,735

+ 5,448

— 3,150
— 5,183
— 5,633
— 4.306
— 1,620

4- 0,219
4- 0,053— 0,133— 0,284— 0,337

Nov. 3
Nov. 23
Dec. 13

1847 Jan. 2
Jan. 22

— 0,6932— 0,4852— 0,1297
4- 0.2651

+ 0,5806

— 0,1961— 0,5370— 0,7148— 0,6776
— 0,4376

+ 0,0368

+ 0,0197— 0.0033
— 0,0254
— 0,0399

4- 5.440

4- 3,765

+ 0,996
— 2,023
— 4^30

4- 1,539
4- 4,168
4- 5,491
4- 5,172
4- 3,339

— 0,289— 0,153
4- 0,025
4- 0,194

«f 0,304

Febr. 11
Mars 3
Mars 23
Apr. 12
Maj 2

+ 0,7225

+ 0,6472
4- 0,3756
— 0,0110
— 0,3940

— 0,0669
+ 0,3238
+ 0,6161
+ 0,7192
+ 0,5999

— 0,0424
— 0,0322— 0,0123

+ 0,0114
+ 0,0316

— 5,543
— 5,015
— 2,944
4- 0.087

+ 3,130

4- 0,513
— 2,510
— 4,829
— 5,690
— 4,766

4- 0,325
4- 0,250
4- 0,096— 0,091
- 0,251

Maj 22
Juni 11
Juli 1

Juli 21
Aug. 10

— 0,6546
— 0.7123
— 0,5507
— 0,2212

+ 0,1752

+ 0,2942— 0,1029
— 0,4684— 0,6915
— 0,7061

+ 0,0420
4- 0,0393

+ 0,0245

+ 0,0023
— 0,0207

4- 5,190
4- 5,604

4- 4,285

+ 1,703
— 1,339

— 2.332
4- 0,809
4- 3,645
4- 5,323
4- 5,395

— 0,337— 0,309— 0,191— 0,018

+ 0,158

Aug. 30
Sept. 19
Okt. 9
Okt. 29
Nov. 18

+ 0,5192
4- 0,7080
4- 0,6844
4- 0,4536
4- 0,0843

— 0,5093
— 0,1602
+ 0,2367
4- 0,5618
4- 0,7149

— 0,0374— 0,0430— 0.0357
— 0,0176

+ 0,0059

— 3,960
— 5,423
— 5,289
— 3,546
— 0,665

4- 3,884
4- 1,227
— 1,830
— 4,392
— 5,644

•4- 0,285
4- 0,329
4- 0,276
4- 0,137— 0,047

Dec. 8
Dec. 28

1848 Jan. 17
Febr. 6
Febr. 26

— 0,3109
— 0,6095— 0,7190
— 0,6067
— 0,3090

+ 0,6472
+ 0,3786— 0,0076— 0,3917— 0.6562

4- u,0276

+ 0,0406

+ 0,0411

+ 0,0289

+ 0,0078

4- 2,469

+ 4.837
4- 5,669

4- 4,734
4- 2.385

— 5,139
— 3,004
4- 0,060
4- 3,056
4- 5,064

— 0,219— 0,326— 0,324— 0,225— 0,061

Mars 17
Apr. 6
Apr. 26
Maj 16
Juni 5

4- 0,0823
4- 0,4491

+ 0,6816
4- 0,7098

+ 0.5237

— 0,7226— 0,5723
— 0,2509
+ 0,1456
+ 0,4979

— 0,0156
— 0,0344
— 0,0429
— 0,0385
— 0,0225

— 0,630
— 3,425
— 5,213— 5.473
— 4;083

4- 5,530
4- 4,365

+ 1,919
— 1,122
— 3,881

4- 0,119
4- 0,262
4- 0,328
4- 0,297
4- 0,176

Juni 25 4- 0,1780 + 0,6981 4- 0,0003 — 1,402 — 5.500 — 0,002
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1848 Juni 25
Juli 15
Aug. 4
Aug. 24
Se|)t. 13

Ola. 3
Okt. 23
Nov. 12
Dec. 2

Dec. 22

1849 Jan. 11

Jan. 31
Febr. 20
Mara 12
Apr. 1

A pr. 21
Maj 11
Maj 31
Juni 20
Juli 10

Juli 30
Aug. 19
Sept. 8
Sept. 28
Okt. 18

Nov. 7

Nov. 27
Dec. 17

1850 Jau. 6
Jan. 26

Febr. 15
Mars 7

Mars 27
Apr. 16
Maj 6

Maj 26
Juni 15
Juli 5
Juli 25
Ang. 14

Sept. 3
Sept. 23
Okt. 13
Nov. 2
Nov. 22

Dec. 12

1851 Jan. 1

Jan. 21
Febr. 10
Mars 2

Mars 22
Apr. 11
Maj 1

Maj 21
Juni 10

Juni 30
Juli 20
Aug. 9

Aug. 29
Sept. 18

Okt. 8

+ 0,1780
- 0,2224
— 0,5538
— 0,7132— 0,6522

— 0,3915
— 0.0119
+ 0,3713
+ 0,6436
+ 0,7232

+ 0,5848
+ 0,2686— 0,1300— 0,4883— 0,6948

— 0,6864
— 0,4672

0.1060
0,2873
0,5947

+
+
+ 0,7242
4- 0,6359
+ 0,3546— 0,0352— 0,4141

— 0,6643— 0,7086— 0,5348— 0,1981
+ 0,1985

+ 0,5357
+ 0,7129
+ 0,6760
+ 0,4344
+ 0,0601

— 0,3327— 0,6221— 0,7185— 0,5934— 0,2870

+ 0,1062
+ 0,4677
+ 0,6894
+ 0,7045
+ 0,5067

+ 0,1543— 0,2454— 0,5689— 0,7159— 0,6417

0,3711
0,0121

0.3917
0,6543
0,7209

0.5702
0.2459
0.1539

0,5058
- 0.7007

— 0,6788

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

0,6981
0,6831
0,4562
0,0876
0,3082

0,6099
0,7269
0,6256
0,3373
0,0519

0,4253
0,6690
0,7069
0,5258
0,1813

+

— 0,2195— 0,5530— 0.7188— 0,6685— 0,4181

— 0,0428

+ 0,3452
+ 0,6282
+ 0,7184

+ 0,5862

0,2718

0,1269
- 0,4867— 0,6986— 0,6999

— 0,4918— 0,1366

+ 0,2594

+ 0,5766

+ 0,7172

+ 0,6362

+ 0,3576— 0,0320— 0,4120— 0,6663

— 0,7195— 0,5571— 0,2282

+ 0,1691

+ 0,5150

+ 0,7035

f 0,6751

+ 0.4371

+ 0.0634
-r 0,3300

— 0,6227— 0,7270— 0,6131— 0,3159

+ 0,0758

+ 0,4444

+ 0,6775

+ 0,7020

+ 0.5089

+ 0,1577

— 0,2425

+ 0,0003
+ 0,0230

+ 0,0386

+ 0,0422

+ 0,0328

+ 0,0133— 0.0103— 0,0307— 0,0420— 0,0407

— 0,0271— 0,0053
+ 0.0181
+ 0,0359
+ 0,0425

+ 0,0360
+ 0,0185— 0,0047— 0,0265— 0,0404

— 0,0422
— 0,0313— 0,0111
+ 0,0128
+ 0,0326

+ 0,0422
+ 0,0387
+ 0,0233
+ 0,0008—

0,0219

— 0,0381—
0,0429— 0,0349— 0,0162

+ 0,0074

+ 0,0287
+ 0,0410
+ 0,0407
+ 0,0278
+ 0,0064

—
0,0169— 0,0352— 0,0430—
0,0378— 0,0213

+ 0,0017
+ 0,0242
+ 0,0392
+ 0,0420
+ 0,0318

+ 0,0119— 0,0116— 0.0317— 0,0423—
0,0402

— 0,0260—
0,0039

+ 0,0194
+ 0,0367
+ 0,0425

+ 0,0353

+
+
+
+
+

1,402

1,765

4,397

5,634
5,102

3.028

+ 0.092
— 2,833— 4,917— 5.563

— 4,547— 2,111

+ 1,030
+ 3,879

+ 5,498

+
+

5,383

3,623

0,814

2,193
4,539

5,559
4,931

2,781

0,279
3,290

+ 5,265
+ 5,571
+ 4,159
+ 1,524— 1,516

— 4086— 5,462— 5,228— 3,398— 0,475

+ 2.642
+ 4,936
+ 5662
+ 4,627
+ 2,213

— 0,812— 3,567— 5,274— 5,435— 3,953

— 1,217
+ 1,947
+ 4,517
+ 5,652
+ 5,016

+ 2,868— 0,092— 2,988— 5,000— 5,550

— 4,437— 1,934
+ 1,220
+ 4,018
+ 5,542

+ 5,319

+
+
+
+

5,500

5,419
3 622
0,692
2.411

4,718
5571
4,773

2,577

0,399

3,306

5,259
5,601

4,177

1,435

1,721

4,289

5,519

5,102
3,191

+ 0,329

2,677

4,927

5,685

4,657

2,154
+ 0.997

+ 3,785
+ 5,375

+ 5,347

+ 3,751
+ 1,047— 2,006— 4,510— 5,665

— 5,052— 2,837

+ 0,252

+ 3,212

+ 5,139

+ 5,504
+ 4,248

+ 1,745— 1,304— 4,017

— 5.546— 5,356— 3,470— 0,501

+ 2,580

+ 4,814

+ 5,569

+ 4,677

+ 2.414— 0,584

— 3,458— 5,330— 5,565— 4,042— 1,245

+ 1,900

— 0,002
— 0,183— 0.307
— 0,333
— 0,256

— 0,103

+ 0,079

+ 0.234

+ 0,321

+ 0,313

+ 0,211

+ 0,042— 0,143— 0.285
— 0,337

— 0,283
— 0,143

+ 0,036

+ 0,203

+ 0,308

+ 0,324

+ 0,242

+ 0,087
— 0,102
— 0,259

— 0,334
— 0,304
— 0,182
— 0,006

+ 0,167

+ 0,291

+ 0,329

+ 0,270

+ 0,127
— 0,058

— 0,228
— 0,326
— 0,321
— 0,217— 0,050

+ 0,129

+ 0,268

+ 0,329

+ 0,292

+ 0,166

— 0,014— 0,192
— 0,311— 0,332
— 0.249

— 0,092

+ 0,089

+ 0,242

+ 0,323

+ 0,309

+ 0,202

+ 0.031
— 0,154
— 0,291
— 0,336

— 0,276
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1851 Okt 8 — 0,6788 — 0.2425 4- 0.0353 4- 5.319 4- 1,900 — 0,276
Okt. 28 — 0,4487 — 0,5684 4- 0,0172 4- 3.477 4- 4,405 — 0,133
Nov. 17 — 0,0822 - 0.7220 — 0,0062 4- 0,631 + 5,541 4- 0,047
Dec. 7 + 0.301)1 — 0.6586 — 0,0277 — 2,359 4- 5,026 4- 0,211

Dec. 27 + 0,6081 — 0,3982 — 0,0409 — 4 642 + 3,040 + 0,312

1852 Jan. 16 + 0,7251 — 0,0187 - 0,0419 — 5,570 + 0,144 + 0,321
I

Febr. 5 4- 0,6238 4- 0>3ti62 - 0,0303 — 4,841 — 2,842 4- 0,235

Febr. 25 4- 0.3332 4- 0.6397 — 0,0096 — 2,615 — 5,020 4- 0,075

Mars 16 — 0,0596 4- 0.7166 4- 0142 4- 0,472 — 5,673 — 0,113

A pr. 5 — 0.4338 + 0,5717 4- 0,0335 4- 3,446 - 4,542 — 0,266

A pr. 25 - 0,6732 + 0,2492 4- 0.0424 4- 5.333 — 1,974 — 0,336

Mej 15 — 0,7041 — 0,1507 4- 0,0381 + 5,532 4- 1,184 — 0,299

Juni 4 — 0,5185 — 0,5044 4- 0,0221 4- 4.029 4- 3920 - 0,172

Juni 24 — 0.1750 — 0.7049 — 0.0005 4- 1346 + 5,420 + 0,004

Juli 14 + 0,2214 — 0,6930 — 0,0231 — 1,691 + 5,293 + 0,177

A "g. 3 + 0,5516 — 0,4738 — 0,0388 — 4,208 4- 3,614 + 0,296

Ang. 23 4- 0,7169 — 0,1129 — 0,0428 — 5,496 4- 0,866 4- 0,328

Sept. 12 4- 0,6668 4- 0,2817 — 0.0340 — 5,161 — 2,180 4- 0,263

Okt. 2 + 0.4148 4- 0,5908 — 0,0149 — 3,246 — 4,624 + 0,116

Okt. 22 + 0,0359 4- 0,7187 4- 0,0088 — 0,2*3 — 5,680 — 0,069

Nov. 11 — 0,3540 4- 0,6245 4- 0,0297 4- 2,812 — 4,960 — 0,236

Dec. 1 - 0,6339 4- 0,3364 4- 0,0414 + 5.028 — 2,668 — 0,328

Dec. 21 — 0,7171 — 0,0562 4- 0,0403 4- 5.648 4- 0,443 — 0,317

1853 Jan. 10 — 0,5794 — 0,4317 4- 0,0267 4- 4,515 + 3,364 — 0,208

Jan. 30 — 0,2648 — 0,6756 4- 0,0050 4- 2,041 + 5,208 — 0,039

Febr. 19 + 0,1299 - 0,7157 — 0,0182 — 0,994 + 5,473 4- 0,139

Alars 11 + 0,4858 — 0,5413 — 0,0360 — 3,706 4- 4,128 4 0,275

Mars 31 + 0,6965 — 0,2051 — 0,0430 — 5,331 + 1,570 + 0,329

Apr. 20 4- 0,6983 4- 0,1924 — 0,0371 — 5,391 — 1,485 4- 0,287

Maj 10 4- 0,4891 4- 0,5316 — 0,0200 — 3,818 — 4,150 4- 0,156

Maj 30 + 0,1305 4- 0,7082 4- 0.0032 — 1,030 — 5,586 — 0,025

Juni 19 — 0,2681 4- 0,6663 4- 0,0254 4- 2,128 — 5,288 — 0,202

Juli 9 — 0,5834 4- 0,4176 4- 0,0397 4- 4.632 — 3.315 — 0,316
_ Juli 29 — 0.7177 4- 0,0392 4- 0,0417 4- 5,664 — 0,309 — 0,329

Aug. 18 — 0,6304 — 0,3515 4- 0,0308 4- 4,925 4- 2,746 — 0,241

Sept. 7 — 3501 — 0.6349 4- 0,0105 4- 2705 4- 4.905 — 0,081

Sept. 27 + 0,0362 — 0.7262 — 0,0130 — 0.277 4- 5.561 4- 0,100

Okt. 17 4- 0,4118 - 0.5997 — 0,0327 — 3,141 4- 4,574 + 0,249

Nov. 6 + 0,6644 — 0,2939 — 0,0425 — 5,078 + 2,247 4- 0,325

Nov. 26 + 0,717'.» 4- 0,0998 — 0,0397 — 5,529 — 0,769 4- 0,305

Dec. 16 + 0.5549 4- 0.4632 — 0,0248 — 4,320 — 3,606 4- 0,193

1854 Jan. 5 + 0.2229 4- 0,6853 — 0.0024 — 1,754 — 5.393 4- 0,019

Jan. 25 — 0,1775 4- 0,6963 4 0,0207 4- 1,407 — 5,521 — 0,164

Febr 14 — 0,5228 4- 0,4914 4- 0,0373 4- 4,152 — 3,903 — 0,296

Mars 6 - 0,7057 4- 0,1338 4- 0,0425 4- 5,580 — 1,058 — 0,336

Mars 26 — 0,6704 - 0,2653 4- 0,0344 4- 5,251 4- 2,078 — 0,270

Apr. 15 -- 0.4295 — 0,5833 4- 0,0158 4- 3,327 4- 4,517 — 0,123

Maj 5 — 0,0582 — 0,7245 — 0.0076 4- 0,446 4- 5,557 4- 0,058

Maj 25 + 0,3307 — 0,6481 — 0,0287 — 2,524 4- 4,945 4- 0,219

Juni 14 4- 0,6208 — 0,3778 — 0,0413 — 4,741 + 2,885 4- 0,315

Juli 4 4- 0,7252 4- 0,0054 — 0,0415 — 5.573 — 0,041 4- 0,319

Juli 24 + 0,6112 4- 0,3868 — 0.0292 — 4,746 — 3.003 4- 0,227

Aug. 13 4- 0,3115 4- 0,6504 — 0.0081 — 2,446 — 5,107 4- 0,063

Sept 2 — 0,0837 + 0,7141 4 0,0156 4- 0,663 — 5,655 — 0,123

Sept. 22 — 0,4529 + 0,5566 4- 0,0344 + 3.598 — 4,422 — 0,273

Okt. 12 — 0,6813 4- 0,2262 4- 0,0425 + 5.396 — 1.791 — 0,336

Nov. 1 — 0,6988 - 0,1744 4- 0,0374 4- 5.487 4- 1,370 — 0,294

Nov. 21 — 0,5015 — 0,5216 4- 0,0209 4- 3.MI4 4- 4,050 — 0,162

Dec. 1 — 0,1516 — 0,7104 — 0,0020 + 1.165 4- 5,459 4- 0,016

Dec. 31 + 0,2442 - 0.6854 — 0,0243 - 1.864 4- 5,233 + 0,186

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. ls":o 3.
10
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1855 Jan. 20
Febr. 9
Mars 1

Mars 21
Apr. 10

+ 0,5680
+ 0,7203

+ 0,6562

+ 0,3932

+ 0,0098

— 0,4539— 0.0873
4- 0,3053

+ 0,6052

+ 0,7194

— 0,0394
— 0,0426
— 0,0331
— 0,0135
4- 0,0102

— 4,334
— 5,525
— 5,082
— 3,080
— 0,077

4- 3,463
4- 0,670
— 2,365
— 4,740
— 5,688

4- 0,300
4- 0.327

+ 0,256
4- 0,106
- 0,081

Apr. 30
Maj 20
Juni 9
Juni 29
Juli 19

— 0.3766
— 0,6458
— 0,7148
— 0.5637
— 0,2406

+ 0,6112

+ 0,3130
— 0,0823
— 0.4524
— 0,6848

+ 0,0307
4- 0,0417

+ 0,0398
4- 0,0256
-1- 0,0036

4- 2,991

4 5,121
4- 5.626
4- 4,389

+ 1.853

— 4,855
- 2,483
4- 0,647
4- 3,522

+ 5,274

— 0,244
— 0,331
— 0,313
— 0,199
— 0.027

Aug. 8
Aug. 28
Sept. 17
Okt. 7
Okt. 27

4- 0,1562
+ 0,5047
+ 0,7033

+ 6909
+ 0,4696

— 0,7107
— 0,5238
— 0,1803

+ 0,2172

+ 0,5487

— 0,0195
— 0.0368
— 0,0431
— 0,0364
— 0,0187

— 1,186
— 3,849— 5,385— 5,337
— 3,668

+ 5,432

+ 3,994

+ 1,379
_ 1,678
— 4,286

4- 0,149
4- 0,280
4- 0,329
4- 0,281
4- 0,146

Nov. 16
])ee. 6
Dec. 26

1856 Jan. 15
Febr. 4

+ 0,1049
— 0,2920— 0,5982
— 0,7188
— 0,6175

+ 0,7123

+ 0,6560

+ 0,3961

+ 0,0132
— 0,3740

4- 0,0046
4- 0,0266
4- 0,0402
4- 0,0414
4- 0,0298

— 0,828
4- 2,318
4- 4,748
4- 5,670
4- 4,822

_ 5,621
_ 5,208
_ 3,144
_ 0,104

4- 2,920

— 0.037
— 0,211
— 0,319
— 0,327
— 0,233

Febr. 24
Mars 15
Apr. 4
Apr. 24
Maj 14

— 0,3274
+ 0.0619

+ 0,4327
4- 0,6743
4- 0,7138

— 0,6471
— 0,7246
— 0,5847
— 0,2701
4- 0,1253

4- 0,0091
— 0,0144
— 0,0336
— 0,0427
— 0,0391

4- 2.528
— 0,474— 3,301— 5,156— 5,501

+ 4,996

+ 5,547

+ 4,461

+ 2,065
_ 0,967

— 0.070

4- 0,110
4- 0,256
4- 0,327
4- 0,301

Juni 3
Juni 23
Juli 13
Aug. 2
Aug. 22

4- 0,5378

+ 0,1981
— 0,2026— 0,5403
— 0,7102

+ 0,4827

+ 0,6928

+ 0.6893

+ 0,4721

+ 0,1082

— 0,0236
— 0,0010
4- 0,0219
4- 0,0380
4- 0,0424

— 4,190
— 1,559
4- 1,606
4- 4,291
4- 5,613

_ 3,761
_ 5,455
_ 5,467
_ 3,749
— 0,855

4- 0,184
4- 0,008
— 0,174
— 0,302
— 0,335

Sept. 11
Okt. 1

Okt. 21
Nov. 10
Nov. 30

— 0,6606 -

— 0,4085— 0,0325

+ 0,3535
4- 0,6338

— 0,2893 -

— 0,5983— 0,7262
— 0,6395— 0,3555

4- 0,0336
4- 0,0145
— 0,0090
— 0,0298
— 0,0417

4- 5,171
4- 3,162
4- 0,249— 2,697
- 4,841

+ 2,264

+ 4,631

4- 5,568

+ 4.852

4- 2,715

— 0,263— 0,112
4- 0,069
4- 0,227
4- 0,318

Dec. 20
1857 Jan. 9

Jan. 29
Febr. 18
Mars 10

+ 0,7244

+ 0,5967

+ 0,2878— 0,1095— 0,4728

+ 0,0313

+ 0,4086
4- 0,6611

+ 0,7105
4- 0.5398

— 0,0411
— 0,0281
— 0,0066
4- 0,0169
4- 0,0352

— 5.570
— 4,637— 2,261
4- 0,868
4- 3,756

— 0,241
_ 3,175
_ 5,194
— 5,628
— 4,287

4- 0,316

+ 0,219
4- 0,052
— 0,134
- 0,280

Mars 30
Apr. 19
Maj 9
Maj 29
Juni 18

— 0,6892
— 0,6922
— 0,4826
— 0,1262
+ 0,2683

+ 0,2014
— 0,1995
— 0,5394
- 0,7154
- 0,6763

+ 0,0425
4- 0,0367
4- 0,0196
— 0.0035
— 0,0255

+ 5,456
4- 5,432
4- 3,745

+ 0,970
- 2,048

— 1,594

4. 1,566

4- 4,186

+ 5,496

4- 5,163

— 0,337
— 0,288
— 0,152
4- 0,027

+ 0,195

Juli 8
Juli 28
Aug. 17
Sept. 6
Sept. 26

+ 0,5827
4- 0,7228
4- 0,6456
4- 03726
— 0,0145

— 0,4348
— 0,0633

+ 0,3270

+ 0,6179

+ 0,7192

— 0,0399
— 0,0424
— 0,0321
— 0,0121
4- 0,0116

— 4,446— 5,546
— 5,003
— 2,920
4- 0,114

4- 3,318
4- 0,486
— 2,534
— 4,843
— 5,689

4- 0.305
4- 0,325

4- 0,249
4- 0,095
— 0,092

Okt 16
Nov. 5
Nov. 25
Dcc. 15

1858 Jan. 4

— 03969— 0.6560
— 0,7118
— 0.5484— 0,2178

+ 0,5980

+ 0,2910
— 0,1063
— 4711
— 0.6925

4- 0,0317
4- 0,0420
4- 0,0392

+ 0,0244
4- 0,0021

4- 3,153
4- 5,201
4- 5,600
4- 4,268
4- 1,677

— 4.750
— 2,307

+ 0,836

+ 3,666
4- 5,331

— 0,252
— 0.333
— 0,309
— 0,190
— 0,016

Jan. 24
Febr. 13
Mars 5
Mars 25
Apr. 14

4- 0,1786
+ 0,5217

+ 0.7088

+ 0,6832

+ 0,4509

— 0.7052
— 0.5067
— 0,1568
4- 0,2400

+ 0.5640

— 00208
— 0,0375
— 0,0430
— 0,0356
— 0,0174

— 1,365
— 3 979
— 5,429
— 5,280
— 3,524

4- 5,389
4- 3,865
4- 1.201
— 1855
— 4,409

4- 0,159
4- 0,286

+ 0.329
4- 0.275
4- 0,136

Maj 4 + 0,0808 + 0,7153 4- 0,0061 - 0,638 — 5,648 — 0,048
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l

401839

Oh Berl. med. till X' V 2'

m'k2 x'
400-

j./3
-400-

7fr i

• _ m'k2
z'— 400 —

•ii

i en beter af 7:de decimalen.

1858 Maj 4 |

Maj 24
Juni 13
Juli 3
Juli 23

+ 0,0808
— 0,3141— 0,6114
— 0.7190
— 0,6047

+ 0,7153

+ 0,6457

+ 0,3755
— 0,0112— 0,3947

+ 0,0061

+ 0,0277

+ 0,0407
+ 0.0411

+ 0,0288

— 0,638

+ 2,494

+ 4,852

+ 5,669

+ 4,719

— 5.648— 5,127
— 2,980

+ 0,088

+ 3,079

— 0.048— 0,220— 0,323
— 0,324
— 0,225

Aug. 12
Sept. 1

Sept. 21
Okt. 11
Okt. 31

— 0,3057

+ 0,0859

+ 0,4519

+ 6828
+ 0,7091

— 0,6578— 0.7222
— 0,5701
— 0,2476

+ 0,1490

+ 0,0077
— 0.0157
— 0,0345
— 0,0429
— 0,0385

+ 2,359
— 0,657— 3.446
— 5 222
— 5,467

+ 5,076
+ 5,526
+ 4.348

+ 1,894— 1,149

- 0,059

+ 0,120

+ 0,263

+ 0,328

+ 0,296

Nov. 20
Dec. 10
Dec 30

1859 Jan. 19
Febr. 8

+ 0.5213

+ 0,1746
— 0,2258
— 0.5560
— 0,7136

+ 0,5004

+ 0,6989

+ 0,6820

+ 0,4535
+ 0,0841

— 0,0224
+ 0,0004
+ 0,0232

+ 0,0387

+ 0,0422

— 4,064— 1,376

+ 1,791

+ 4,415

+ 5,637

— 3,901
— 5.507
— 5,410— 3,601— 0,665

+ 0,175— 0,004
— 0,184— 0,307
— 0,333

Febr. 28
Mars 20
A pr. 9

A pr. 29
Maj 19

— 0,6508
— 0.3886
— 0,0085
4- 0.3743

+ 0,6451

— 0,3114— 0,6117
— 0,7269
— 0,6239
— 0,3343

+ 0,0326

+ 0,0131— 0,0104
— 0.0308
— 0,0420

+ 5,090

+ 3,006
+ 0,065
— 2,855
- 4,929

+ 2,436

+ 4,732

+ 5,571
+ 4,760
+ 2,554

— 0,256— 0,102

+ 0,080

+ 0,235

+ 0,321

Juni 8
Juni 28
Juli 18
Aug. 7

Aug. 27

+ 0.7229

+ 0,5827

+ 0,2653
— 0,1335
— 0,4908

+ 0,0553

+ 0,4281

+ 0,6703

+ 0,7063

+ 0,5234

— 0,0406— 0,0270— 0,0052

+ 0.0182

+ 0,0360

— 5,562
— 4,531
— 2,086

+ 1,058

+ 3,899

— 0,426— 3,329— 5.269
— 5,597— 4,157

+ 0,313

+ 0,210
+ 0,041— 0,144
— 0,286

Sept. 16
Okt. 6
Okt. 26
Nov. 15
Dec. 5

— 0.6957
— 0,6853
— 0,4646
— 0,1026

+ 0,2904

+ 0,1779
— 0,2228
— 0,5553
— 0,7193
— 0,6670

+ 0,0426

+ 0,0360
+ 0,0183
— 0,0049— 0,0266

+ 5.505

+ 5,374
+ 3,603

+ 0.787— 2,217

— 1,408
+ 1,747
+ 4,306
+ 5,523
+ 5,092

— 0,337— 0,282— 0,142

+ 0,038

+ 0,203

Dec. 25
1860 Jan. 14

Febr. 3
Febr. 23
Mars 14

+ 0,5966

+ 0,7243

+ 0,6341

+ 0,3515
— 0,0388

— 0,4152
— 0,0393

+ 0,3484

+ 0,6300

+ 0,7182

— 0,0404
— 0,0421
— 0,0311
— 0,0107

+ 0,0130

— 4,554— 5,562
— 4,918— 2,757

+ 0,307

+ 3,170
+ 0,301— 2,702— 4,941
— 5,683

+ 0,309

+ 0,324

+ 0,242

+ 0,084
— 0,103

Apr. 3
A pr. 23
Maj 13
Juni 2

Juni 22

— 0.4170
— 0.6656
— 0,7080
— 0,5326
— 0,1949

+ 0,5841

+ 0,2686
— 0,1303
— 0,4893
— 0,6995

+ 0,0327

+ 0,0422

+ 0,0387

-f 0,0232

+ 0,0007

+ 3,312

+ 5,274

+ 5,566
+ 4,141

+ 1,499

— 4,640— 2,128
+ 1,024
+ 3,804
+ 5,382

— 0,259
— 0,334— 0,304— 0,181— 0,005

Juli 12

ing. 1

Aug. 21
Sept. 10
Sept. 30

+ 0,2017

+ 0,5381

+ 0.7135

+ 0,6747

+ 0,4316

— 0,6990— 0,4892
— 0,1332

+ 0,2627

+ 0,5787

— 0,0220
— 0,0382
— 0.0429
— 0,0348
— 0,0161

— 1,541
— 4.105
— 5,468— 5,218— 3,376

+ 5,340
+ 3,732

+ 1,021— 2,031— 4,526

+ 0,168

+ 0,291

+ 0,329

+ 0,269

+ 0,126

Okt. 20
Nov. 9
Nov. 29
Dec. 19

1861 Jan. 8

+ 0,0566
— 0,3357
— 0,(5238

— 0,7183
— 0,5914

+ 0,7175
+ 0,6346

+ 0,3546
— 0,0354
— 0,4148

+ 0,0075
+ 0,0288

+ 0,0411

+ 0,0407

+ 0,0277

- 0,447

+ 2,661;

+ 4,949

+ 5,660

+ 4,611

— 5,667— 5,039— 2,813

+ 0,279
+ 3,234

— 0,059— 0,228— 0,326— 0,320— 0,216

Jan. 28
Febr. 17

Mars 9
Mars 29
Apr. 18

— 0,2838

+ 01097
+ 0,4704

+ 0,6905

+ 0,7036

— 0,6677
— 0,7190
— 0,5548
— 0,2248

+ 0.1725

+ 0,0063
— 0,0171
— 0,0353
— 0,0430
— 0,0378

+ 2,189
— 0,839
— 3,588
— 5,283
— 5,429

+ 5,149

+ 5,500
+ 4.232
+ 1,720— 1,331

— 0,048

+ 0,130

+ 0,269

+ 0.329

+ 0,291

Maj 8
Maj 28
Juni 17
Juli 7
Juli 27

+ 0,5042

+ 0,1509
— 0,2487
— 0.5711
— 0,7161

+ 0,5175

+ 0,7043

+ 0,6739

+ 0,4344

+ 0,0599

— 0,0212

+ 0.0019

+ 0,0244

+ 0,0393

+ 0,0420

— 3,933
— 1,190
+ 1,973

+ 4,534

+ 5,655

— 4.037— 5,552— 5,347— 3,449— 0,473

+ 0,165— 0,015
— 0.193
— 0,312— 0,331

Aug. 16 — 0,6400 — 0,3331 + 0,0317 + 5,004 + 2,605 1
— 0,248
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1861 Aug. 16
Sept. 5
Sept. 25
Okt. 15
Nov. 4

Nov. 24
Dec. 14

1862 Jan. 3
Jan. 23
Febr. 12

Mars 4
Mars 24
Apr. 13
Maj 3
Maj 23

Juni 12
Juli 2
Juli 22
Aug. 11
Aug. 31

Sept. 20
Okt. 10
Okt 30
Nov. 19
Dec. 9

Dec. 29
1863 Jan. 18

Febr. 7
Febr 27
Mars 19

Apr.

Apr.

Maj
Juni

8
28
18
7

Juni 27

Juli 17
Aug.

Aug.

Sept.

Okt.

6
26
15
5

Okt. 25
Nov. 14
Dec. 4

1

Dec. 24
Jan. 13

Febr 2
Febr 22
Mars 13
Apr.

Apr.

2
22

Maj
Juni

12
1

Juni 21
Juli 11
Juli 31

Aug.

Sept.

Sept.

Okt.

20
9

29
19 i

Nov. 8

Nov. 28
Dec. 18

— 0.6400
- 0,3680

+ 0,0156

+ 0,3947

+ 0,6558

+ 0,7205

+ 0,5680

+ 0,2426— 1573— 0,5083

— 0,7014— 0,6776— 0,4459— 0,0787

+ 0,3123

+ 0,6100

+ 0,7251

+ 0,6221

+ 0,3301— 0,0630

— 0.4366
— 0,6744— 0,7034— 0,5161— 0,1716

+ 0.2247

+ 0,5539

+ 0,7174

+ 0,6654

+ 0,4119

+ 0,0323— 0,3571— 0,6355— 0,7169— 0.5774

-- 0,2616

0,1333
0,4884
0,6975

0,6974

0,4865
0,1271
0,2713
0,5855
0,7179

0,6287
0,3472
0,0396
0,4146

0,6657

0,7174
0,5526
0,2196
0,1809
0,5252

— 0,7064— 0,6692— 0,4267— 0.0547

-t- 0.3339

+ 0.6227

+ 0,7251

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

401839

+
+
+
+
+

+

0,3331
0,6245
0,7269
0,6111

0,3126

0,0794
0,4473
0,6787
0.7013

0,5064

0,1543
0,2458
0,5706

- 0,7225— 0,6571

— 0,3953— 0,0152
+ 0,3692
+ 0.6413

+ 07163

+ 0,5696

+ 0,2459— 0,1541— 0,5070— 0,7058

— 0,6920— 0,4711
0,1095
0,2849
0,5928

+
+
+
+
+

0,7189
0.6227
0,3332
0,0598
0,4345

0,6769
0.7151
0,5390
0,2018
0.1957

0,1033
0,4659
0,6864
0.6955

0,4889

0,1305
0,2684

0,5853
- 0.7247— 0,6464

— 0,3748

+ 0,0090

+
+
+
+
+
+

z'

+ 0,0317

+ 0,0118— 0.0118— 0.0318— 0,0423

— 0.0401— 0,0259— 0.0037

+ 0,0195
+ 0367

+ 0,0425

+ 0,0352

+ 0,0170— 0,0063— 0,0278

— 0,0409— 0,0418— 0.0302— 0,0093

+ 0,0144

+ 0,0336

+ 0,0424

+ 0,0380

+ 0,0220— 0,0007

— 0,0233— 0,0388— 0,0428— 0,0339— 0,0147

+ 0,0089

+ 0,0298

+ 0,0414

+ 0,0402

+ 0,0266

+ 0.0049— 0,0184
— 0,0361— 0,0430— 0,0371

+ 0,5339 — 0,0199

+ 0,7088 + 0,0033

+ 0,6650 + 0,0255

+ 0,4148 + 0,0398

+ 0,0357 + 0,0417

— 0,3545 + 0,0307
— 0,6365 + 0,0104
— 0,7261 — 0,0132
— 0,5977 — 0,0327
— 0,2907 - 0,0425

— 0,0396— 0,0247— 0,0023

+ 0.0208
+ 00375

+ 0,0425

+ 0,0344

+ 0,0157
— 0.0077
— 0,0288

— 0,0413
— 0,0415

— 400-
m'/c 2

.r' — 400-
ml: 2 y'

400-
m'k 2 z

i enheter af 7-.de decimalen.

+ 5.004

2,845

0,120
3,011

5,012

5,546
4,419
1,908

1,247

4,037

5,548
5,310
3,455
0,604
2,383

- 4,656
— 5,570— 4,828
— 2,591

+ 0,499

+
+
+
+
4-

+

3,468
5,343
5,526

4,010
1,319

— 1,716
— 4,225
— 5,500— 5,151— 3,224

— 0,255

2,836

5,041

5,645
4,498

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

2,016

1,019

3.725
5,339

5,384

3,798
1,002

2,153

4,647

5,665

4,912
2.682

0,303

3,163

5,089

5.525

4,303
1,728

1434
4,171

5 585
5,241

3 305
0,420

2,548

4,755

5,573

+
+
+
+

2,605
4,828

5569
4,662

2,389

0.611

3,480
5,339

5,558
4,022

1,220

1,926

4,422
5,544

5,014

+
+

3,018
0,117

- 2,865— 5.033
— 5,671

4,525

1,948

+ 1,211

+ 3,939

+ 5,426

+ 5,284

+ 3,594

+ 0,839— 2.205— 4.640

— 5,682— 4,946— 2,643

+ 0,471

+ 3,386

+ 5,217

+ 5,468

+ 4,111

+ 1,545— 1,511

— 4,168— 5,590— 5,277— 3.292
- 0,282

+ 2,769

+ 4.918
5,560

4,559

2,222

0,795
3,628

5,402
5.514

3,883

1,032

2.103

4,533

5,559

4933

I- 2 862
— 0,069

+
+
+
+

0,248

0,091

0,090
0,242
0,323

+ 0.309

+ 0,201
+ 0,029— 0,155— 0,292

— 0,336— 0,276

0,132

0,048
0,212

+
+
+
+
+
+

0,312

0,321

0,234
0,073

- 0,114

— 0,267— 0,336— 0,299— 0,171

+ 0,006

+
+
+
+
+

0,178

0,296

0,328
0,262
0,115

— 0,071— 0,237— 0,329
— 0,317— 0,207

— 0,037
+ 0,140
+ 0,275
+ 0,329
+ 0,286

+ 0,155
— 0,026— 0,203— 0,316— 0,329

— 0,240— 0,080
+ 0,101

+ 0,250
+ 0,325

+ 0,305

+ 0,192
+ 0,018
— 0,165— 0,297

— 0.336
- 0,269

0,122
0,059

0,220
+
+
+
+

0,316
0,319
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355499

0" Berl. med. tid X> V

1843 Okt. 30 + 0,7979 + 0,5901
Nov. 19 + 0,5439 + 0,8246
Dec. 9 + 0,2237 + 0,9588
Dec. 29 — 0,1238 + 0,9754

1844 Jan. 18 — 0,4560 + 0,8719

Febr. 7 — 0.7322 + 0,6611
Febr. 27 — 0,9192 + 0,3697
Mars 18 — 0,9956 + 0,0337
Apr 7 - 0,9538 — 0.3064
A pr. 27 — 0,8009 — 0,6110

Maj 17 — 0,5561 — 0,8456
.Tuui 6 — 0,2482 — 0.9844
Juni 26 + 0,0875 — 1,0129
Juli 16 + 0,4135 — 0,9284
A »g. 5 + 0,6931 — 0,7402

ång. 25 + 0,8949 — 0,4686
Sept. 14 + 0,9948 — 0,1439
Okt. 4 + 0,9798 + 0,1973
Okt. 24 + 0,8497 + 0,5153
Nov. 13 + 0,6185 + 0,7719

Dec. 3 + 0,3122 + 0,9345
Dec. 23 - 0,0322 + 0,9828

1845 Jan. 12 - 0,3727 + 0,9102
Febr. 1 — 0,6672 + 0,7257
Febr. 21 — 0,8802 + 0,4522

Mars 13 — 0,9869 — 0,1240
Apr. 2 — 0,9762 — 0,2189
Apr. 22 — 0,8510 — 0,5365
Maj 12 — 0,6279 — 0,7923
Juni 1 — 0,3334 — 0,9582

Juni 21 — 0,0014 — 1,0165
Juli 11 + 0,3308 — 0.9613
Juli 31 + 0,6260 — 0,7988
Aug. 20 + 0,8509 — 0,5465

Sept. 9 + 0,9793 + 0,2324

Sept. 29 + 0,9951 + 0,1082
Okt. 19 4- 0,8945 + 0,4362
Nov. 8 + 0,6877 + 0,7122

Nov. 28 + 0,3980 + 0,9022

Dce. 18 + 0,0597 + 0,9819

1846 Jan. 7 — 0,2860 + 0,9408
Jan. 27 — 0,5964 + 0,7840
Febr. 16 — 0,8337 + 0.5310
Mars 8 — 0,9700 — 0,2135

Mars 28 — 0,9904 — 0,1296

Apr. 17 — 0,8943 - 0.4575

Maj 7 — 0,6947 — 0.7327
Maj 27 — 0,4159 — 0,9245
Juni 16 — 0,0902 — 1,0121

Juli 6 + 0,2456 — 0,9866

Juli 26 + 0,5540 — 0,8510

Aug. 15 + 0,8003 — 0,6200

Sept. 4 + 0,9560 + 0,3190

Sept 24 + 1,0023 + 0,0184

Okt. 14 + 0,9319 + 0,3536

Nov. 3 + 0,7512 + 0,6468

Nov. 23 + 0,4803 + 0,8622

Dec. 13 + 0,1510 + 0,9725

1847 Jan. 2 — 0,1968 + 0,9633

Jan. 22 — 0.5205 + 0,8355

Febr. 11 — 0,7802 + 0,6052

z'
400.

m'k 2 x'
400-

m'k2 y'

r' 3
400

m'k2
z'

i enheter af 7:de decimalen.

- 2,718
- 1,879

0,781

+ 0,434

+ 1,594

+ 2,539

+ 3,147

+ 3,353

+ 3,158

+ 2,609

+ 1,786

+ 0,790

0,277— 1,311

2,213

2,891— 3,262— 3,268— 2,883— 2,128

— 1,087

+ 0,113

+ 1,304

+ 2,319

+ 3,024

+ 3,339

+ 3,246

+ 2,783

+ 2,023

+ 1,063

+ 0,004— 1,048— 1,994— 2,739— 3,198

— 3,304— 3.022— 2,360— 1,382— 0,209

+ 1,001

+ 2.078

+ 2.874

+ 3,296

+ 3,309

+ 2,937

+ 2.247

+ 1.329

+ 0,286

0,778

— 1,762— 2,568— 3,109— 3,313— 3,133

— 2.568— 1.663— 0,528

+ 0,689

+ 1,817

+ 2,698

- 2.010
- 2,848

~ 3,345
- 3,417
- 3,047

2.293

1,266
0.113

+ 1,015

+ 1,990

+ 2,716

+ 3,132

+ 3,209

+ 2.945

+ 2,363

+ 1,514

+ 0,472

0,658
— 1,748

2,656

3,253

3,441
3.185

— 2,522
— 1,554

0,420

+ 0,728

+ 1,755

+ 2,554

+ 3,055

+ 3,222

+ 3,046

+ 2,544

+ 1,759

+ 0,759

0,359
— 1,473

2,444

3,133
— 3,435

3,295
— 2,731— 1,831
— 0,725

+ 0,433

+ 1,503

+ 2.370

+ 2,955

+ 3,212

+ 3,125

+ 2,706

+ 1,989

+ 1,037

0,061
— 1,189

2,211— 2,986
— 3,397— 3,374— 2,916

2,093
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355449

O'
1 Berl. med. tid a-' V *'

m'k7 x'— 400 — 400.
m '

fe2y
'

yl 3

m'k2 1'

— 400 —
m/3

i enheter af 7:de decima en

1847 Febr. 11
Mars 3
Mars 23
Apr. 12
Maj 2

— 0,7802
— 0,9451— 0,9966
— 0,9304— 0,7560

+ 0,6052
+ 0.3011
— 0,0392
— 0,3750— 0,6673

i

+ 2,698

+ 3,225

+ 8,345
+ 3.069

+ 2,455

— 2,093
— 1,027

+ 0,132

+ 1,237

+ 2,167

Maj 22
Juni 11
Juli 1
Juli 21
Aug. 10

— 0,4951
— 0,1783
+ 0,1585

+ 0,4777
+ 0,7433

— 0,8835— 0.9999
— 1,0043
— 0,8966— 0,6887

+ 1,587

+ 0,567
— 0,502
— 1,517
— 2,378

+ 2,832

+ 3,177

+ 3,182

+ 2,847

+ 2,204

Ang. 30
Sept. 19
Okt. 9
Okt. 29
Nov. 18

+ 0,9251

+ 1.0014

+ 0,9616

+ 0,8085
+ 0.5587

— 0,4032— 0,0716
+ 0,2680
+ 0.5759
+ 0,8148

— 2,997
— 3,295
— 3,219
— 2,752
— 1,929

+ 1.306

+ 0,236
— 0,897
— 1,960
— 2,813

Deo. 8
Dec. 28

1848 Jan. 17
Febr. 6
Febr. 26

+ 0,2411
- 0,1060
— 0,4401— 0,7201
- 0,9122

+ 0.9548

+ 0,9775
+ 0,8799
+ 0.6742

+ 0,3861

- 0.841

+ 0,371

+ 1,539

+ 2,498

+ 3,125

— 3.329
— 3,424
— 3,076
— 2,339
— 1,322

Mars 17
Apr. 6
Apr. 26
Maj 16
Juni 5

— 0,9945
— 0,9588— 0,8112
— 0,5704
— 0,2650

+ 0,0513— 0.2896— 0,5968— 0,8356— 0,9799

+ 3,353
+ 3,177

+ 2,644

+ 1,834

+ 0,844

— 0,173

+ 0,959

+ 1,945

+ 2,686

+ 3,119

Juni 25
Juli 15
Aug. 4
Aug. 24
Sept. 13

+ 0,0701

+ 0,3975

+ 0,6805
+ 0.8869

+ 0,9923

— 1,0142— 0,9353— 0,7520— 0,4841— 0,1612

. — 0,222
— 1,261
— 2,172
— 2,863
— 3,251

+ 3,214

+ 2.967

+ 2,400

+ 1,563

+ 0,528

Okt. 3
Okt. 23
Nov. 12
Dec. 2
Dec. 22

+ 0,9834

+ 0,8591

+ 0,6323

+ 0,3291— 0,0143

+ 0,1801
+ 0,5002
+ 0,7606
+ 0.9288
+ 0,9833

— 3,277
— 2.912
— 2,176
— 1.145

+ 0,050

— 0,600
— 1,695— 2,617
— 3,232
— 3,442

1849 Jan. 11
Jan. 31
Febr. 20
Mars 12
Apr. 1

— 0,3559
— 0,6538
— 0,8717
— 0,9843
— 0,9796

+ 0,9168
+ 0,7375
+ 0,4679
+ 0,1416

.
— 0,2017

+ 1,246

+ 2,274

+ 2,997
+ 3333
+ 3,261

— 3,209— 2,566
— 1,609
— 0,480

+ 0,671

Apr. 21
Maj 11
Maj 31
Juni 20
Juli 10

— 0.8601— 0,6414
— 0,3498
— 0,0188

+ 0,3143

— 0,5214— 0,7811— 0,9522— 1,0163— 0,9668

+ 2,815

+ 2,069

+ 1,116

+ 0,060— 0,996

+ 1,706

+ 2,519

+ 3,037

+ 3,222

+ 3,064

Juli 30
Aug. 19
Sept. 8
Sept. 28
Okt. 18

+ 0,6123

+ 0,8416

+ 0,9753

+ 0,9970

+ 0,9024

— 0,8094
t- 0,5612— 0,2494
-r- 0,0909
+ 0,4204

— 1.950
— 2,707
— 3,183
— 3,308— 3,045

+ 2,578

+ 1,805

+ 0,814
— 0,301
— 1,419

Nov. 7
Nov. 27
Dec. 17

1850 Jan. 6
Jan. 26

+ 07005
+ 0,4142

+ 0,0774
— 0,2688
— 0,5820

+ 0,6999
+ 0,8950
+ 0,9808
+ 0,9459
4- 0,7945

— 2,402
— 1,438
— 0,271

+ 0,941
+ 2,028

— 2,400— 3,107
— 3,429
— 3,312
— 2,769

Febr. 15
Mars 7
Mars 27
Apr. 16
Maj 6

— 0,8239
— 0,9659
— 0,9923
— 0,9019
— 0,7072

+ 0,5458
+ 0,2308— 0.1120
— 0,4418— 0,7204

+ 2,842

+ 3,284

+ 3,318

+ 2,965

+ 2,289

— 1,883
— 0,785

+ 0.375

+ 1,452

+ 2,331

Maj 26 — 0,4317 — 0,9170 + 1,381 + 2,933
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Jorden. Medelaequinoctium 1850,0. ra
355499

h Berl. med. tid X V Z'
400.

m'k 2 x'
•400-

m' It
2 y'

400-
m'k2

z'

enheter af 7:de decimalen.

1850 Maj 26
Juni 15
Juli 5
Juli 25
Ang. 14

Sept, 3
Sept. 23
Okt. 13

Nov. 2
Nov. 22

Dec. 12

1851 Jan. 1

Jan. 21
Febr. 10
Mars 2

Mars 22
A pr. 11
Maj 1

Maj 21
Juni 10

Juni 30
Juli 20
Aug. 9
Aug. 29
Sept. 18

Okt. 8
Okt. 28
Nov. 17
Dec. 7
Dec. 27

1852 Jan. 16
Febr. 5
Febr. 25
Mars 16
Apr. 5

Apr. 25
Maj 15
Juni 4
Juni 24
Juli 14

Aug. 3
Aug. 23
Sept. 12
Okt. 2
01<t. 22

Nov. 11
Dec. 1
Dec. 21

1853 Jan. 10
Jan. 30

Febr. 19
Mars 11
Mars 31
Apr. 20
Maj 10

Maj 30
Juni 19
Juli 9
Juli 29
Aug. 18

Sept. 7

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,4317
0,1075
0,2286
0,5393
0,7896

0.9506
1,0027
0,9383
0.7629

0,4959

0,1686
0,1793

- 0.5051
— 0,7690
— 0,9394

— 0,9968— 0,9365
— 0.7673
— 0,5102
— 0,1953

+ 0,1414

+ 0,4622
4- 0,7315

+ 0,9182

+ 1,0002

+ 0,9664
+ 0,8189

+ 0,5735
+ 0,2584— 0,0882

— 0.4239— 0,7076— 0,9050— 0,9932— 0,9635

— 0,8213— 0.5847— 0,2817

H- 0,0529

+ 0,3815

+ 0,6675

+ 0,8786

+ 0,9897

+ 0,9866

+ 0,8680

+ 0,6461

+ 0,3459

+ 0,0035— 0,3392— 0,6402

— 0,8630— 0,9814— 0,9827— 0.8687— 0,6546

— 0,3660
- 0,0361

0,2978
0,5984
0,8319

+
+
+

— 0,9170
— 1,0103— 0,9907— 0,8605— 0,6339

0,3357
0,0008
0,3371
0,6334

0,8535

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,9697

0,9668
0,8448
0,6190
0,3179

- 0,0216— 0,3586— 0,6541— 0,8747— 0,9966

— 1,0069— 0,9048— 0,7015— 0,4193— 0,0893

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ 0,9711

0,2509
0,5615

0,8047

0,9503
0,9794

0,8878
0,6870
0,4023
0,0691
0,2725

0,5825
0,8256
0,9751
1,0153

0,9421

0,7637
0,4995
0,1787
0,1627
0,4849

0,7492
0.9228

0,9835
0,9231
0,7491

0,4833
0,1591— 0,1843

— 0,5062— 0,7698

— 0.9459— 1,0157— 0,9721— 0,8199— 0,5758

— 0,2665

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ 1,381 + 2,933
4- 0,342 + 3,207
- 0,724 + 3,138
- 1,715 + 2,736
— 2,533 + 2,033

— 3,089 + 1,091
— 3,312 — 0,003
— 3,152 — 1,133
— 2,605 — 2,163
— 1,717 — 2,954

— 0,589 — 3,386
4- 0,628 — 3,386

+ 1,764 — 2,950

+ 2,660 — 2,141

+ 3,207 — 1,085

+ 3,348 + 0,072

+ 3,092 + 1,184

+ 2,493 + 2,125
4- 1,636 + 2,805

+ 0,621 + 3,168

— 0,448 4- 3,189
— 1,467 + 2,872
— 2,339 + 2,244
— 2,972 + 1,357
— 3,288 4 0,294

— 3,233 — 0,839
— 2,785 — 1,910
— 1,979 — 2,777
— 0,901 — 3,313

4- 0,309 — 3,430

+ 1,482 — 3,104

+ 2,456 — 2,384

+ 3,102 — 1,379

+ 3,351 — 0,233

+ 3,196 + 0,904

+ 2,679 + 1,900

+ 1,881 + 2,655

+ 0,897 + 3,105
— 0,168 + 3,217
— 1,210 + 2,987

— 2,130 + 2,437
- 2,834 + 1,611

— 3,240 + 0,585
— 3,285 — 0,542
— 2,940 — 1,643

— 2,222 — 2,576
- 1,203 — 3,210
- 0,012 — 3,442

+ 1,187 — 3,231

+ 2,228 — 2,606

+ 2,969 — 1,663

+ 3,325 — 0,539

4 3,274 + 0,614

4 2,846 + 1,658

+ 2,112 + 2,484

+ 1,168 4- 3,019

+ 0,114 + 3,221
— 0,944 + 3,080
— 1,905 + 2,610
— 2,675 + 1,851

- 3,166 + 0,869
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Jorden. Medelaequinoctium 1860,0. m —
355499

0'' Berl. med. tid X' V

1853 Sept. 7 + 0,9711 — 0.2665
Sept. 27 4 0,9988 + 0,0732
Okt. 17 4 0,9100 4 0,4043
Nov. 6 + 0,7132 + 0,6873
Nov. 26 + 0,4306 + 0,8874

Dec. 16 + 0,0954 + 0,9792
1854 Jan. 5 — 0.2515 + 0,9506

Jan. 25 — 0,5673 + 0,8049
Febr. 14 - 0,8137 + 0,5604
Mars 6 — 0,9613 + 0,2478

Mars 26 — 0.9938 — 0,0945
Apr. 15 — 0.9092 — 0,4258
Maj 5 — 0,7193 — 0.7079
Maj 25 — 0,4472 — 0.9094
Juni 14 — 0,1247 — 1,0083

Juli 4 4 0,2118 — 0,9944'

Juli 24 + 0,5247 — 0,8696
Aug. 13 4 0,7787 — 0,6474
Sept. 2 4 0,9449 — 0,3522
Sept. 22 + 1,0029 — 0,0168

Okt. 12 + 0,9444 + 0.3204
Nov. 1 4 0,7744 4- 0,6197
Nov. 21 4 0,5115 4- 0,8446
Dec. 11 + 0,1864 + 0,9665
Dec. 31 — 0,1616 + 0,9699

400
m'k2 x' — 400

Vi'

k

2 y'

400.
in'

k

2

i enheter af 7:de decimalen.

— 3,166 + 0,869
- 3,311 — 0,243— 3,069 — 1.363
— 2,444 — 2,355— 1.494 — 3,079

— 0,334 — 3,424

+ 0,881 — 3,329
4- 1,978 - 2,806
4- 2,809 — 1,935

+ 3,271 — 0,843

4 3,326 + 0,316
+ 2,991 4 1.401

4 2,330 + 2,293
4 1,431 + 2.909

+ 0,396 + 3,201

— 0,671 + 3,150— 1,667 + 2.764
— 2.496 4 2,076_ 3,068 4- 1,144
_ 3,309 4- 0,055

— 3,170 — 1,076
— 2,642 — 2,115
— 1,769 — 2,921
— 0,651 — 3.374

4- 0,566 — 3,397

Medekequinoctium 1860,0.

1855 Jan. 20 — 0,4917 + 0,8525
Febr. 9 — 0,7590 4 0,6309
Mars 1 — 0,9340 4 0,3323
Mars 21 — 0.9968 — 0,0063
Apr. 10 - 0,9415 — 0,3443

Apr. 30 — 0,7767 - 06423
Maj 20 — 0,5229 - 0,8670
Juni 9 — 0,2100 — 0,9936
Juni 29 + 0.1266 — 1.0088
Juli 19 4 0,4491 — 0,9115

Aug. 8 + 0,7212 - 0,7124
Aug. 28 4- 0,9121 — 0,4329
Sept. 17 + 0,9991 - 0,1043
Okt. 7 4- 0,9705 4 0,2362
Okt. 27 4- 0,8277 + 0,5489

Nov. 16 4- 0,5861 4- 0,7959
Dec. 6 4 0,2735 + 0,9463
Dec. 26 — 0,0726 + 0,9806

1856 Jan. 15 — 0,4098 4- 0.8943
Febr. 4 — 0,6966 + 0,6979

Febr. 24 — 0,8983 + 0,4162
Mars 15 — 0,9917 + 0,0842
Apr. 4 — 0,9672 — 0,2579
Apr. 24 — 0,8296 — 0,5699
Maj 14 — 0,5966 — 0,8166
Juni 3 — 0,2959 — 0,9708
Juni 23 4- 0,0381 — 1,0159
Juli 13 4- 0,3678 — 0,9476
Aug. 2 4- 0,6564 — 0,7736
Aug. 22 4 0,8712 — 0,5126

Sept. 11 4- 0,9871 — 0,1935
Okt. 1 4- 0,9894 4- 0,1478
Okt. 21 4 0,8757 4 0,4716

4 1,717 — 2,978

4 2,628 — 2,185
4 3,192 — 1,136

+ 3,351 4 0,021

+ 3,111 4 1,138

4 2,526 4 2,089

4 1.678 4 2,782

+ 0,668 + 3,159
— 0,401 4 3,196— 1,425 4 2,893

— 2,305 4 2,277— 2,951 + 1,401
— 3,282 4- 0,343— 3,242 — 0,789— 2,813 — 1.865

— 2,021 — 2,744— 0,953 — 3,297
+ 0,254 - 3,434
4- 1,433 — 3,129
4- 2,419 — 2,424

4 3,082 — 1,428
+ 3,349 — 0,284
+ 3,211 4- 0,856
+ 2,709 + 1.861

+ 1,920 + 2,628

+ 0,943 4- 3,092— 0,120 4 3,219
— 1,166 4 3,004
— 2,093 4- 2,466
- 2,808 + 1,652

— 3,229 + 0,633
— 3.291 — 0,492— 2,963 — 1,596
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ft..... i ocn a m

-

1
'juititn. i>ic(ifiii'(niinoctiiiiii jouu,v-

355499

0" Ber), med. tid X' V'
~'

m'k 2 x'
400-

r'
1

m' l;
2 y'

— 400 -
i"

,
m'k2 *'

400-
r

/ 3

i en uttr af 7:de decimalen.

1856 Okt. 21
Nov. 10
Nov. 30

+ 0,8757

+ 0,6578

+ 0,3605

+ 0.4716

+ 0,7392
4- 0.9174

— 2,963
— 2.260
— 1,253

— 1,596
— 2,540
— 3,189

-

Dec. 20
1857 Ja,.. 9

Jan 29
Febr. 18
Mars 10

4- 0.0192
— 0,3245
— 0,6282
— 0,8551
— 0.9784

+ 0,9834
4- 0.9283

+ 0,7590
+ 0,4968
4- 0,1742

— 0,067

+ 1,136
4- 2.187

4- 2,944

+ 3,319

— 3.441
— 3,250— 2.642
— 1,710
— 0,591

Mars 30
Apr. 19
Maj 9
Maj 29
Juni 18

— 0,9851
— 0.8761
— 0,6658
— 03797
— 0,0509

— 0,1693
— 0,492!)

— 0,7597
— 0,9402
— 1,0150

+ 3.285
4- 2,872
4- 2.150

+ 1,212
4- 0,162

4- 0.564

+ 1,616
4- 2,454
4- 3,002
4- 3,219

Juli 8
Juli 28
Aug. 17
Sept. 6

Sept. 26

4- 0.2836

4 0,5864

+ 0,8235

+ 0,9673

+ 1,0001

— 0.9763
— 0.8286
— 0.5881
— 0,2811
4- 0,0582

— 0,898— 1,866
— 2,646
— 3.151
— 3.312

4- 3,093
4- 2,637
4- 1,890
4- 0.916
— 0,193

Okt. 16
Nov. 5
Nov. 25
Dec. 15

1858 Jau. 4

+ 0.9164

+ 0.7240
4- 0.4444

+ 0,1108
- 0,2364

+ 0,3905

+ 0,6764

+ 0,8808

+ 0.9777

+ 0,9544

— 3.087
— 2,479
— 1,541— 0.387
4- 0,828

— 1.315
— 2,316
— 3.054
— 3,417
— 3,343

Jan. 24
Febr. 13
Mars 5
Mars 25
Apr. 14

— 0,5545
— 0,8047
— 0.9571
— 0.9948
— 0,9153

4- 0.8136
+ 0,5730

+ 0.2627
— 0,0792
— 0,4119

4- 1,934
4- 2779
4- 3,260
4- 3.332
4- 3.014

— 2,838
— 1.979
— 0,895

+ 0,265

+ 1,356

M:ij 4
Maj 24
Juni 13
Juli 3
Juli 23

— 0,7296
— 0,4605
— 0,1395
4- 0,1972
4- 0,5119

— 0.6969
— 0,9024
— 1,0062
— 0.9974
— 0,8773

4- 2,365
4- 1,474
4- 0.442
— 0,625— 1.626

4- 2,259
4- 2,889
4- 3,196
4- 3,160
4- 2,788

Aug. 12
Sept. 1

Sept. 21
Okt. 11
Okt. 31

4- 0,7692
4- 0,9397

+ 1,0028

+ 0,9495

+ 0,7841

— 0,6590
— 0,3664
— 0,0320

+ 0,3060

+ 0,6078

- 2,464
- 3,049
- 3,306

3.184
- 2,674

4- 2,111
4- 1,188
4- 0,105
— 1,026
— 2,072

Nov. 20
Dec. 10
Dec 30

1859 Jan. 19
Febr. 8

+ 0.5247
4- 0,2016
— 0,1462
— 0,4760
— 0,7474

+ 0,8366

+ 0,9636

+ 0.9723

+ 0,8613
4- 0,6444

— 1,814
— 0,703

+ 0,512
4- 1,663
4- 2.589

— 2,892— 3,362
- 3 406

3.009
- 2,233

Febr. 28
Mars 20
Apr. 9
Apr. 29
Maj 19

— 0.9277
— 0.9964
— 0.9472
— 0,7876
— 0,5376

4- 0.3490

+ 0,0114
— 3276
— 0,628(1

— 0,8576

4- 3.172
4- 3,353
4- 3.13:!

4- 2.563
4- 1,726

- 1,193
- 0,038
4- 1.084

+ 2,045

+ 2,754

Juni 8
Juni 28
Juli 18
Aug. 7

Aug. 27

— 0.2268

+ 0,1094
4- 0,4334

+ 0.7090

+ 0.9047

— 0,989(5

— 1,0108
— 0,9191
— 0,7247— 0.4488

4- 0.722
- 0.347
- 1.375
- - 2,265
- 2,934

4- 3.148
4- 3,202
4- 2,916
4- 2,315
4- 1,451

Sept. 16
Okt 6
Okt. 26
Nov. 15
Dec. 5

+ 0,9974

+ 0,9748
4- 0,8377

+ 0.600i;

+ 0,2906

— 0.1218

+ 0,2191

+ 0.5342
4- 0,7853

+ 0.9412

— 3,374
— 8,254
— 2.844
— 2,069
— 1,012

4- 0,400
— 0,732
— 1,814
— 2,706
— 3.278

Dec. 25 — 0,0547 + 0.9819 4- 0.192 — 3,438

K. Vet. Akud. Handl. N:o 3. B. 4.
11
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Jorden. Medelaequinoctium 1860,0. m 1

355499

O h Berl. med. tid x' V z

m'k2 x'
_400 —

r'
3

m m ' h '
v

'

1 ,.'3
_400 —

r'
3

i ci heter af 7:de decimalen.

1859 Dec. 25
1860 Jan. 14

Febr. 3
Febr. 23
Mars 14

— 0,0547
— 0,3934
— 0,6837
— 0.8905
— 0.9898

4- 0,9819
4- 0,9015

+ 0.7103

+ 0.4323

+ 0,1019

4- 0,192
4- 1,376
4- 2,376
4- 3,057
4- 3,345

— 3,438
— 3.154— 2,468— 1.484
— 0,345

Apr. 3
Apr. 23
Maj 13
Juni 2
Juni 22

— 0,9712
— 0,8393
— 0,6106
— 0,3125
+ 0.0206

— 0,2409
— 0,5553
— 0,8060
— 0,9653
— 1,0163

1

4- 3.227
4- 2,742
4- 1,966
4- 0,996
— 0,065

4- 0,800
+ 1,814
4- 2,596

4 3,077
4- 3,221

Juli 12
Aug. 1

Aug. 21

Sept. 10
Sept. 30

4- 0,3515
4- 0,6431

+ 0.8625

+ 0,9839
4- 0,9921

— 0,9538
- 0,7847
- 0,5276
— 0,2107
+ 0,1304

— 1,114
— 2,050— 2,778— 3,216
— 3.297

4- 3,023
+ 2,502
4- 1,700
4- 0,689— 0,433

Okt. 20
Nov. 9
Nov. 29
Dec. 19

1861 Jan. 8

+ 0,8842
+ 0,6712
+ 0,3772
+ 0,0371
— 0,3075

+ 0,4561

+ 0,7275
4- 0,9108

+ 0,9829
4- 0,9341

— 2,989— 2,305— 1,311
— 0,130
4- 1,077

— 1,542— 2,498
— 3,165— 3,439— 3,270

Jan. 28
Febr. 17
Mars 9
Mars 29
Apr. 18

— 0.6142
— 0,8458
— 0,9749
— 0,9876
— 0,8842

+ 0,7702
+ 0,5119
+ 0,1916
— 0,1518
— 0,4774

4- 2,139
+ 2,914
4 3,309
4- 3,296

• 4- 2,901

— 2,682
— 1,764— 0,650
4- 0,506
4- 1,566

Maj 8
Maj 28
Juni 17
Juli 7

Juli 27

— 0,6787— 0,3958— 0,0683
4- 0,2668
+ 0,5721

— 0.7480
— 0,9334— 1,0139
— 0.9811
— 0,8387

4- 2,193
4- 1,264
4- 0,217— 0,845— 1,820

4 2,417
4- 2,982
+ 3.217
4- 3,108
+ 2,668

A ug. 16
Sept. 5
Sept. 25
Okt. 15
Nov. 4

+ 0,8134
+ 0,9625

+ 1,0013
+ 0,9234
+ 0,7362

— 0,6023— 0.2979

+ 0,0405
+ 0,3742
+ 0,6635

— 2,612
— 3,133
— 3,313
— 3,108— 2,518

+ 1,934
4- 0,970— 0,134— 1,260— 2,269

Nov. 24
Dec 14

1862 Jan. 3
Jan. 23
Febr. 12

+ 0,4605
+ 0,1286
— 0,2189
— 0,5395
— 0,7940

+ 0,8727
+ 0,9756

+ 0,9586

+ 0,8235
+ 0,5873

— 1.596
— 0,449
4- 0,767
+ 1,882
4- 2,744

— 3,024— 3,409— 3,357— 2,873
— 2,030

Mars 4
Mars 24
Apr. 13
Maj 3
Maj 23

— 0,9520— 0,9958
— 0,9221— 0,7414
— 0,4759

+ 0,2797
— 0,0615
— 0,3957
— 0,6841
— 0.8943

4- 3,245

+ 3,338
4- 3039
+ 2,405
4- 1,524

— 0,953
4- 0,206
4- 1,304
4- 2,219
4- 2,864

Juni 12
Juli 2
Juli 22
Aug. 11
Aug 31

— 0,1566
+ 0,1802

+ 0,4969
+ 0,7579
+ 0,9335

— 1,0036
— 1,0007— 0.8860
— 0.6722
— 0,3826

4- 0,498
— 0,571
— 1,578— 2,427
— 3,027

4- 3,189

+ 3,170
4- 2,814
4- 2,153
+ 1,241

Sept. 20
Okt. 10
Okt. 30
Nuv. 19
Dec. 9

+ 1,0024
+ 0,9550
+ 7950
+ 0,5399
4- 0.2191

— 0,0495
4- 0.2893

+ 0,5939

+ 0,8272

+ 0,9599

— 3,301
— 3,200
— 2,709
— 1,865
— 0,764

4- 0,163— 0,970— 2,023
— 2,858
— 3.348

Dec. 29
1863 Jan. 18

Febr. 7

Febr. 27
Mars 19

— 0,1285
— 0,4602
— 0,7354
— 0,9210
— 0,9958

4- 0,9749

+ 0.869S

4 0,6577
4- 0,3654
4- 0.0291

+ 0.450
+ 1.608
4- 2,549

+ 3,152
+ 3,353

— 3,414
— 3,039— 2,280
— 1,251— 0,098

Apr. 8 - 0,9525 — 0,3108 1
4- 3,153 4- 1,029
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1863 Apr. 8
Apr. 28
Maj 18
Juni 7
Juni 27

— 0,9525
— 0,7981
— 0,5522
— 0,2437
4- 0,0921

— 0,3108
— 0,6147
— 0,8481
— 0,9855
— 1,0125

+ 3.153
4- 2.599

+ 1,774
4- 0.776
- 0,292

+ 1,029

+ 2,002

+ 2.724
4- 3,136
+ 3.208

Juli 17
Aug. 6
Aug. 26
Sept. 15
Okt. 5

+ 0,4177
+ 0.6965
4- 0,8970
4- 0,9954

+ 0,9788

— 0,9265
— 0,7369
— 0,4644
— 0.1392

+ 0,2019

— 1.325
— 2,224
— 2.898
— 3,264
— 3,265

+ 2,939
4- 2.353

+ 1,500

+ 0,456
— 0,674

Okt. 25
Nov. 14
Dcc. 4
Dec. 24

1864 Jan. 13

+ 0,8472
4- 0.6147
4- 0.3077
- 0,0370
— 0,3770

+ 0,5193

+ 0,7746

+ 0.9360

+ 0.9827

+ 0,9085

— 2,875
— 2.117
— 1.071
4- 0.129

-r 1,319

— 1,762
— 2.667
— 3.259
— 3,441
— 3,178

Febr. 2

Febr. 22
Mars 13
Apr. 2
Apr. 22

— 0,6707
— 0.8824
— 0,987i i

— 0.9751
— 0,8485

+ 0,7225
4- 0,4480
4- 0.1194
— 0.2235
— 0,5404

+ 2,331
4- 3.031
4- 3,340
4- 3,242
4- 2,775

— 2,511
— 1.539
— 0,404
4- 0,743

+ 1,767

Maj 12
Juni 1

Juni 21
Juli 11
Juli 31

— 0.6242
— 0.3289

+ 0,0033

+ 0,3353

+ 0,6297

— 0,7952
— 0,9598
— 1,0165
— 0.9597
— 0,7958

4- 2,011

+ 1,049
— 0.011
— 1,063
— 2,006

+ 2,563
4- 3.060

+ 3,222

+ 3,041
4- 2,535

Aug. 20
Sept. 9
Sept. 29
Okt. 19
Nov. 8

+ 0,8534
+ 0,9804

+ 0,9946
4- 0,8924

+ 0,6843

— 0,5426
— 0,2279

+ 0,1129

+ 0.4404

+ 0,7154

— 2,747
— 3.201
— 3,302
— 3,015
— 2,348

+ 1,747
4- 0,744
— 0,375— 1,488
— 2,455

Nov. 28
Dec. 18

+ 0,3937

+ 0.0550

+ 0,9040
+ 0.9821

— 1,367
- 0.192

— 3,140
— 3,436

Uranus. Medelaequinoctium 1850,0. m =
21000

1
' Berl. med. tid X' y' 2'

m k2 x'
-400 —
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400-
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'"7
r 3
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z'

-400 —
r'

3

len.

1843 Okt. 30
Nov. 19
Dec. 9

Dec. 29
' 1844 Jan. 18

Febr. 7
Febr. 27
Mars 18
Apr. 7
Apr. 27

Maj 17
Juni 6
Juni 26
Juli 16
Aug. 5

1 Aug. 25

+ 20,072

+ 20,070

4 20,068
+ 20,065

+ 20,062

+ 20,059

+ 20.056

+ 20,052

+ 20,048

+ 20,044

4- 20,040
4- 20,035

+ 20.030

+ 20.024
4- 20,018

4- 20,012

4- 0,275
4- 0,351
4- 0,426

+ 0,501
4- 0,576

4- 0,652
4- 0,727
4- 0,802
4- 0,877
4- 0,952

4- 1,027

+ 1,102
4- 1,177
4- 1.252

4- 1,327

4- 1.402

— 0.259
— 0.259
— 0.259
— 0.258
— 0,258

— 0,268
— 0,258
- 0,257
— 0,257
— 0,257

— 0,256
— 0.256
— 0.255
— 0,255
— - 0,255

— 0,254

— 0,140
— 0,140
— 0,140
— 0,140
- 0,140

— 0,140
— 0,140
— 0,140
— 0,140
— 0,140

— 0,140
— 0,140
— 0,140
— 0,140
— 0,140

— 0,140

— 0,002
— 0,002
— 0,003
— 0.003
— 0.004

— 0,004
— 0,005
— 0,005
— 0,006
— 0,006

— 0,007
— 0.007
— 0,008
— 0,008
— 0,009

— 0,009

4- 0,002
4- 0,002
4- 0,002
4- 0,002
4- 0,002

+ 0,002
4- 0,002
4- 0,002
+ 0,002
4- 0,002

4- 0,002
4- 0,002
4- 0,002

+ 0,002
4- 0,002

4- 0,002



84 AXEL MÖLLER,

Uranuft. Medelsequinoclium 1850,0. m
1

"2T0OO

,Ä ».'fc
3 j-' ui'k-1/' m'fc' t'

Berl. med. tid j- V .' _400 _
r 3

400- " — 400 —
r'

3

i en heter af 7:de decimalen.

1844 Aug. 25 + 20.012 4 1,402 — 0,254 - 0,140 — 0,009 4 0,002

Sept. 14 4 20.006 4- 1.477 — 0.254 0.140 — 010 4- 0,002

Okt 4 4 19.999 4- 1,552 — 254 - 0.140 — 0,010 4 0.002

Okt. 24 4 19.992 + 1,627 — 0,253 - 0,140 — 0.011 4 0.002

No». 13 4 19,985 4- 1,702 - 0.253 0.140 — 0011 4 0,002

Dec. 3 4 19 978 4- 1.777 — 0.252 0.140 - 0.012 4 0,002

Dec. 23 4 19.970 4- 1,862 — 0.252 - 0.140 — 0012 4 0,008

1845 Ja... 12 4 19.962 4- 1,927 0,252 — 0.139 — 0,013 4 0,002

Febr. 1 + 19.963 4 2,002 - 0.251 - 0,139 — 0014 4 0,002

Febr. 21 + 19.944 4- 2,077 - 0251 — 0,139 — 0015 4 0.002

Mars 13 + 19,935 + 2.152 - 0.251 - 0.139 — 0,015 4 0,002

A pr. 2 + 19,926 4 2,227 — 0.250 0.139 — 0,016 4 0.002

A pr. 22 19.916 4 2,302 — 0.250 - 0,139 - 0,016 4 0.002

Maj 12 4 19,906 4 2.376 - 0.249 0.139 — 0,017 4 0,002

Inni 1 + 19,896 4- 2.451 - 0.2 19 0,139 — 0.017 4 0.002

Juni 21 4 19.885 + 2,526 - 0,248 - 0.139 — 0.018 4 0,002

Juli 11 4 19,874 4- 2,1 - 0,248 - 0,139 — 0.018 4 0,002

Juli 31 4 19,863 4 2.674 — 217 — 0.139 — 0019 4 0,002

Ang. 20 4 19,862 4 2,749 - 0,247 — 0.139 — 0.019 4 0,002

Sept. 9 4 19.840 4- 2,824 — 0,246 — 0,139 — 0,020 4 0,002

Sept 29 4 19,828 4- 2,898 — 0,246 — 0,139 — 0.020 4 0.002

Okt. 19 + 19,816 4- 2.972 — 0.245 - 0.139 — 0,021 4 0,002

Nov. 8 4 19.804 4 3.047 — 0,245 — 0,139 — 0,021 4 0,002

Nov. 28 + 19,791 4- 8,121 — 0.244 — 0.139 — 0,022 4 0,008

Dec. 18 4 19.778 4 3,195 — 0,244 - 0,139 - 0,022 + 0,002

1846 Jan. 7 + 19.764 4 3,269 - 0,243 - 0,139 — 0,023 4 0,002

Jan. 27 + 19,750 4 3,343 - 0,243 — 0,139 — 0.023 4 0,002

Febr. 16 + 19.736 4 3,417 — 0,242 — 0,139 — 0.024 4 0,002

Mars 8 4 19,722 4- 3,491 — 0,242 — 0,139 — 0,024 4 0.002

Mars 28 + 19,707 4- 3,565 - 0.241 — 0,138 — 0.025 4 0,002

A pr. 17 + 19,692 4- 3,639 — 0,241 — 0,138 — 0,025 4 0,002

Maj 7 4 19,677 + 3,713 - 0,241 — 0,138 — 0,026 4 0,002
Maj 27 4 19.661 4- 3,787 - 0.240 - 0,138 — 0,026 4 0,002
Juni 16 + 19.645 4 3,860 - 0,240 — 0,138 — 0,027 4 0,002
Juli 6 4 19.629 + 3.934 — 0,240 — 0,138 — 0,027 4 0,002

Juli 26 4 19 613 4- 4,008 — 0.239 — 0,138 — 0,028 4 0,002
Ang 15 4 19,596 4- 4,081 — 0,239 - 0,138 — 0,028 4 0,002
Sept. 4 + 19.579 4- 4.154 — 0,238 — 0,138 — 0,029 4 0,002

Sept. 24 4 19,562 4 4,228 — 0.23S — 0,138 — 0,029 4 0,002

Okt 14 + 19544 4- 4,302 — 0,237 — 0.138 — 0.030 4 0,002

Xov. 3 + 19,526 4- 4,375 — 0,237 — 0.138 — 0,030 + 0.002

Not. 23 + 19508 4- 4,448 — 0,236 — 0,137 — 0,031 4 0.002
Dec. 13 4 19.490 4 4,521 — 0,236 — 0,137 — 0,031 4 0,002

1847 Ja... 2 4 19,471 4 4,594 — 0,235 — 0,137 — 0.032 4 0.002
Jan. 22 + 19,462 4- 4,667 — 0,235 0.137 — 032 4 0,002

Febr. 11 4 19.433 4- 4,740 - 0,234 — 0,137 — 0,033 4 0,002

Mars 3 4 19.413 4 4,813 — 0,234 - 0,137 — 0,033 4 0,002

Mars 23 4- 19,393 4 4,886 — 0,233 — 0.137 — 0.034 4 0,002

Apr. 13 4- 19.373 4- 4,958 - 0,232 — 0,137 - 0,034 4 0.002

Maj 2 4- 19.352 4- 5.030 — 0,231 — 0,136 — 0,035 4 0.002

Maj 22 4 19,331 + 5 103 - 0.231 — 0,136 — 0,035 4 0,002
Juni 11 + 19.310 4 5 176 — 0.230 - 0.136 — 0,036 4 0,002
Juli 1 + 19,289 4 5.2 IS — 0,230 — 0,136 — 0,037 4 0.002
Juli 21 + 19.267 4 5,320 - 229 — 0.136 — 0.038 4 0.002
Ang. 10 4 19 245 4- 5 392 0,229 — 0.136 — 0,038 4 0.002

Au-. 30 4 19,223 4- 5.464 - 0,228 - 0,136 — 0.039 4 0,008
Sept 19 4- 19,5:01 4 5.536 — 0,228 1.136 — 0.039 4 0,002
Okt. 9 4- 19.178 4 5,608 - 0.135 — 0,040 4 0.002
Okt. 29 4 19155 4 5,680 1 1 227 0.135 — 0,040 4 0,002
Xov. 18 4 19,132 4 5,762 - 0.226 135 - 0,041 4 0,002

Dec. 8 4- 19,108 4- 5,824 0,225 0,135 - 0,041 4 0,002
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1847 Dec. 8 4- 19,108 + 5,824 — 0,225 — 0,135 - 0,041 4- 0.002
Dec. 28 4- 19,084 4- 5,895 — 224 — 0,135 - 0,042 4- 0,002

1848 Jan 17 + 19,060 4- 5.967 — 0,224 — 0.135 — 0,042 4- 0,002
Febr. t> + 19,035 4- 6,039 — 0,223 — 0,135 — 0,043 4- 0,002
Febr. 26 4- 19,010 4- 6.110 — 0,223 — 0,135 - 0,043 4- 0,002

Mars 17 + 18,985 4- 6,181 — 0,222 — 0.134 — 0,044 4- 0002
Apr 6 + 18,960 4- 6.252 — 0,222 — 0,134 - 0,044 4- 0,002
Apr. 26 4- 18.935 4- 6,323 0,221 — 0,134 0,045 4- 0,002
Maj 16 + 18.909 4- 6,394 0,221 - 0,134 - 0,045 4- 0.002
Juni 5 4- 18,883 4- 6,465 — 0,220 — 0,134 — 0,046 4- 0,002

Juni 25 4- 18,856 4- 6,536 — 0,220 — 0,133 - 0,046 4- 0,002
Juli 15 + 18.829 + 6,607 — 0,219 — 0,133 - 0.047 4- 0,002
Ang. 4 + 18.802 4- 6,677 — 0,218 - 0,133 — 0,047 + 0,002
Ang. 24 + 18,775 4- 6,747 — 0,217 — 0,133 - 0,048 4- 0,002
Sept. 13 + 18,747 4- 6,818 — 217 - 0,133 0,048 4- 0,002

okt. 3 + 18,719 4- 6,888 — 0,216 - 0,133 — 0,049 4- 0,002
Okt. 23 4- 18,691 + 6,958 — 0,216 — 0.133 0,049 + 0,002
Nov. 12 4- 18,663 + 7,028 — 0,215 - 0,133 - 0,050 + 0,002
Der. 2 4- 18.634 4- 7 098 — 0,215 — 0.132 - 0,050 4- 0,002
Dm. 22 4- 18,605 + 7,168 — 0,214 — 0,132 — 0,051 4- 0,002

1849 Jun. 11 + 18,576 4- 7,238 — 0,213 — 0,132 — 0,051 + 0,002
Jan. 81 4- 18,547 4- 7,307 — 0,212 — 0,132 — 0,052 + 0,002
Kebr. 20 + 18,517 4- 7,377 — 0,212 — 0,132 — 0,052 + 0,002
Mars 12 4- 18,487 4- 7.446 — 0,211 — 0,132 — 0,053 4- 0,002
Apr. 1 + 18,457 4- 7,515 — 0,210 — 0,131 — 0,053 + 0,002

Apr. 21 + 18.426 4- 7.584 — 0,209 - 0,131 - 0,054 + 0,002
Maj 11 + 18,395 + 7,653 — 0,209 — 0,131 — 0,054 + 0,002
Maj 31 + 18,364 4- 7,722 — 0,208 — 0,131 — 0,055 + 0,002
Juni 20 + 18.333 4- 7,791 — 0,208 — 0,131 - 0,055 -t- 0,001
Juli 10 + 18.301 + 7,860 — 0.ZO7 — 0,131 — 0,056 4- 0,001

Juli 30 + 18,269 4- 7.929 — 0,207 — 0,131 - 0,056 + 0,001
Aug. 19 + 18,237 + 7,997 — 0,206 — 0,131 — 0,057 + 0,001
Sept. 8 4- 18.204 4 8,065 — 0,205 — 0,130 - 0,057 + 0,001
Sept. 28 + 18,171 + 8.133 — 0,204 — 0,130 — 0,058 + 0.001
Okt. 18 4- 18,138 4- 8.201 — 0,204 — 0,130 - 0,058 + 0,001

Nov. 7 + 18,105 4 8,269 — 0,203 _ 0,130 - 0.059 » 0,001
Nov. 27 4- 18,071 4- 8,337 — 0,202 — 0,130 — 0,059 4- 0,001
Dec. 17 + 18,037 4- 8,404 — 0,201 - 0,129 — 0,060 4- 0,001

1850 Jan. 6 + 18,003 4- 8,472 — 0,201 - 0,129 - 0,060 + 0,001
Jan. 26 + 17,968 4- 8,539 — 0,200 — 0,129 — 0.061 4- 0,001

Febr. 15 4- 17,933 4- 8.606 - 0,199 — 0,128 — 0,061 4- 0,001
Murs 7 + 17.898 4- 8,673 — 0,198 — 0.128 - 0,062 + 0,001
Mars 27 4- 17.863 4- 8,740 — 0,198 - 0,128 — 0,062 4- 0,001
Apr. 16 + 17,828 4- 8,807 — 0,197 — 0,128 — 0,063 4- 0,001
Maj 6 + 17,792 + 8,874 — 0.196 — 0,127 — 0,063 4- 0,001

Maj 26 + 17,756 4- 8,941 — 0,195 - 0.127 - 0,064 4- 0,001
Juni 15 + 17,720 + 9,008 — 0,195 — 0,127 — 0,064 4- 0,001
Juli 5 + 17,683 4- 9.074 — 0,194 — 0,127 — 0,065 + 0,001
Juli 25 4- 17,646 + 9,140 — 0,193 - 0.127 — 0,065 + 0,001
Aug. 14 + 17,609 4- 9,206 — 0,192 - 0,126 — 0,066 4- 0,001

Sept. 3 + 17,572 4- 9.272 — 0,192 — 0,126 — 0,066 4- 0,001

Sept. 23 + 17,534 4- 9;338 — 0,191 — 0,126 — 0,067 + 0,001
Okt. 13 4- 17,496 4- 9,403 — 0,190 — 0,126 — 0.067 + 0,001
Nov. 2 + 17,408 4- 9,468 — 0,189 — 0,126 - 0,068 4- 0,001
N'ov. 22 + 17,420 4- 9,534 — 0,189 — 0.126 - 0,068 + 0,001

Dec. 12 + 17.381 4- 9.599 — 0,188 — 0,126 — 0,069 4- 0,001
1851 Jan. 1 + 17,342 4- 9,664 — 0,187 — 125 — 0,069 4- 0.001

Jan. 21 4- 17,303 4- 9.729 — 0,186 - 0,125 — 0,070 4- 0,001
Kebr. 10 4- 17.264 4- 9.791 - 0,186 — 0,125 - 0,070 4- 0,001
Mars 2 4- 17,224 + 9,859 — 0,185 — 0.125 — 0,071 + 0,001

Mars 22 4- 17.184 + 9,923 - 0,184 — 0,124 - 0,071 4- 0,001



86 AXEL MÖLLER,

Uranus. Medelsequinoctium 1850,0. m =
21000

0'' Berl. med. tid X' '/ *'

mktx'- 400 •
—

—

r
J

i enh

1851 Mars 22 + 17,184 4 9,923 - 0,184 — 0,124
Apr. 11 4- 17.144 + 9,987 — 0,183 — 0,124
Maj 1 + 17,104 + 10,051 — 0,183 - 0,124
Maj 21 + 17,063 + 10,115 — 0,182 — 0,124
Juni 10 + 17,022 4- 10,179 — 0,181 — 0,123

Juni 30 + 16,981 + 10,243 — 0,180 — 0,123
Juli 20 + 16,940 | + 10,307 — 0,180 — 0,123
Aug. 9 + 16.898 + 10,371 — 0,179 — 0,123
Ang. 29 4- 16,856 + 10.434 — 0,178 — 0,122

Sept. 18 + 16,814 + 10,497 — 0,177 - 0,122

Okt. 8 4- 16.772 + 10.560 — 0,177 — 0,122
Okt. 28 4- 16,729 4- 10,623 — 0,176 — 0.122
Nov. 17 + 16,686 4- 10.686 — 0,175 — 0,121
Dec. 7 4- 16,643 + 10,748 — 0,174 — 0,121

Dec. 27 + 16.600 4- 10,810 — 0.173 — 0121

1852 Jan. 16 + 16,556 + 10,872 - 0,172 — 0,121

Febr. 5 4- 16,512 4- 10,934 — 0,171 — 0,120
Febr. 25 4- 16,468 + 10,996 — 0,170 — 0,120
Mars 16 + 16.423 + 11,058 — 0,170 — 0,120
Apr. 5 4- 16.378 4- 11,119 — 0,169 — 0,119

Apr. 25 + 16,333 + 11,180 — 0,168 — 0,119

Maj 15 + 16,288 4- 11,241 — 0,167 - 0,118
Juni 4 + 16,242 + 11,302 — 0,167 — 0,118
Juni 24 4- 16,196 4- 11,363 — 0,166 - 0,118
Juli 14 + 16,150 + 11,424 — 0,165 — 0,117

Aug. 3 + 16,104 + 11,484 — 0,164 — 0,117

Aug. 23 -t- 16.058 + 11,544 — 0,163 - 0,117

Sept. 12 + 16.011 + 11,604 — 0,162 — 0,117

Okt. 2 + 15.964 + 11.664 — 0,161 — 0.116

Okt. 22 + 15.917 4- 11,724 — 0,160 - 0,116

Nov. 11 + 15,869 + 11,784 — 0,160 — 0,116

Dcc. 1 + 15,821 + 11,843 — 0.159 — 0,116

Dcc. 21 + 15.773 + 11,902 — 0,158 — 0,115

1853 Jan. 10 + 15,725 + 11,961 — 0,157 - 0,115

Jan. 30 + 15,677 + 12,020 — 0,157 — 0,115

Febr. 19 + 15.628 + 12,079 — 0,156 — 0,115
Mars 11 + 15.579 + 12,137 — 0,155 — 0,114

Mars 31 + 15,530 4- 12,195 — 0,154 — 0,114
Apr. 20 4- 15,481 + 12.253 — 0,153 - 0,114

Maj 10 4- 15,432 + 12,311 — 0,152 — 0,113

Maj 30 + 15,382 + 12,369 — 0,151 — 0.113

Juni 19 4- 15,332 + 12,427 — 0,150 — 0,112

Juli 9 + 15,282 4- 12,485 — 0,149 — 0,112

Juli 29 4- 15,231 4- 12,542 — 0,148 - 0.112

Aug. 18 + 15,180 + 12,599 — 0.147 — 0,111

Sept. 7 4- 15,129 + 12,656 — 0,146 — 0,111

Sept. 27 4- 15.078 4- 12,713 — 0,146 — 0,111

Okt. 17 4- 15.027 + 12,769 — 0,145 — 0,111

Nov. 6 4- 14,975 + 12,822 — 0,144 -- 0,110

Nov. 26 4- 14,923 4- 12,881 — 0,143 — 0,110

Dcc. 16 4- 14,871 + 12,937 — 0,142 — 0,110

1854 Jan. 5 4- 14.819 4- 12,993 — 0,141 — 0,109

Jan. 25 4- 14,766 4- 13,048 — 0,140 — 0,109
Febr. 14 + 14,7 13 + 13.103 — 0,139 — 0,108
Mars 6 + 14,660 4- 13,158 — 0,139 — 0,108

Mars 26 4- 14,607 + 13,213 - 0,138 — 0,108
Apr. 15 + 14,553 + 13,268 - 0,137 — 0,107
Maj 5 + 14,499 4- 13,322 - 0.136 — 0.107
Maj 25 + 14,445 + 13,376 - 0,135 — 0,107
Juni 14 + 14,391 + 13,430 - 0,134 — 0,107

Juli 4 4- 14,337 + 13,484 — 0,133 - 0,106

— 400
m' k2 y' — 400-

m'k 2
z'

i enheter af 7:de decimalen.

0,071

0,072
0,072
0,073

0,073

0,074

0,074
0,075
0,075
0,076

0,076
0,077

0,077

0,078
0,078

0,079
0,079

0,080
0,080
0,081

0,081

0,082

0,082
0,083
0,083

0,084
0,084

0,085
0,085
0,086

0,086
• 0.086
• 0,087
• 0,087
- 0,087

- 0,088
- 0,088
- 0,089
- 0,089
- 0,090

- 0,090
- 0,091
- 0,091
• 0,092

0,092

0,093
- 0,093
- 0,094
- 0,094
- 0,095

- 0,095
- 0,096
- 0,096
- 0,097
- 0,097

- 0,097
- 0,098
- 0.098
- 0,098
- 0,099

- 0,099

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0.001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001
4- 0,001

+ 0,001

+ 0,001

4- 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0.001

+ 0,001

+ 0,001
4- 0,001
4- 0,001

+ 0,001

+ 0.001

+ 0,001
4- 0,001

+ 0,001

4- 0,001
4- 0,001
+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

4- 0,001

+ 0,001

+ 0,001

4 0,001

+ 0,001

4 0,001

+ 0,001
4- 0,001
4- 0.001

4 0,001

4- 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0.001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0.001

4 0,001

4- 0,001

+ 0.001

+ 0,001
4- 0,001

+ 0,001

+ 0,001
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i enheter af 7:de decim alen.

1854 Juli 4
Juli 24
Ang. 13
Sept. 2
Sept. 22

4- 14,337

+ 14,282

+ 14,227
4- 14,172

+ 14,117

+ 13,484
4- 13,538
4- 13 591

+ 13,644
4- 13,697

— 0,133
— 0,132— 0,131
— 0.130
— 0,129

— 0,106
— 0,106
— 0,106
— 0,105
— 0,105

— 0,099
— 0,100— 0,100
— 0,101— 0,101

+ 0,001
4- 0.001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001

Okt. 12
Nov. 1

Nov. 21
Dec. 1

De. 31

+ 14,061

+ 14,005
4- 13.949

+ 13,893

+ 13,836

4- 13,750
4- 13,803
4- 13.855
4- 13.907
4- 13,959

Medel

— 0,128
— 0,128
— 0,127
— 0,126
— 0,125

aequinoctiurn

— 0,104
— 0.104— 0,104
— 0.103
— 0,103

1860,0.

— 0,102
— 0,102
— 0.103
— 0,103
— 0,104

4- 0,001
4- 0,001

+ 0.001
4- 0.001
4- 0,011

1855 Jan. 20
Febr. 9
Mars 1

Mars 21
Apr. 10

4- 13,745
4- 13.688
4- 13.631
4- 13,574

+ 13,516

4- 14,045
4- 14,096
4- 14.147
4- 14.198

+ 14,249

— 0,124
— 0.123
— 0,122
— 0,121
— 0,120

— 0,102
— 0,102— 0,101
— 0,101
— 0,100

- 0,104
- 0,104
- 0,105
- 0,105
- 0,106

4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001

Apr. 30
Maj 20
Juni 9
Juni 29
Juli 19

4- 13,458

+ 13,400
4- 13,342
4- 13,283
4- 13,224

4- 14,300
4- 14.350
4- 14.400
4- 14,450
4- 14,500

— 0,119
— 0,118
— 0.117
— 0,116
— 0,115

— 0,100— 0,100
— 0,099— 0,099
— 0,099

— 0,106
— 0,107
— 0,107— 0,108
— 0,108

4- 0,001
4- 0,001
4- 0.001
4- 0,001

+ 0,001

Aug. 8
Aug. 28
Sept. 17
Okt. 7

Okt. 27

4- 13,165
4- 13,106
+ 13,047
4- 12,987
4- 12.927

+ 14,549
4- 14.598

+ 14,647

+ 14.696
4- 14,744

— 0,114
— 0,113— 0.112— 0,111
— 0,110

— 0,098
— 0.098— 0,097
— 0,097
— 0,097

— 0,109
— 0,109— 0,110
— 0,110— 0,110

4- 0,001

+ 0,001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001

Nov. 16
Dec. 6
Dec. 26

1856 Jan. 15
Febr. 4

4- 12.867
4- 12,807
4- 12,747
4- 12,687
4- 12,626

4- 14,792
4- 14,840
4- 14,888
4- 14.936
4- 14.983

— 0,109— 0,108
— 0.107
— 0,106— 0,105

— 0,096— 0,096
— 0,096
— 0,095
— 0,095

— 0.111
— 0.111
— 0,111
— 0,112— 0,112

+ 0,001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001

Febr. 24
Mars 15
Apr. 4
Apr. 24
Maj 14

4- 12.565
4- 12,504

+ 12.443

+ 12,381

+ 12,31!)

4- 15,030
4- 15,077
4- 15,124
4- 15,170
4- 15,216

— 0,104
— 0,103
— 0,102
— 0.1O1

— 0,101

— 0,094
— 0,094
— 0.094
— 0,093— 0,093

— 0,113
— 0,113
— 0,113
— 0,114
— 0,114

4- 0,001
4- 0.001
4- 0,001

+ 0.001
4- 0,001

Juni 3
Juni 23
Juli 13
Aug. 2
Ang. 22

4- 12,257
4- 12,195
4- 12,133
4- 12,070
4- 12,007

4- 15.262
4- 15,308
4- 15,353
4- 15,398

4 15,443

— 0,100
— 0,099
— 0,098
— 0,097
— 0,096

— 0,093— 0,092
— 0,092— 0,091
— 0.091

— 0,114
— 0,115
— 0,115
— 0,116
— 0.116

4- 0,001

+ 0,001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001

Sept. 11
Okt. 1

Okt. 21
Nov. 10
Nov. 30

4- 11.944
4- 11,881

+ 11,817
4- 11,754
4- 11,690

4- 15,488
4- 15,532
4- 15,576
4- 15,620
4- 15,664

— 0,095
— 0,094— 0,093
— 0,092— 0,091

— 0,090
— 0.090
— 0,089
— 0,089
— 0,088

— 0,116
— 0,117
— 0.117
— 0,117
— 0,118

4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001

+ 0.001

Dec. 20
1857 Jan 9

Jan. 29
Febr. 18
Mars 10

4- 11,626
4- 11,562
4- 11,498

+ 11.433
4- 11,368

4- 15,707
4- 15,750

+ 15,793
4- 15.836
4- 15,878

— 0,090
— 0,089
— 0,088
— 0,087
— 0.086

— 0,088
— 0,087— 0,087
— 0,087
— 0,086

— 0,118
— 0.119
— 0,119
— 0.120
- 0,120

4- 0,001
4- 0,001

+ 0,001
4- 0,001
4- 0,001

Mars 30
Apr. 19
Maj 9

Maj 29
Juni 18

4- 11.303
4- 11.238
4- 11.173

+ 11.108

+ 11,042

4- 15,920
4- 15,962
4- 16.004

+ 16,045

+ 16,086

— 0.085
— 0.084
— 0,083
— 0,082
— 0,081

— 0.086
— 0,086
— 0,085
— 0.085
— 0,084

— 0,121— 0,121
— 0,122
— 0.122
— 0,123

+ 0,001
4- 0.001

4- 0,001
4- 0,001
4- 0,001

Juli 8 4- 10,976 + 16.127 - 0,080 — 0.084 - 0,123 4- 0.001
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21000

0'' Berl. med. tid X y
400-

m'/i 2 j?'

400-
m'k2 y'

400-
m /«-

i enlietcr af 7:de decimalen.

1857 Juli 8
Juli 28
Aug. 17
Sept. 6
Sept 26

Okt. 16
Nov. 5
Nov. 25
Dec. 15

1858 Jan. 4

Jan. 24
Febr. 13
Mars 5
Mars 25
Apr. 14

Maj 4
Maj 24
Juni 13
Juli 3
Juli 23

Aug. 12

Sept. 1

Scpt. 21
Okt. 11
Okt. 31

Nov. 20
Dec. 10
Dec 30

1859 Jan. 19
Febr. 8

Febr. 28
Mars 20
Apr. 9

Apr. 29

Maj 19

Juni 8
Juni 28
Juli 18
Aug. 7
Aug. 27

Sept. 16
Okt. 6
Okt. 26
Nov. 15
Dec. 5

Dec. 25
1860 Jan. 14

Febr. 3
Febr. 23
Mars 14

Apr. 3
Apr. 23
Maj 13
Juni 2

+ 10,976

+ 10,910

+ 10,844

+ 10.778

+ 10,712

+ 10,645

+ 10.578

+ 10 511

+ 10444
+ 10,377

Juni 22

Juli 12

A.ug. 1

Aug. 21
Sept. 10
Sept. 30

Okt. 20

+
+
+
+
+

10.309

10,241

10,173
10,105

10,037

+ 9,968

+ 9,900

+ 9,831

+ 9,762
J- 9,693

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

9.624

9,555
9,485
9,415
9,345

9.275

9,205
9,135

9,065

8,995

8,924

8,853
8,782

8,711

8,640

8.569

8.497

+ 8,425
4- 8,353

+ 8,281

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

8,209

8,137
8,065

7,993

7,920

7,847
7,774

7,701

7.628

7,555

7,482
7 409
7,335

7,261

7.187

7,113

7,039
6.965
6.891

6,817

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

16,127

16,168
16,208

16,248

16,288

16,328
16,367

16,406
16,445
16.484

16,522

16,560

16.598

16,636
16,673

16.710

16,747

16.783
16,819

16,855

16,891

16,926

16,961

16,996

17,030

17,064
17,098
17,132

17.165

17,198

17,231
17.263

17,295

17,327

17,358

17,389
17,420
17,451

17,481

17,511

+ 6,743

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-

+
+
+
+
+
+
+
+

17,541
17,571
17.600
17,629

17,658

17,686

17.714
17.742

17,769
17,796

17,823

17,850
17,876

17,902
17.928

17,953

17,978
18.003

18,028

18,052

+ 18,076

0,080
0,079
0,078
0,077

0,076

0,075
0,074
0,073

0,072
0,071

0,070
0,069

0,068
0,067

0,066

0,065
- 0,064
- 0,063
0,062

- 0,060

- 0,059
- 0,058
- 0,057
- 0.056
- 0.055

- 0,054
- 0,053
- 0,052
- 0,051
- 0,050

0,049
- 0,048
- 0,047
- 0,046
- 0,045

- 0,043
- 0,042
- 0,041
- 0,040
- 0,039

- 0,038
- 0,037
- 0,036
- 0,035
- 0,033

- 0,032
- 0,031
- 0,030
- 0.029
- 0,028

- 0,027
- 0.026
- 0,025

0.024
- 0,023

- 0,022

0,021
- 0,020
- 0.019
- 0,018

- 0,016

0.084

0,083

0,083
0,082

0,082

0,081

0,081

0.080
0.080

0,079

0,079
0.078

0,078

0,077
0,077

0,076
0,076

0,075

0,075
0,074

• 0,074
- 0,073
0,073

- 0,072
- 0,072

- 0,071
- 0,071
- 0,070
- 0.070
- 0,069

- 0,069
- 0,068
- 0,068
- 0,067
- 0,067

- 0,066
- 0,066
- 0,065
- 0,065
- 0,064

- 0,064
- 0,063

0,063
- 0,062
- 0,062

- 0,061
- 0,061
- 0.060
- 0,060
- 0,059

- 0,059
- 0,058

0,058
- 0,057
- 0,057

- 0,056
- 0,055
- 0.055
- 0,054
- 0,053

- 0,053

- 0.123
- 0,123
- 0,124
- 0.124
- 0,124

- 0,124
- 0,124
- 0,125
- 0,125
- 0,125

- 0,126
- 0,126
- 0,126
- 0,127
- 0,127

- 0,128
- 0,128
- 0,128
- 0,129
- 0,129

- 0,129
- 0,130
- 0,130
- 0,131
- 0,131

- 0,131
- 0,132
- 0,132
- 0,132
- 0,133

- 0,133
- 0,134
- 0,134- 0,134
- 0,135

- 0.135
- 0,135
- 0,135
- 0,136
- 0,136

- 0,136
- 0.136
- 0,137
- 0,137
- 0,137

- 0,137- 0.138
- 0.138
- 0,138
- 0,138

- 0,139
- 0.139
- 0.139
- 0,140- 0,140

- 0.140
- 0,141
- 0.141
- 0,142
- 0,142

- 0,142

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ o.ixn

+ 0,001

+ 0,001

+ 0.001

+ 0.001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0.001

+ 0,001

+ 0,001

+ 0,001

0.000
0,000
0,000
0,000
0.000

0.000

0.000
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Uranus. 1 !\ oméh nfirTi mTir\«+;. 1 w1 1 ö«a n m
1

rJ.cU.cJ.oL-U UlIlU^uiLiin a. w\jy\j
21000

h Berl. med. tid X' y z'

m'k2 x'— 400
j.'3

400-
mW m'k2

z'
400-

v./

a

i enheter af 7:de decimalen.

1860 Okt. 20
Nov. 9
Nov. 29
Dec. 19

1861 Jan. 8

+ 6.743

+ 6,668

+ 6,593

+ 6,518

+ 6,443

+ 18,076

+ 18,100

+ 18,123

+ 18,146

+ 18,169

— 0,016— 0,015
— 0,014
— 0,013— 0,012

— 0,053— 0,052
— 0.052
— 0,051
— 0,051

— 0,142
— 0,142
— 0,143
— 0,143
— 0,143

0,000

Jan. 28
Febr. 17
Mars 9
Mars 29
A pr. 18

+ 6,368

+ 6,293

+ 6,218

+ 6,143

+ 6,068

+ 18,191

+ 18,213

+ 18,235

+ 18,257

+ 18,278

— 0,011
— 0,010
— 0,009— 0,008
— 0,007

— 0,050
— 0,050— 0,049— 0,049— 0,048

— 0,143
— 0,144
— 0,144
— 0,144
— 0,144

Maj 8
Maj 28
Juni 17
Juli 7
Juli 27

+ 5,993

+ 5,917

+ 5,841

+ 5,765

+ 5,689

+ 18,299

+ 18,320

+ 18,340

+ 18,360

+ 18,380

— 0,006— 0,005— 0,004— 0,003
— 0,002

— 0,048
— 0.047
— 0,046
— 0,046
— 0,045

— 0,145
— 0,145
— 0,145
— 0,145
— 0,146

Ang. 16
Sept. 5
Sept. 25
Okt. 15
Nov. 4

+ 5,613

+ 5,537

+ 5,461

+ 5,385

+ 5,309

+ 18,399

+ 18,418

+ 18,437

+ 18,455

+ 18,473

— 0,001

+ 0,001

+ 0.002

+ 0,003

+ 0,004

— 0.044
— 0,044
— 0,043— 0,043
— 0,042

— 0,146
- 0,146
— 0,146— 0,147
— 0,147

Nov. 24
Dec. 14

1862 Jan. 3
Jan. 23
Febr. 12

+ 5.233

+ 5,156

+ 5,079

+ 5,002

+ 4,925

+ 18,491

+ 18,508

+ 18,525
4- 18,542

+ 18,558

+ 0,005

+ 0,006

+ 0,007

+ 0,008

+ 0,009

— 0,042
— 0,041
— 0,041
— 0,040
— 0,040

— 0,147
— 0,147
— 0,148
— 0,148
— 0,148

Mara 4
Mars 24
Apr. 13
Maj 3
Maj 23

+ 4,848

+ 4,771

+ 4,694

+ 4.617

+ 4,540

+ 18,574

+ 18,590
+ 18,606

+ 18,621

+ 18,636

+ 0,010

+ 0,011

+ 0,012

+ 0,013
+ 0,014

— 0,039
— 0,039
— 0,038
— 0,037
— 0,037

— 0,148
— 0,148
— 0,148
— 0,149— 0,149

Juni 12
Juli 2
Juli 22
Aug. 11

Aug. 31

+ 4,463
+ 4,386

+ 4,309

+ 4,232

+ 4,155

+ 18,651

+ 18,666

+ 18,680

+ 18,694

+ 18,708

+ 0,015

+ 0,016

+ 0,018

+ 0,019

+ 0,020

— 0,036— 0,035
— 0,035
— 0,034
— 0,034

— 0,149
— 0,149
— 0,149
— 0,150
— 0,150

Sept. 20
Okt. 10
Okt 30
Nov. 19
Dec. 9

+ 4.077

+ 3,999
+ 3,921

+ 3,843

+ 3,765

+ 18,721

+ 18.734

+ 18,746

+ 18,758

+ 18,770

+ 0,021

+ 0,022

+ 0.023

+ 0,024

+ 0,025

— 0,033— 0,032
— 0,032
— 0,031
— 0,030

— 0,150
— 0,150
— 0,150
— 0,151
— 0,151

Dec. 29
1863 Jan. 18

Febr. 7
Febr. 27
Mars 19

+ 3,687

+ 3,609

+ 3,531
+ 3,453

+ 3,375

+ 18,781

+ 18,792

+ 18,803

+ 18,814

+ 18,824

+ 0,026

+ 0,027

+ 0,028

+ 0,029

+ 0,030

— 0,030
— 0,029
— 0,029
— 0.028
— 0,027

— 0,151— 0,151
— 0,151
— 0,151
— 0,151

Apr. 8
Apr. 28
Maj 18
Juni 7

Juni 27

+ 3,297

+ 3,219

+ 3,141

+ 3,063

+ 2,985

+ 18,834

+ 18,844

+ 18,853

+ 18,862

+ 18,871

+ 0,031

+ 0,032

+ 0,033

+ 0,034

+ 0,035

— 0,027
— 0,026
— 0,025
— 0,025
— 0,024

— 0,152
— 0,152
— 0,152
— 0,152— 0,152

Juli 17
Aug. 6

Aug. 26
Sept. 15
Okt. 5

+ 2,907

+ 2,829

+ 2,750

+ 2,671

+ 2,592

+ 18,880

+ 18,888

+ 18,896

+ 18,903

+ 18,910

+ 0,036

+ 0,037

+ 0,038

+ 0.039

+ 0,040

— 0,024
— 0.023
— 0,022
— 0,022
— 0,021

— 0,152— 0,153— 0,153
— 0,153
— 0,153

Okt. 25
Nov. 14
Dec. 4
Dec. 24

1864 Jan. 13

+ 2,513

+ 2,435

+ 2,357

+ 2,278

+ 2,199

+ 18,917

+ 18,923

+ 18,929

+ 18,935

+ 18,941

+ 0,041

+ 0,042

+ 0,043

+ 0,044

+ 0,045

— 0.020
— 0,020
— 0,019
— 0,019
— 0,018

— 0,153
— 0,153
— 0,154— 0,154— 0,154

Febr. 2 + 2,120 + 18,946 + 0,046 — 0,017 - 0,154 0,000

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 8.
12
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Uranus. Medeltequinoctium 1860,0. m 1

21000

O 1
' Berl. med. tid X' y' -i

m'A- 2
.r'

400-
ni k- ii

_400 -
r'

3

ni k 2
:— 400 —

fi 3

i en heter af 7:de decimalen.

1864 Febr. 2

Febr. 22
Mars 13
Apr. 2
Apr. 22

+ 2.120

+ 2,041

+ 1.962

+ 1,883

+ 1.804

+ 18,946

+ 18,951

+ 18,956

+ 18,960

+ 18,964

+ 0,046

+ 0,048

+ 0,049
+ 0.050

+ 0,051

— 0,017— 0,017
— 0,016
— 0,015
— 0,015

— 0.1M— 0.154
— 0,155
— 0.155
— 0.155

0,000

0,000
0,000
0,000
0.000

Maj 12
Juni 1

Juni 21
Juli 11
Juli 31

+ 1,725

+ 1,646

+ 1,567

+ 1,488

+ 1,409

+ 18,967

+ 18,970

+ 18,973

+ 18,971

;

+ 18,97*

4- 0,052

+ 0.053

+ 0,054
+ 0,055

+ 0,056

— 0.014
— 0,014
— 0,013
— 0,013
— 0,012

— 0,155
— 0.155
— 0,155— 0,155
— 0,155

0,000
— 0,001
— 0,001— 0,001
— 0,001

Aug. 20
Sept. 9
Sept. 29
Okt. 19
Nov. 8

+ 1,330

+ 1,251

+ 1,171

+ 1.092

+ 1,013

+ 18,980

+ 18.982

+ 18,983

+ 18,984

+ 18,984

+ 0.057

+ 0.058

+ 0,059

+ 0,060

+ 0,061

— 0.011
— 0,010
— 0.010
— 0.009
— 0,009

— 0.151;

— 0,156
— 0,156— 0.156
— 0,156

— 0,001
— 0,001
— 0,001
— 0,001
— 0,001

Nov. 28
Dec. 18

+ 0,934

+ 0,855

+ 18.9.S'.

+ 18,985
+ 0,062

+ 0,063

— 0.008
— 0,007

- 0,156
— 0,156

— 0,001
— 0,001
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INNEHALL
AP FJERDE BANDETS ANDRA HÄFTE.

4. Komparationer mellan Struves Dubbel-Toise och den för Svenska Vetenskaps-Akademiens

räkning förfärdigade kopian af densamma; af D. G. Lindhagen sid. 1— 10.

5. Geografiska Ortbestämningar på Spetsbergen af A. E. Nordenskiöld; beräknade och

sammanställda af D. G. Lindhagen » 1—47.

6. Geognostiska iakttagelser under en resa till Spetsbergen år 1861; af C. W. Blomstrand.

[Med taflorna I

—

II
1

» 1—46.

7. Geografisk och Geognostisk Beskrifning öfver Nordöstra delarne af Spetsbergen och

Hinlopen Strait; af A. E. Nordenskiöld. rMed Karta] » 1—25.
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KÖNGL. SVENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLINGAR. Bandet 4. N.o 4.

KOMPARATIONER

MELLAN

STRUVES DUBBEL-TOISE
OCH

DK\ FOR SVENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS RAKNING FÖRFÄRDIGAD!:

KOPIAN af DENSAMMA;

AF
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V id ett besök, som jag under hösten 1861 gjorde vid Ryska Central-Observatorium i Pul-

kowa, blef af dervarande mekanikern Herr Beauer för Vetenskaps-Akademiens räkning

förfärdigad en kopia af den dubbel-toise , hvilken Struve använde under gradmätningen

i Ryska Östersjöprovinserna, och hvilken sedermera legat till grund för samtliga basmät-

ninffarne vid den Skandinavisk-Rvska gradmätningen.

Enligt komparationer, som Struve utfört mellan denna dubbel-toise och en af For-

tin förfärdigad samt af Arago certifierad kopia af den ursprungliga Peruanska toisen,

har dess längd blifvit bestämd till 1728,01249 Pariserlinier vid temperaturen + 13° R. —

-

+ 16° 25 C, med ett sannolikt fel af ± 0,00070 Par.linie (jfr Struve, Breitengradmessung

in den Ostseeprovinzen Russlands, Th. II, S. 407; och Struve, Are du méridien entré le

Danube et la Mer Glaciale, T. I, p. 36); densammas dilatation för värmet har blifvit fast-

ställd till 0,000011394 af hela längden för 1°C., med ett sannolikt fel af ± 18 enheter

i dilatations-coefficientens sista decimal (Struve, Are du mérid., T. I, p. 49). För öfrigt

har ifrågavarande dubbel-toise blifvit sorgfälligt komparerad med åtskilliga inom andra

länder vid gradmätningar begagnade étaloner, nemligen med några andra Ryska étaloner,

med Besselska toisen, med Wiener-Klafter, med Ostindiska normal-étalonen , med Engel-

ska Standard-Yard och med en af Schumachers, vid Danska gradmätningen begagnade,

mätstänger (Struve, Are du mérid., T. I, p. lxxiii); genom hvilka komparationer en till—

förene saknad sträng relation mellan olika länders gradmätnings-operationer blifvit vunnen.

Med benäget biträde af Herr A. Wagner, Adjunkt vid Observatorium i Pulkowa,

utförde jag sjelf under mitt ofvannämnde besök några komparationer mellan Struves

dubbel-toise och den Stockholmska kopian. På min anhållan täcktes Herrar Döllen och

Wagner välvilligt öfvertaga dessa komparationers fortsättande under nästpåföljande vinter

och vår, dels för att närmare fastställa den Stockholmska kopians längd vid en viss

normal-temperatur, dels ock för att utröna samma stångs längdförändringar med förän-

drade temperaturer. Under sommaren 1862 anlände stången till Stockholm, jemte en

uppsats af Herr Wagner öfver dessa sistnämnda komparationer.

I det följande skall jag afgifva redogörelse för samtliga dessa komparationer och

för de slutresultater, som jag ur dem dragit i afseende på den Stockholmska kopians

längd och dilatation för värmet.



D. G. LINDHAGEN,

A. Förberedande undersökningar af komparations-apparaten och af thermonietrarne.

Apparaten, medelst hvilken här ifrågavarande komparationer blifvit utförda, är af

Struve utförligt beskrifven i hans verk: Are du méridien etc., T. I, p. 43—44, och torde

derföre kunna antagas vara väl bekant. De förberedande undersökningarne af densamma

bestodo dels i utrönandet af oregelbundenheterna hos skrufven af den mikroskop-mikro-

meter, hvarmed apparaten är försedd, dels i bestämmandet af ett skrufhvarfs lineära värde.

För den förra undersökningen, i afseende på mikrometer-skrufvens oregelbunden-

heter, användes en liten skala med 6 delstreck, hvilkas intervaller motsvara 1, l\, 1^, ljf

och 2 skrufhvarf. Herr Wagner, som utfört denna undersökning, har funnit, att alla

de utförda observations-serierna rätt väl representeras genom följande periodiska korrek-

tions-formel:

c = — 0,873. cos x + 0,112. sin x + 0,031 . cos 2x— 0,029 . sin 2 x
,

der x betecknar afläsningen på mikrometerns indelade skrufhufvud , hvilken afläsning för

att förvandlas till grader endast behöfver multipliceras med 6, alldenstund skrufhvarfvet

är indeladt i 60 delar, och der korrektionen c för en vilkorlig afläsning är uttryckt i

skrnfhufvudets delar. Undersökningen, som sträckte sig öfver 4 skrufhvarf, syntes icke

förråda någon större icke-periodisk oregelbundenhet, än som rätt väl kunde förklaras så-

som tillfälligt observationsfel. Ur denna formel har följande korrektions-tabell blifvit af

Herr Wagner beräknad:

Korrektions-Tabell.

X 10 20 30 40 50

-0,84 -0,38 + 0,54 + 0,90 + 0,30 -0,52

1 -0,83 -0,29 + 0,62 + 0,88 + 0,21 -0,58

2 -0,81 -0,20 + 0,69 + 0,84 + 0,12 -0,64

3 -0,78 -0,11 + 0,75 + 0,80 + 0,03 -0,69

4 -0,77 -0,02 + 0,81 + 0,75 -0,05 -0,73

5 -0,71 + 0,08 + 0,85 + 0,69 -0,14 -0,77

6 -0,66 + 0,18 + 0,88 + 0,62 -0,23 -0,80

7 -0,60 + 0,27 + 0,90 + 0,55 -0,31 -0,82

8 -0,53 + 0,37 + 0,91 + 0,47 -0,38 -0,83

9 -0,46 + 0,46 + 0,91 + 0,39 -0,45 -0,84

För utrönandet af ett skrufhvarfs lineära värde begagnades den med komparations-

apparaten förbundna skalan, öfver hvilken mikroskopet är riktadt. Denna skala innehåller

21 delstreek, hvilka i den ordning, hvaruti de följa på hvarandra, måga betecknas med

O, I, II ... . XX. Intervallet mellan två på hvarandra följande delstreck utgör ett fjerde-

dels hvarf af Pulkowas längd-delnings-maschin ; ett hvarf af denna delnings-maschin är

= 0,33357 Pariserlinie, hvaraf således fås ett skala-intervall = 0,083392 Par.linie. Fimel-

lan de olika skala-intervallerna förefinnas, såsom af nedan förekommande mikrometer-



OM VETENSKAPS-AKADEMIENS KOPIA AF STRUVES DUBBEL-T OISE.

mätningar synes, tydliga olikheter, hvilka härröra från periodiska fel hos sjelfva delnings-

maschinen, som blifvit använd vid skalans gradering. Den periodiska naturen af dessa

fel hos delnings-inaschinen har till följd, att, då 4 skala-intervaller motsvara jemnt ett

livarf af maschinens skruf, olikheterna icke längre blifva märkbara, när man endast tager

intervallerna mellan hvart femte streck i betraktande. Jag har trott mig böra förut-

skicka denna anmärkning för att förklara afvikelserna mellan mikrometer-mätningarne af

de olika skala-intervallerna.

1. Undersökning utförd af Lindhagen den 26 Sept. 1861.

Mikromet. delar på
2 skala-intervaller.

Mikromet. delar pä
4 skala-intervaller.

Streck O—II 124,0

II—IV 121,9

IV—VI 124,2

VI—VIII 121,4

Vin—X 124,2 1

X—XII 122,45
i

XII—XIV 123,1

XIV—XVI 122,4 t

XVI—XVIII 123,55

XVIII—XX 121,9

245,9

245,6

65

245,5

245,45

Medium 245,82.

Resultat: 245,82 mikr.delar = 4 skala-intervaller

= 0,33357 Pariserlinie,

således 1 mikr.del = 0,0013570 Pariserlinie.

2. Undersökning utförd af Wagner i November 1861.

Mikromet. delar på
4 skala-intervaller.

Streck O—IV 244,13

IV—VIII 244,02

VIII—XII 244,07

XII—XVI 243,84

XVI—XX 243,56

Medium 243,92.

Resultat: 243,92 mikr.delar = 4 skala-intervaller

= 0,33357 Pariserlinie,

således 1 mikr.del = 0,0013675 Pariserlinie.
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3. Undersökning utförd af Wagner i Juni 1S62.

Mikroinet. delar på
2 skala-intervaller.

Mikromet. delar pa

4 skala-intervaller.

Streck O—II 122,5 1

II—IV 121,9 1

IV—VI 122,651

VI—VIII 121,8 j

VIII—X 122,85

X—XII 121,4 (

XII—XIV 122,25)

XIV—XVI 121,8
i

XVI—XVIII 122,8 i

XVIII—XX 121,95 j

Medium 244,38.

Resultat: 244,38 mikr. delar = 4 skala-intervaller

= 0,33357 Pariserlinie

,

således 1 mikr. del = 0,0013650 Pariserlinie.

244,4

244,45

244,25

244,05

244,75

Något afseende har icke blifvit fästadt vid mikrometer-skrufvens fel, såsom varande

här utan någon betydenhet.

Då värdet af en mikrometerdel är något beroende af miskroskopets mer eller min-

dre skarpa fokala injustering, så vore det icke riktigt att förena ofvanstående bestämnin-

gar till ett ensamt medelvärde, och att använda detta medelvärde vid beräkningen af

samtliga komparationerna mellan étalonerna. Dessa bestämningar skola derföre hvar för

sig användas, så nemligen, att en komparation kommer att beräknas med den bestämning

af en mikrometerdels värde, som i afseende på tiden är närmast. Herr Wagner med-

delar emellertid, att mikroskopet icke undergått någon afsigtlig förändring under hela den

tid, som hans och Döllens komparationer omfatta.

Undersökningen af de tvä till Stockholmska étalonen hörande thermometrarne, be-

tecknade: Brauer N:o 224 och N:o 225, har först efter stångens hitkomst blifvit af mig

utförd. Denna undersökning verkställdes sålunda, att först utröntes hvardera thermome-

terns kaliberfel frän 5 till 5 grader medelst afskiljda qvicksilfver-kolonner af olika längd,

hvarefter thermometrarnes absoluta fel vid fryspunkten och vid + 30° bestämdes. På sådant

sätt erhöllos följande absoluta korrektioner till de omedelbara thermometer-afiäsningarne:

Korrektions- Tabell.

Korrekt:r Korrekt» Korrekt:r Korrekt:!

för för Medium. för för Medium.
N.-o 224. N:o 225. N:o 224. N:o 225.

+ 60" 0",00 — 0".09 — 0",04 + 20" — n
,05 + n

,13 + 0"04

+ 55 + 0,01 — 0.06 — 0.03 + 15 — 0,04 + 0.10 + 0,03

+ 50 + 0,01 — 0,09 — 0,04 + 10 + 0,01 + 0,08 + 0,04

+ 45 — 0,03 — 0,09 — 0,06 + 5 — 0,03 + 0,05 + 0,01

+ 40 + 0.03 — 0,04 — 0.01 o — 0,02 0.00 — 0,01

+ 35 + 0,03 + 0,04 -1- 0,03 - 5 — 0,02 + 0,01 — 0,01

+ 30 + 0,04 + 0,05 + 0.04 - 10 — 0.01 — 0,05 — 0.03

+ 25 — 0.01 + 0,05 + 0,02 — 15 — 0,01 — 0,06 — 0,03

+ 20 — 0,05 -1- 0.13 + 0.04 — 20 0,00 — 0,09 — 0,04
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Hos thermometern N:o 224 äro felen så små, att de falla inom gränsen för de till-

fälliga afläsningsfelen; hos thermometern N:o 225 är röret ögonskenligen något koniskt.

Felen för medium af afläsningarne på båda thermometrarne äro alltför ringa för att hafva

något inflytande på de komparationer, som här äro i fråga, men skola likväl för princi-

pens skull behörigen afses.

Korrektionerna för thermometrarne till den Struveska étalonen äro mig icke be-

kanta; men det är för närvarande komparationer icke heller erforderligt att taga afläs-

ningarne på dessa thermometrar med i räkning.

B. Komparationer mellan étalonerna.

För korthetens skull betecknas i det följande den Struveska étalonen med N och

den Stockholmska kopian med S.

En fullständig komparation mellan de båda stängerna innefattar följande operationer:

l:o) inlägges den ena stången, t. ex. iV, på komparations-apparaten och injusteras, hvar-

efter mikrometern afläses en eller två gånger; derefter sker ny injustering af samma

stång och ny mikrometer-aflasning; sist afläsas stångens båda thermometrar, hvarpå

stången aflyftes från apparaten;

2:o) inlägges den andra stången, S; injusteringar och afläsningar såsom för den förra stån-

gen; S aflyftes;

3:o) inlägges återigen stången N~, med hvilken samma förfarande förnyas.

Härmed är en fullständig komparation utförd. I en följande komparation begynnes

med stången S, som nu blifver två gånger inlagd på apparaten, medan JV blott en gång

inlägges. Afsigten med denna anordning är, såsom lätt inses, att göra hvarje under koin-

parationens förlopp proportionelt med tiden för sig gående förändring, vare sig af kom-

parations-apparaten eller af stängerna sjelfva, oskadlig för slutresultatet i afseende på de

båda stängernas längdskilnad. En källa till dylika förändringar är temperaturen, som för

öfrigt är den svåraste fienden, med hvilken man vid längdmåtts-komparationer har att

kämpa. Dessa komparationer måste nemligen grundas på endera af de två förutsättnin-

garne, antingen att temperaturen är densamma hos de två stänger, som kompareras, eller

ock att stängernas temperaturer riktigt angifvas af thermometrarne; men alltid äro icke

dessa vilkor med önskvärd approximation uppfyllda, äfven om man iakttagit alla upptänk-

liga försigtighetsmått för att skydda stängerna mot plötsliga temperaturförändringar och

synnerligast mot sådana, som på ett olikformigt sätt afficiera dem. Utmärker sig den

lokal, der komparationerna utföras, genom en mycket jemnfördelad och under loppet af

dygnet någorlunda konstant temperatur, så är den förstnämnda förutsättningen otvifvel-

aktigt den, som med största fördel kan tillämpas; i vidrigt fall är genom ingendera förut-

sättningen en önskvärd harmoni mellan komparationerna att ernå. Våra komparationer

hafva blifvit utförda i den stora pelarsalen på Pulkowa Observatorium, hvilken sal redan

tillförene blifvit mångfaldiga gånger begagnad för dylikt ändamål och dertill visat sig gan-

ska tjenlig. Jag skall derföre vid beräkningen af våra komparationer antaga, att de båda

stängerna vid hvarje särskild komparation haft samma temperatur; thermometer-afläsnin-

garne skola endast tjena till att angifva den temperatur, vid hvilken komparationen

blifvit utförd.
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Det skulle vara ändamålslöst att här återgifva samtliga kornparations-detaljerna; en-

dast medeltalen af mikrometerns och thermometrarnes afläsningar vid hvarje särskild kom-

paration skola meddelas. Mikrometer-afläsningarne på den negativa sidan om mikrometerns

nollpunkt betecknas på logarithmiskt sätt, så att t. ex. i stället för — r

2
d
5 skrifves kom-

plementet till 10 skruf-revolutioner (r) eller 9
r
57

d
5. Mikrometern var för öfrigt under

.samtliga komparationerna så riktad, att en större mikrometer-afläsning motsvarade en

större stånglängd.

p
— cL

03

Datum.
Observa-

törer.
Stång.

Skala-

streck.

Mikrom.
afläsniiig.

N — S

Skruf-fel.
Celsius Mikrom,

delar.
Pariserlinie.

1 1861. Sept. 26. L. & W. $ S V
V

9
r
59'fi2

0. 13,60

— 0^84
— 0,06

+ 12n
52|

+ 12,40}
+ 14"76 + 0,02003

2 » » u »
f N
\ 8

V
V

0. 19,84
0. 6,52

+ 0,54
— 0,63

+ 12,61)

+ 12,705
+ 14,49 + 0,01966

3 » » » J) $ iV

\ S
v
v

0. 21,02
0. 7,95

+ 0,62— 0,53

+ 12,82?

+ 12,92}
+ 14,22 + 0,01930

4 » 28. »
f S

l N
v
v

9. 56,40
0. 10,37

— 0,81
— 0,35

+ 12,46?

+ 12,35}
+ 14,43 + 0,01958

5 » Nov. 3. D. & AV.
f N
X S

VI
VI

0. 5.96

9. 49,00

— 0,66
— 0,45

+ 10,20?

+ 10,31}
+ 16,75 + 0,02291

6 » » » »
\ S

VI
VI

0. 6,96

0. 50,84

— 0,61— 0,57

+ 10,30?

+ 10,37}
+ 16,08 + 0,02199

7 » 4. »
t s

l N
VI
VI

9. 40,04
9. 55,92

+ 0,27

-0,80
+ 9,25?

+ 9,26}
+ 14,81 + 0,02025

8 n » » » $ S

\ N
VI
VI

9. 43,36
9.57,15

0,00
— 0,83

+ 9,39?

+ 9,22}
+ 12,96 + 0,01772

9 » » 5. »
S S

X x
VI
VI

9. 46,05
0. 1,75

— 0,23
— 0,83

+ 9,47?

+ 9,32}
+ 15,10 + 0,02065

10 » » » »
f N VI

VI
0. 3,37
9. 48,70

— 0,77
— 0,43

+ 9.55?

+ 9,62}
+ 14,33 + 0,01960

11 1862. Mars 20. »
f s XII

XII
0. 11,39

0. 27,50

— 0,25

+ 0,91

— 7,07?
— 6,72}

+ 17,27 + 0,02359

12 » » 24. »
f N
l 8

XII
XII

0. 16.34
0. 2,40

+ 0,21
— 0,80

— 8,74?
— 9,10}

+ 14,95 + 0,02043

13 » » » n $ S XII
XII

0. 5,70
0. 23,37

— 0,68

+ 0,77

— 8,15?
— 7,62}

+ 19,12 + 0,02612

14 » » » n

\ s
XII

XII
0. 30,04
0. 11,90

+ 0,90— 0.21

— 7,03?— 7,44}
+ 19,25 + 0,02630

15 » 28. n
f s

l
N

XII
XII

0. 10,21

0. 23,17

— 0.36

+ 0,76

- 8,25?
— 8,12}

+ 14,08 + 0,01924

16 » April 1. » 5 N
\ s

XI
XI

0. 1.49

9. 43,02

— 0,82

+ 0,03

— 2,54?
— 2.90}

+ 17,62 + 0,02405

17 » Juni 1. H

X N
IX
IX

0. 21,80
0. 38,35

+ 0.68

+ 0,44

+ 15.40?

+ 15,34}
+ 16,31 + 0,02226

18 » » » »

\ s
IX
IX

0. 39,49
0. 24,17

+ 0,35

+ 0,82

+ 15,49?

+ 15,54}
+ 14,85 + 0,02027

19 » » » » y S
\ N

IX
IX

0. 27,23
0. 44,06

+ 0.90
— 0,06

+ 15,71)

+ 15,64}
+ 15,87 + 0,02166

20 » » 2. » $ S IX
IX

0. 28,31
0. 44,32

+ 0,91— 0,08

+ 15,61?

+ 15,48}
+ 15,02 + 0,02050

21 » » 3. » J N
X s

IX
IX

0. 50,76

0. 34,72

— 0,57

+ 0,71

+ 15,67?

+ 15,80}
+ 14,76 + 0,02015

22 u » 4. » $ N
\ 8

IX
IX

0. 51,47

0. 33,79

— 0,61

+ 0,76

+ 15,47)

+ 15,45}
+ 16,31 + 0,02226
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C. Rcsultater af de anförda koniparationerna.

Hvar och en af förestående komparationer gifver upphof åt en eqvation af formen

N- S = N. - S + 1728 (t - 16,25) («„ - «,), (O)

der JV"„ och S„ beteckna längderna af stängerna JV
T
och *$ vid 16° 25 C, «„ och ct

s de båda

stängernas dilatations-coefficienter för 1°C, samt t den observerade temperaturen, och der

längdskilnaderna N—S och N„ — S„ äro uttryckta i bråkdelar af Pariserlinien. 1 stället för

att behandla hvar och en komparation särskildt efter denna formel, förenar jag kompara-

tionerna gruppvis till medelvärden på följande sätt:

(1) korapar. 1—4: N-S= + 0,01964 Par.lin., t = + 12
n
65 + 0°03 = + 12°68 C, vigt = 2;

(2) » 5—10: N-S= +0,02052 » t=+ 9,74 + 0,04=+ 9,78» vigt = 3;

(3) » 11—16: JST-S= + 0,02329 » t=- 7,15-0,01 = - 7,16» vigt = 3;

(4) » 17—22: N-S= +0,02118 » t= + 15,58 + 0,03 =+ 15,61 » vigt = 3.

Härvid är endast att anmärka, att vigterna äro antagna proportionella med antalet

af de enskilda koniparationerna inom hvarje grupp, och att temperaturerna äro angifna

endast enligt stångens S thermometer-afläsningar. De små tal, som äro tillagda de af-

lästa temperaturerna, äro thermometerfelen enligt den anförda korrektions-tabellen.

Sätta vi

N -S = + 0,02 + x Par.lin.

och 1728 («„-<*.) = I,

gå leda ofvanstående medeltal till följande numeriska eqvationer mellan de obekanta x och

I enligt den generella formeln (O):

x - 3,57 . I + 0,00036 = 0, vigt = 2

x - 6,47 . £ - 0,00052 = 0, vigt = 3

x - 23,41 . 1 - 0,00329 = 0, vigt = 3

x- 0,64.1-0,00118 = 0, vigt = 3.

Härur härledas enligt minsta qvadrat-methoden följande slut-eqvationer:

11. a>- 98,70.1-0,01425 =
- 98,70 . x + 1796,4 . 1 + 0,24084 = 0,

hvilka solverade gifva

x = + 0,00017 Par.lin., med S.F. = ±0,00046

och |= - 0,000124 » med S.F.= ± 0,000036;

hvadan

!Sr -S = + 0,02017 ± 0,00046 Par.lin.

och an -ce, = - 0,000000072 ±21.

Nu är enligt Struve (Are du mérid., T. I, p. 36 och 49)

N = 1728,01249 ± 0,00070 Par. linier

och an = 0,000011394 ± 18,

hvaraf slutligen erhålles

S = 1727,99232 ± 0,00084 Par.linier

och a, = 0,000011466 ± 28.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 4. 2
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Våra komparationer leda således till följande slut-ivsultater:

den Stockholmska étalonen har en längd af 1727.99232 PariserUnier vid temperaturen

+ 16 25 C. = + 13
1

P. (eller, om man heldre sä vill, en längd af 1727,96755 PariserUnier

vid + 15" C), med ett sannolikt fel af ± 0,00046 Par.lin. i förhållande till Struves original-

dubbel-toise, men af ± 0,00084 Par.lin, i förhållande till den pä Observatorium i Dorpat be-

fintliga Fortinska kopian af den Peruanska toisen;

den Stockholmska t'talonens dilatation f:>r värmet utgör 0,000011466 af hela stdnglängden

1 C, med ett sannolikt fel af ± 28 enheter i dilatations-coerficientens sista decimal.
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Under Svenska expeditionen till Spetsbergen, år 1861, utförde Prof. Nordenskiöld geo-

grafiska ortsbestämningar inom de nordligaste delarne af denna ö-grupp. Herr Norden-

skiöld var för detta ändamål försedd med följande instrumenter:

l:o) en 6 tums prismacirkel af Pistor;

2:o) en box-chronometer, betecknad N:o 3194, och tvänne fick-chronometrar, betecknade

N:o 8872 och N:o 8873, alla tre af Frodsham;

3:o) en qvicksilfver-barometer, graderad i Engelska tum, och en aneroidbarometer, grade-

rad i millimeter;

4:o) flere qvicksilfver-horisonter och thermometrar.

Af dessa instrumenter förblefvo box-chronometern och qvicksilfver-barom etern un-

der hela resan ständigt på det ena af de fartyg, med hvilka öfverresan till Spets-

bergen skedde, och tjenade, enligt förutfattad plan, endast till normal-instrumenter, till

hvilka fick-chronometrarne och aneroid-barometern borde vid lägliga tillfällen genom jem-

förelser refereras. På de båtsfarter, under hvilka Herr Nordenskiöld anställde sina flesta

observationer, blefvo derföre endast de transportablare fick-chronometrarne och aneroid-

barometern omedelbarligen använda; någon gång, då astronomiska observationer anställdes

i närheten af det större fartygets ankarplats, blef för beräkningen af refraktion qvicksilfver-

barometern afläst. Jag har antagit denna sistnämnda barometers angifvelser för riktiga

och har ur de komparationer, som mellan båda barometrarne blifvit gjorda, härledt föl-

jande korrektions-tabell (reduktioner till 0° C.) för aneroid-barometern:

Temper. Cels. Korr.

0° — 0,5 m.m.
+ 1 -0,6 »

+ 2 :
- 0,7 »

+ 3 -0,8 »

+ 4 - 0,9 »

+ 5 - l,o »

+ 6 - 1,0 »

+ 7 - 1,1 »

+ 8 - 1,2 »

+ 9 - 1,3 »)

+ 10 - 1,4 »

+ 11 - 1,5 »

+ 12 -l,o »

+ 13 -1,7 »

+ 14 - 1,8 »

+ 15 - 1.9 » .
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De utförda komparationerna mellan chronometrarne skola längre fram i samman-

hano- med beräkningen af de geografiska longituderna anföras.

För tids- och latituds-bestämningar observerades endast solhöjder, och dessa aldrig

annorlunda än medelst reflex från en qvicksilfveryta ; hafshorisonten blef för detta ända-

mål ingen gång anlitad. För longitudsbestämningar blefvo på tre ställen, nemligen vid

Aeoli kors, på Castréns ö och på ön Mofifen, vinkel-distanser mellan solen och månen upp-

mätta; i öfrigt kunna relativa longitudsbestämningar mellan de olika orter, hvarest tids-

bestämningar blifvit utförda, grundas på chronometer-dragningar, som erhållas antingen

genom repeterade tidsbestämningar på ett och samma ställe efter en längre mellantids

förlopp, eller ock genom tidsbestämningar på olika orter ined kända longituder, jemväl

med lämpliga mellantider.

Den precision, som vid alla dessa bestämningar blifvit ernådd, skall tydligast framgå

ur den detaljerade sammanställning af det insamlade observations-materialet och af dess

beräkning, som jag går att meddela.

De ortsnamn, som här användas, äro i öfverensstämmelse med den karta öfver Spets-

bergen, som Svenska expeditionen upprättat. De astronomiskt bestämda punkterna äro på

denna karta betecknade med ett litet rödt kors.

A. Tids- och latituds-bestämningar.

I följande tabellariska sammanställning af de utförda solhöjds-observationerna och

af de ur dem härledda resultaten begagnas följande beteckningar:

i: prisma-cirkelns indexfel, som alltid blifvit bestäindt genom kontakter mellan de

motsatta solränderna på ömse sidor om cirkelns nollpunkt;

b: barometerståndet uttryckt i engelska tum, när qvicksilfverbarometern blifvit af-

läst, men i millimeter, när aneroid-barometern blifvit begagnad;

t': qvicksilfver-barometerns temperatur efter Fahrenheits thermometer, då denna ba-

rometer blifvit afläst; för reduktionen af aneroid-barometerns stånd har den ob-

serverade luft-temperaturen blifvit använd;

t: luftens temperatur efter Celsii thermometer;

(DÖ. B.: öfre solranden;

(DU. B.: undre solranden;

/O: den använda chronometerns korrektion till sann soltid för observationsstället;

te: tids-eqvationen;

/,„: chronometerns korrektion till observations-ortens medeltid.

Den vid hvarje observations-tillfälle begagnade fick-chronometern är antydd genom
sin nummer.

Hvarje liten tabell, innehållande en fullständig tids- eller latituds-bestämning, består

af två afdelningur, hvardera af tre kolumner, tillhörande hvardera solranden; i första ko-

lumnen af hvardera afdelningen innehållas de iakttagna chronometer-tiderna, i den andra

de motsvarande omedelbara cirkel-afläsningarne och i den tredje de beräknade resultaten,

vare sig latitud eller chronoineter-korrektion till sann soltid. Slut-resultatet, hvarför an-

tages medium af resultaten för båda solränderna, är antecknadt under hvarje tabell.



GEOGRAFISKA ORTSBESTÄMNINGAR PA SPETSBERGEN.

1. Aeoli kors,

a vestra sidan af Treurenberg-bay ; observationsstället var en stor flat stenhäll mellan korset och stranden.

Juni 7:de eftm.

i == + 7"5, b = 29,520, t' = + 12° C, t = -0°6, Chron. 8872.

O Ö. E. O t". R-

3' 15" 34

8

17 53,2

21 9,0

23 45,2

26 39,8

52° 56' 10"

44 20
28 45

15 30
15

Medium

+ l*17'"37
s

5

40,2

31,5

32,5

39,0

3* 34" 18*2

37 16,4

39 28,6

42 24,0

44 55,2

50° 19' 25"

4 5

49 52 55
38 20
25

Medium

+ 1*17'" 26*6

29,3

28,7

23,7

28,5

+ V 17'" 36*1 + 1" 17"27 8

4

yO= + l"17m 3r7
ce = - 1 27,0

ym = +1" 16" 47 vid 3" 31'".

Juni 10:de eftm.

i =;+27"5, 6 = 30,030, t'- 12°0C, *=+3°8, Chron. 8872.

O Ö. R. O U. R.

4" 17" 20*8

19 32,8

21 9,0

')48° 12' 5"

10

47 51 15

Medium

+ 1"16'"53 A

9

58,6

65,0

+ 1" 16"'59"2

4" 23'" 19*0

26 20,6

28 37,2

46" 37' 25"

21 30
9 5

Medium

+ l"16*"59
s

2

60,2

66,2

+ l
h 17" 1*9

y(D = + 1* 17'" 0*5

os — — 51,7

y,„ = +1"16'" 8*8 vid 4" 23"'.

Juni 13:de (14:de f.m.)

i = +6"0, 6 = 29,892, t' = 51° F., t = + 3°li, Chron. 8872.

© Ö. R. O U. K.

18' 45 "15 b*

47 38,6

50 17,4

56° 43' 0"
' 54 10

57 6 30

Medium

+ V 16'" 394
39,2

39,0

+ V 16
m 39'2

18''52'"50 ,

6

55 50,6

58 19,8

56" 16' 10"

29 30
41 20

Medium

+ 1'' 16"' 50'7

44,5

50,5

+ 1
A 16'" 48*6

yO = + l" 16
m
4

(B — —
3'9

7,3

6*6 vid 18" 52'"
ym = +1*16-3

) Minuten ändrad från 13 till 12.



D. G. LINDHAGEN,

Juni 17:de eftm.

i = +8"3, 6 = 29,612, *'=50°5F., t = 5°4t, Chron. 8872.

O Ö. R. O U. R.

4" 45'" 6'8 46" 32' 27*5 + 1' 16'" 8'4 4" 57'" 22 8 44° 26' 57"5 + 1* 15'" 54*0

46 52,4 23 11,7 59 17,2 17 5 53,9

48 41,0 13 40 10,7 5 1 7,2 6 40 64,7

49 56,0 6 47,5 14,9 3 36,0 43 54 10 61,0

51 51,4 45 57 25

Medium

7,7

+ 1" 16'" 107

5 44,0 )43 20

Medium

59,4

+ 1
Ä 15"' 58*6

/O = + 1" 16'" 4*6

as = + 36,1

ym = + 1" 16-407 vid 4'' 55".
*s

Juni 21:sta middag.

i = +7"l, 6=29,754, *'==60"F., t-. +4 n

4, Chron. 8872.

O ö. ii. O u. R-

22'' 18'" 0'0 67° 26' 55" 79° 56' 42" 22"53"'25 8

8 66° 32' 25" 79° 56' 18"

20 47,2 28 50 37 57 25,2 30 55 30

23 4,6 30 41 23 14,8 30 20 17

34 3,6 34 40 32 3 13,8 28 30 33
38 23,6 35 20 39 5 10,2 27 55 22

41 0,2 35 45 35 8 38,8 25 50 25

43 50,0 35 50 37 11 12,4 24 10 26

Medium

13 21,9 22 35

Medium

28

79° 56' 38" 79° 56' 25"

Latitud = 79° 56' 31".

Juni 28:de (29:de f.m.).

i = +19", 6 = 29,880, *'==52°F., t = + 2°(), Chron. 887 2.

O U. R. © Ö. R.

16" 10* 22'0 43" 19' 25" + 1" 1 4™ 30*6 16"22 m 14*4 43" 17' 10" + V 14"32'0

12 40,6 31 10 32,7 23 51,4 25 40 31,4

14 36,8 41 40 37,8 25 56,0 36 50 38,3

16 50,2 52 30 37,3 31 53,6 44 7 40 31,7

18 56,8 44 2 50

Medium

23,4 35 59,6 27 45

Medium

25,7

+ 1" 14"' 32*4 + 1" 14 m 318

KD = + l*14m 32*l
cb = + 3 1,7

ym - + 1" 17'" 33*8 vid 16* 21" •

1

') Minuten ändrad från 44 till 43.



GEOGRAFISKA ORTSBESTÄMNINGAR PÅ SPETSBERGEN.

2. Parrys flaggstång,')

å östra sidan af Treurenberg-bay,

Juni 27:de eftm.

i
-= + 19"5, b = 28,800, *'= 57° F., t = + 3°0, Chron. 8872.

U. R. Ö. R.

4
h
28

m 50
s

6 46° 49' 30" + 1" 15'" 9*4 4" 36'" 19*0 47° 14' 5" + 1" 15'" 0'2

31 10,2 38 5 0,4 40 0,2 46 54 10 7,1

32 45,6 29 45 0,3 41 30,6 46 10 8,5

34 16,8 21 30 3,7 42 32,8 41 10 3,6

35 14,0 16 50

Medium

14 59,8

+ 1
A 15'" 27

43 41,4 35 15

Medium

3,0

+ 1" 15'" 4*5

yO = + 1* 15'" 3*6

ce = + 2 43,6
•

Ym = +1" 17'" 47*2 vid 4" 37'".

3. Fosters udde å New-Friesland.

Observationsstället var sandvallen invid stranden.

Juni 29:de midnatt.

i -= + 25", b = J29,932, *'=64°5F., *=+3 n

8, Chron. 8872.

© Ö. K. U. R.

10'52 m 2*6 27° 0' 50" 79° 58' 0" 11" r 20*2 26° 0' 10" 79 n 57' 49"

54 2,4 50 57 49 3 11,8 50 48

55 36,4 1 10 48 4 48,2 1 30 48

58 7,6 1 50 48 6 21,8 2 30 57

59 34,4 2 10

Medium

45 7 41,8 2 45

Medium

45

79° 57' 50" 79° 57' 49"

Latitud = 79° 57' 50".

Juni 29:de (30:de f.m.).

(*' == + 25"),
2

) b--= 29,916, t'= 56° F., t = + 4
n
8, Chron. 8872.

Ö. R. © U. R.

18" 5
m 51*8 53° 14' 50" + 1" 15'" 39*8 18"16 m 58

8

6 53° 6' 50" + 1" 15'" 35*6

8 34,8 27 50 32,3 18 34,8 14 50 36,6

10 23,6 36 30 27,6 21 52,4 31 10 38,1

12 14,0 45 10

Medium

21,5 24 2,4 41 50

Medium

38,8

+ l
A
15

m 30*3 + 1'' 15'" 37*3

yO = + 1" 15
m 33*8

ce = + 3 14,7

ym = + 1" 18'" 48*5 vid 18'' 15
ri

') Latitud, antagen enligt Parry, = 79° 55' 20".

2
) Indexfelet antaget såsom vid föregående observation.
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4. Depot-ön i Murchisons bugt

Norra spetsen af ön.

Juli 5:te middag.

i = + 16", b = 30,000, *' = 59° F., t = + 4°7, Chron. 8872.

O Ö. R. © U. R.

22" 11" 51*6 65° 58' 25" 79° 59' 56" 22*43 m 43"6 65° 6' 20" 79° 59' 45"

13 41,4 59 55 50 45 36,8 6 15 42

15 7,2 66 1 10 42 47 24,4 5 30 56

18 44,0 2 50 59 49 7,6 5 10 55

20 14,4 3 55.

Medium

51 50 24,0 4 55

Medium

53

79° 59' 52" 79° 59' 50"

Latitud = 79° 59' 51".

Juli 5:te eftm.

i == + 16"6, b = 30,000, t' = 59° F., t = + 4°7, Chron. 8872.

© U. R. O Ö. R.

2" 56
m 19*8 53° 16' 30" + 1" 18

m 45*0 3" 9
m 23*2 53° 15' 25" + l"18m 49

,

3

58 48,4 4 10 49,4 10 54,0 7 50 50,8

3 1 39,6 ')52 50 40 44,9 12 33,2 52 59 50 48,9

4 21,6 37 30 44,4 16 16,0 41 30 47,3

6 47,6
2)25 30

Medium

45,7 19 14,0 26 10

Medium

44,8

+ l"18m 45'9 + V 18
m 48*2

/O = + l
A 18m 47'0

as = + 4 14,8

ym = + 1" 23m 1*8 vid 3
A
8
m

.

') Minuten ändrad frän 51 till 50.

2
) Minuten ändrad från 26 till 25.



GEOGRAFISKA ORTSBESTÄMNINGAR PÄ SPETSBERGEN.

5. Hvalön i Miirchisons bugt,

Norra stranden.

1 = t Zö 4, =

© U. R.

ÖU,UÖU, l = DC> o r., i = -t-

10"12m 3*6 25° 16' 45" 80
n

1' 8" 10" 45'" 28"6

14 2,8 15 50 17 47 3,2

16 9,4 14 30 12 48 32,4

17 35,6 13 50 14 49 55,2

19 13,6 13 25

Medium

25 51 28,4

80° 1' 15"

Latitud = 80° 1' 9".

Juli 5:te midnatt.

t= + 4°1 , Chron. 8

('). R.

') 26° 10' 50"

10 35

10 50

11 10

11 50

Medium

80" 0' 70"

57

58

61

71

80° 1 3"

Juli öde (6:te f*m.).

(i = + 23"4) 2

), b = 30,080, t' = 52° F., t = + 4°0, Chron. 8872.

© Ö. R. O U. R.

)13*58m 47*2 32° 45' 50" + V 19" 24'0 3)14" 9
m 41'6 32° 25' 5" + 1" 19"' 24*8

)14 48,8 53 10 18,4 12 4,0 34 50 30,2

2 47,6 33 1 10 25,0 13 32,4 40 30 27,5

4 28,8 7 10 17,8 15 47,4 49 10 22,3

6 22,0 14 50 23,2 17 20,4 55 35 25,2

7 52,8 20 35 20,9

+ 1" 19
m 21'5

19 10,0 33 3 10 27,8

+ 1" 19"' 26*3

yO = + 1" 19"' 23'9

m « + 4 19,5

ym = + l"23'"43
s

4 vid 14" 9'

') Minuten ändrad från 9 all 10.

2

) Indexfelet antaget såsom vid nästföregående observation.

3

) Tiden har blifvit minskad med 1*.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 5.
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6. Säludden å Stora Stenön i Murchisous bugt

Södra spetsen af udden.

X =

7" 39" 27'

6

42 2,0

43 26,4

45 24,0

47 30,8

49 3,6

51 0,8

+ 417, b --

O ö. R.

31° 18' 10"

9 10

4 15

30 58 10

50 30

45 15

')38 50

Medium

Juli 7:de eftm.

30,060, *'=61°F., *=+3°2, Chron. 8872.

+ 1" 20'" 40'9

44,1

45,1

33,8

42,2

43,1

41,4

7 '52" 31*6

54 10,0

56 25,6

57 39,4

59 29,6

8 41,8

2 19,6

+ 1" 20'" 41*5

yO = + 1" 20'" 36"6

as = + 4 36,8

ym = + 1" 25'" 13'4 vid V 51'

O u. R.

29° 31' 30"

25 30

19 10

14 30

9 20

5 10

10

Medium

+ 1" 20"' 32*2

43,6

24,6

37,6

24,4

30,8

28,4

+ 1* 20" 317

Juli 7:de midnatt.

(i = + 41"7)>), b == 29,990, t = 51
n

5 F., t = 4 • 3°5, Cliron. 8872.

© Ö. R. © U. R.

y 30" 20'0 25° 47' 30" 80" 1' 47" 10" 51'" 2 7*2 24° 45' 30" 80
n 1' 55"

32 0,4 47 30 56 52 48,8 45 50 54

33 52,0 47 27 63 54 30,8 46 25 57

36 24,4 47 10 63 55 56,0 47 10 65

38 37,6 46 55

Medium

58 57 32,4 47 30

Medium

58

80° 1' 57" 80° 1' 58"

Latitud = 80° 1' 58".

') Minuten ändrad från 39 till 38.

2

) Iudexfelet antaget såsom vid nästföregående observation.
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7. Hvalross-udden i Murchisons bugt.

Vestra spetsen af udden.

Juli 7:de (8:de f.m.).

(* = + 421)'), 6 =

O Ö. R.

-- 29,950, t'= 47
n

5 F., *= + 4°9, Chron. «

© U. R.

5872.

15" 55" 40'8 41° 14' 10" + 1" 21" 30*5 16" 5"'54D 41° 2' 15" + l"21'"24s

5

57 28,8 23 20 32,0 7 :>7,6
2

)10 20 26,5

58 49,2 29 50 29,2 8 41,8 17 30 37,0

16 5,6 35 50 24,4 10 36,0 26 30 28,9

1 32,0 43 40 30,8 12 18,8 35 26,3

2 40,0 49 20 30,5 13 28,6 41 10 29,2

3 50,8 55 30 32,9 14 28,4 46 26,1

Medium + l"21 ra 30'0 Medium + 1" 21"' 28*4

y(D = + 1" 21'" 29*2

cb = + 4 40,0

ym = + l"26'
n

9*2 vid 16" 5
m

.

Juli 8:de middag.

(t- + 42"1V), b--

O Ö. R.

= 30,150, «'= 76°5 F., t = 4 5°1, Chron. 1

O U. R.

3872.

22" 28" 32'8 3

) 65° 28' 10" 80° 0' 47" 22" 45'" 4'4 64° 25' 30" 80" 0' 54"

29 57,2 28 10 56 46 54,0 25 10 53

31 11,6 28 25 55 48 14,4 25 5 46

32 39,2 29 10 40 50 8,4 24 10 58

35 4,0 29 35 35 51 39,2 23 45 56

36 29,2 29 40 36 53 5,6 23 30 49

37 43,6
4

)29 20

Medium

46 55 2,8 22 50

Medium

46

80° 0' 45" 80° 0' 52"

Latitud = 80° 0' 48".

') Indexfelet har sålunda blifvit antaget: Juli 7, i = + 41"7

» 11, .. + 42,5

Medium + 42" 1.

2

) Minuten ändrad från 9 till 10.

3

) Minuten ändrad från 27 till 28.

4

) Minuten ändrad från 30 till 29.
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8. Kalkredden å Nordostlandet.

Observationsstället låg tätt invid stranden.

X =

19* 8"' 6*0

9 50,0

11 19,8

13 2,0

16 13,2

+ 42' 5, b

O ö. R.

42° 17' 50"

26 50

34 40

43 30

43 10

Medium

Juli 10:de (ll:te f.m.).

30,010, *'=49°F., t = + 5°,

- 1" 29' ' 17*7

17,5

16,6

16,8

16,0

-1" 29" 169

19" 18" 14*4

19 32,0

21 10,8

23 0,8

24 31,6

25 36,0

26 33,2

yO = - 1" 29" 16*3

cb = + 5 6,8

ym = - 1"24'" 9*5 vid 19" 17'".

Chron. 8873.

Q U. K.

42° T 30"

14 40

23 30

32 45

40 30

46 10

51 10

Medium

- 1" 29'" 18*8

14,1

11,5

15,8

17,0

16,3

16,1

- I" 29" 15*7

% =

11" ' 6*8

12 27,6

14 23,2

17 4,0

19 3,6

22 24,0

24 45,2

Juli ll:te middag.

+ 50"0, b = 29,960, t' = 51
n
5 F., t = + 6

n

O Ö. R.

65

56' 30" 79° 52' 47"

57 50 24

58 20 32

59 38

59 40 35

45

20 45

Medium 79" 52' 38"

40" 48*8

43 31,2

45 22,0

46 54,0

48 43,6

50 47,6

53 5,2

Chron. 8873.

O u. R.

63° 56' 5'

55 10

54 30

54 10

53 10

52 10

50 50

79° 52' 35"

35

33

33

28

25

25

79° 52' 31"

Latitud = 79° 52' 34".
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9. Hyperit-ön.

Vestra stranden.

19*18" ' 5*6

19 43,4

21 22,4

24 20,0

25 41,4

26 59,2

28 21,6

Juli llite (12:te f.m.).

i - + 54"1, b = 759,1 m.m. 1

), t = + 3°5, Chron. 8873.

O Ö. R. © U. R.

43° 5' 30"

17 45

26 30

34 10

42 10

49 50

56 50

yO = - 1* 27" 13*6

cb= + 5 14,9

43° 2' 15" - 1* 27'" 14*5

10 30 19,1

19 50 8,6

35 15 16,1

42 15 18,3

49 10 18,1

57 10 10,4

Medium - 1" 27'" 15
8

19" 30"'33*2

32 42,6

34 28,4

35 52,4

37 22,8

38 48,0

40 10,4

ym = -1" 21'" 587 vid 19" 29'

1*30" 39'2

33 20,0

35 56,8

37 48,1

40 17,6

42 34,0

44 58,8

i = + 35"0,

© Ö. R.

65° 4' 10"

3 50

3 45

3 10

2 15

1 10

10

Juli 12:te middag,

b = 759,2 m.m., t = + 7
n

0,

1" 46'" 57
s

2

49 36,0

51 24,0

53 21,6

55 33,2

57 17,6

58 50,4

Latitud = 79° 42' 35".

79° 42 46"

45

32

35

39

46

45

79° 42 41"

Chron. 8873.

© U. R.

63° 56' 55"

55 30

54 10

52 50

51 30

49 50

48 30

Medium

-r 27"' 15'1

6,6

14,0

11,7

12,0

11,4

14.7

- l*27 m
12

s
2

79° 42' 23"

22

25

31

24

35

38

79° 42' 28'

') Barometerståndet, uttryckt i millimeter, är så väl på detta ställe som allt framgent redan korrigeradt för

temperaturen.
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10. Fosters-ta.

i:.. :,-:-

Jwh 12:-: :

/= - 50 5, b = "
- mjn , t = + 6*0, Chron. 887

; Bl R. O r. r.

34" 2o 2v •

•v

13* 45" 12-4 19 B
'

" 34 63

' 6.4 8 85 10 B9

- 44.4 39 10 . 30 66

1 39 35 63 41
'

41 54 40 1

Medium

63 51 59 - 42 10

Medium79
' 34 58 " 35 7

Latitud = "
> 3

JuK 12.ie (13.-de f.m.).

1 = - : . >, 6 = 758,7 mjn.. t = + 8*2, Chron. 887

ÖL «. O r. b.

19* 9* 59 . 1 ' -V 25" 11*9 19" 19" H il 45 - 1 . -

11 1 i 19 1.6 21 17 i 42 9 : 71.4

12 31.6 .' :•_ • . 17 9

13 55.2 . 11.9 - ;> 1 35 61.2

15 11 8 u _- _ 32 61.3

16 1 . .5 w "

17 - 10

Medium

10.4 M 56,0 51

Medium

4.4

- T 25" 9*2 - 1* 25-

." = - :
.

'

a = - 5 22.3

Y„= - V 19"439 vid 19*19".
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11. Stranden vid Svarta berget å Nordostlandet,

Juli 13:de eftm.

i = + 58"5, b = 756,8 m.m., t - + 2"4, Chron. 8873.

© Ö. R. © U. R.

9' 31" 18*0 32° 27' 50" -l A
22 m 31"8 9" 46'" 26'0 30° 19' 10" - 1* 22 m 36"5

33 34,4 17 30 29,1 47 58,8 11 55 26,0

38 17,2 31 56 40 29,1 49 56,0 3 15 21,3

39 49,6 49 40 25,2 51 6,4 29 58 50 28,6

41 30,0 41 50 17,4 52 26,0 53 10 26,6

. 42 54,0 36 10 22,5 54 0,0 46 10 20,1

44 25,6 29 40

Medium
|

23,3 55 35,2 40 10

Medium

28,4

- T 22 m
26 8

8- 1" 22'" 25'5

y(D = -- V 22
m 26'2

os = + 5 26,6

ym = - 1" 16'" 59*6 vid 9* 45 m
.

Juli 13:de midnatt.

(i - + 58 "5, b = 756,8 m.m., t = + 2°4) '), Chron. 8873.

O Ö. R. O U. R.

13" 43'" 10
s 2)23° 11' 30" 79° 28' 36" 13* 49" 31*6 22° 12' 10" 79° 28' 36"

44 43,2 11 50 26 51 5,2 13 10 39

46 0,0 12 45 32 52 11,6 14 41

47 14,0 13 30 35 53 37,2 15 15 50

48 10,8 13 50

Medium

29 54 38,0 15 30

Medium

36

79° 28' 32" 79° 28' 41"

Latitud = 79° 28' 36".

') Indexfel, barometer- och thermometerstånd antagna såsom vid nästföregående observation.

2
) Minuten ändrad från 10 till 11.
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12. Wahlbergs ö.

Norra stranden.

Juli 13:de (14:de f.m.).

i= + l'12"b, b = 764,7 m.m., t = + 2°5,

O ö. R.

17" 17" 22*8

19 46,8

20 56,4

22 13,2

23 16,0

25 24,4

26 23,6

33

30' 15" - 1" 22"' 57*5

40 50 61,5

46 40 55,1

52 10 59,9

56 50 62,7

7 10 57,8

11 30 59,7

Medium - 1" 22
m 59*2

17" 27" 52
5

8

28 55,6

30 6,4

31 1,6

32 21,6

33 28,8

34 43,6

yO = - 1* 22m 56*4

cb = + 5 29,0

Chron. 8873.

U. B.

32° 16' 10"

20 50

26 10

30 50

37 10

42 15

48 25

- 1" 22™ 51*5

54,3

56,5

53,7

53,7

54,2

51,7

V 22
m 53*7

1" 17
n 27*4 vid 17" 27'

Juli 14:de middag,

(i = + 1' 12"5, b = 764,7 m.m., t = + 2°5)
!),

Q 0. R.

1" 40'" 39*6 65° 2' 50" 79° 23' 32" 3

) 1" 51'"

43 13,6
2)1 35 31 52 3

47 0,8 64 59 30 26 54

49 17,4 58 10

Medium

20 55 2

79° 23' 27"

Latitud = 79° 23' 15".

Chron. 8873

O U. K.

63° 54' 30"

4)53 30

51 50

50 50

Medium

') Indexfel, barometer- och thermometerstånd antagna såsom vid nästföregående observation.

2

) Minuten ändrad från 2 till 1.

3

) Minuten ändrad från 46 till 51.

4

) Minuten ändrad från 54 till 53.

79" 22' 61"

56

68

64

79° 23' 2"
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13. Lovens berg.

Stranden nära norra delen af berget.

10' 19'" 24*8

21 5,2

23 17,2

25 34,8

27 14,0

Juli 16:de middag,

i = + 57"5, b = 759,0 m.m., t = + 6
n

0, Chron. 8873.

1" 4" 52'2

6 29,0

8 52,2

9 56,6

11 14,6

12 27,4

13 59,8

© U. R.

63° 17' 30"

18 30

19 10

19 50

20 30

20 50

21 30

Medium

79° 24 40"

38

55

50

47

52

49

79° 24 47"

i = + 53"4,

© Ö. R.

28° 27' 10"

21 40

12 50

4 30

27 58 30

Medium

23'" 558
4

25 2,8

26 27,4

27 34,6

28 48,6

30 58,6

32 49,8

© ö. R.

64° 26 10"

26 30

26 30

26 20

26

25 50

25 35

Medium

79° 24' 64"

56

58

63

72

82

73

79° 25' 7"

Latitud = 79° 24' 57"

•

Juli 16:de eftm.

b = 759,0 m.m , t= + 5°5, Chron. 8873.

© IL R.

- 1" 27
m 35"5 10" 29"' 3

S

2 26° 49' 30" - l"27 m 62*2

50,3 30 43,6 42 30 49,1

43,9 32 20,0 36 50 52,7

49,5 33 57,6 30 50 51,4

52,8 35 46,8 24 10 49,9

37 40,4 17 30

Medium

51,7

-l"27 m 46*2 - 1" 27
m 52'8

yO = - l"27 m 49 8

5

ce = + 5 45,4

ym = + V 22
m 41 vid 10" 28"

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 5.
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14. Schoal-point.

Stranden vid vestligaste udden af Schoal-point.

Juli 20:de eftm.

i = + 42"5, b = 753,3 m.m., t = + 5°2, Chron. 8873.

4*30 r'37*6

33 44,0

35 14,4

37 28,2

39 18,2

41 21,2

43 15,2

Ö. R.

55° 31' 30"

19 10

13 25

4 45

54 57 45

49 45

42 10

Medium

- l"32m 40'l

33,2

34,6

35,1

37,7

39,7

39,5

- V 32
m 37*1

yö - - 1" 32" 367

ce = + 6 1,9

45' 12

47 2,4

49 48,8

51 39,6

53 40,0

55 20,8

57 16,8

U. R.

53" 31' 50"

23 30

12 50

4 50

52 56 30

49 10

41 20

Medium

T 32m 36*5

34,0

43,2

37,1

36,5

31,5

35,2

- 1
A 32" 36*3

- 1" 26
m 34*8 vid 4" 44"

14* 20m 36*8

23 32,0

25 20,8

Juli 20:de midnatt,

(i = + 42' 5), ') b = 752,8 m.m., t - - 2°2, Chron. 8873.

© Ö. R. U. R.

22° 27' 35'

30 45

32 30

80
r
' 8' 27

"

31

25

Medium 80° 8' 28"

14* 27
m 11*6

29 8,8

30 34,0

Latitud = 80° 8 31".

2)21°32' 10"

3)34 30

36 10

Medium

80° 8 34"

36

36

80° 8' 35"

') Indexfelet antaget såsom vid föregående observation.
2

) Minuten ändrad från 30 till 32.

*) Minuten ändrad från 33 till 34.
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15. Ett ställe å stranden mellan Bird- och Bränvins-bay,

vid foten af Snötoppen.

Juli 22:dra eftm.

i = + 40"0, b = 758,0 m.m., t = + 4°5, Chrou. 8873.

O Ö. R. U. R.

4" 24
m 34*4 54° 20' 50" - 1* 25"' 44*5 4'' 36 m 22*8 52° 32' 30" - 1" 25 ra 38*2

26 17,6 14 10 40,6 37 34,8 27 30 32,9

27 46,0 7 50 28,0 38 59,6 22 10 36,3

28 51,2 4 32,1 40 22,8 16 45 37,3

30 10,8 53 59 25 39,0 41 55,6 10 40 37,5

32 42,8 ')49 40 38,0 43 4,4 6 10 38,5

34 18,0 43 10

Medium

32,0 44 2,0 2 10

Medium

36,0

- 1" 25"' 363 - 1" 25
m 367

yö = -V 25 m 36*5

as = + 6 7,4

ym = - 1* 19" 29*1 vid 4* 35m.

Juli 23:dje middag.

i = +42"2, b = 755,7 m.m., *= + 9°0, Chron. 8873.

O U. R. Ö. R.

0" 54m 26*4 58" 39' 10" 80° 24' 8" V 39m 56'8 59° 49' 50" 80° 24' 28"

56 9,2 40 10 14 41 43,2 48 40 43

57 48,4 41 10 16 42 58,8 48 10 43

59 26,4 42 10 17 44 30,4 47 50 32

1 52,0 42 50 22 46 13,6 47 10 28

2 42,8 43 50 22 47 21,6 46 30 30

4 20,4 44 50

Medium

16 48 32,4 45 30

Medium

41

80° 24' 16" 80° 24' 35"

Latitud = 80° 24' 26 .

') Minuten ändrad fråu 50 till 49.
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16. Low-Island.

Midten af bugten å norra stranden.

Juli 24:de middag.

i = + 47"5
, b = 30,825, * = + 8

n

8, Chron. 8873.

O Ö. R. O TJ. R.

1" 3
m 25*2 59° 28' 20" 80° 20' 11" 1" 35'" 192 58° 32' 50" 80° 20' 1"

5 16,0 29 30 9 39 29,6 31 40 12

6 39,6 30 15 42 21,2 31 10 3

7 57,2 30 55 8 43 42,4 30 25 12

9 40,8 31 55 3 45 1,6 29 50 14

11 4,4 32 10 13 46 8,8 29 10 20

12 40,4 32 40

Medium

18 47 50,4 28 30

Medium

19

80° 20' 11" 80° 20' 12"

Latitud = 80° 20' 11".

Chronom eter-korrektion»än, som bringar förestående observationer på de båda sol-

ränderna till öfverensstämmelse , befinnes vara ungefärligen:

yö = - 1" 29'" 43" -

-

ce = + 6 11

ym = - 1" 23" !

32*.
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17. Nord-Oap å Nordostlandet,

Vid stranden, omkring 1000 alnar SV. om nordligaste spetsen.

Juli 27:de (28:de f.m.).

i= + 37"5, b = 769,6 m.m., * = + 1°1, Chron. 8873.

O ö. it. © U. R.

21* 34m 40*0 48° 26' 10" - V 23 m 35*2 21* 47 m 55*6 48° 19' 0" - 1" 23m 31'0

37 21,2 37 30 36,7 49 46,4 26 50 27,5

38 48,0 43 20 40,9 51 8,0 32 20 28,3

40 21,2 49 50 41,8 52 36,4 37 50 35,7

43 3,2 49 1 20 39,3 54 21,4 45 10 32,1

44 44,8 8 45,1 56 3,2 52 10 29,8

46 20,0 15 15

Medium

35,5

- 1" 23" 39*2

57 33,6 58 30

Medium

25,4

- 1" 23m 30*0

yO = - 1" 23m 34'6

ce = + 6 10,7

n
ym = - l*17w 23'9 vid 21*47

Juli 28:de middag.

i= + 37"5, b = 769,3 m.m., t = + 21, Chron. 8873.

© Ö. R. O U. R.

V 17
m 30*8 57

n 26' 50" 80° 31' 40" 1"29", 16'0 56° 23' 30" 80° 31' 42"

19 12,8 27 10 35 43 6,8 20 ,18,

20 26,8 27 20 33 44 36,4 19

>J21(
21 31,2 26 55 46 46 38,0 18 5

22 48,4 26 55 47 50 0,0 16 10 [18]

24 4,4 26 45 51
|

25 59,6 26 40

Medium

51

Medium80" 31' 44" 80° 31' 42"

Latitud = 80° 31' 43".

') Dessa från de öfriga afrikande observationer hafva blifvit uteslutna. Förmodligen har under det uppehåll af

14"', som föregår dessa observationer^ indexfelet lidit en förändring.
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18. Castréns ö.

Den nordligaste af Castréns öar, midten af vestra stranden.

Juli 28:de eftm.

i = + l' o"0, b = 768,1 m.m., t = + 3°7, Chron. 8873.

© Ö. R. © U. R.

8* 18
m 2*4 33° 22' 30" - 1" 22

m 32*9 8*22" 9'6 32° 0' 30" - 1" 22 m 38*6

18 53,2 18 30 33,2 23 4,4 31 55 50 52,6

19 40,8 15 10 38,6 23 55,6 51 55 53,6

20 16,8 12 10 36,6 26 2,8 42 30 60,4

20 54,8 8 55

Medium

33,4 27 2,0 37 50

Medium

59,6

- V 22
m 34*9 - T 22

m 53'0

yO = - 1' 22
m 44'0

ce = + 6 10,1

ym = -V 16
m 33*9 vid 8" 22m.

Juli 28:de midnatt.

i = + 46"7, b = 767,7 m.m., t= + 3°2, Chron. 8873.

Ö. R. O U. R.

13" 3
m 33*2 19° 27' 30" 80° 29' 44" 13'' 29'" 23*6 18

n 21' 10" 80° 29' 36"

4 56,8 26 50 41 31 4,4 21 30 49

7 2,0 26 10. 44 32 4,4 22 10 65

8 8,4 25 30 35 33 30,0 22 30 66

9 21,2 24 45

Medium

24 34 41,6 22 50

Medium

69

80° 29' 38" 80° 29' 57"

Latitud = 80° 29' 47".

') Augusti I6:de eftm.

(.•=+40"0)'), b = 768,3 m.m., * = + 2°5, Chron. 8873.

O U. R. Ö. R.

9* 42m 19*6 14° 7' 30" - 0" 56
m 45*5 9

A 47 m 51*8 14° 49' 10" - 0" 56
m 28*4

43 44,8 2

Medium

40,4 49 1,6
3)44 50

Medium

25,6

- h
56

m 43"0 - 0" 56
m 27*0

yQ= -0" 56 m 35*0

<b= + 3 57,7

Ym = - A 52 m 37'3 vid 9* 46m
.

') Dessa observationer anställdes på en punkt, som låg ungefärligen 2000 Sv. alnar S.O. om förra observations-

stället. Skilnaden mellan de båda ställenas tider är följaktligen ungefär 11*, och mellan deras latituder 27''

*) Indexfelet sålunda antaget i enlighet med dess storlek vid aadra observationstillfällen omkring samma tid.

s
) Minuten ändrad från 43 till 44.
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19. Parry's ö.

Midten af det smala näset å öns södra spets.

Juli 29:de eftin.

'

i = + 45"0,

O Ö. R.

b = 766,8 m.m., t = + 4°5, Chron. 8873.

© U. R.

6" 24'" 12*8 42° 0' 30" - 1" 20'" 287 6" 31
m 56*0 40° 20' 10' - 1" 20m 28*5

25 58,0 41 51 50 26,0 33 14,4 14 10 32,5

27 3,6 46 50 29,5 34 9,2 9 50 33,8

27 51,2 43 10 31,5 35 8,8 5 5 34,5

28 51,2 38 20 31,4 36 29,2 39 58 30 33,6

29 49,6 33 30 29,9 37 37,2 52 50 31,5

30 41,6 29 10

Medium

28,2 38 41,4 47 50

Medium

33,9

- 1" 20"' 29'3 - 1" 20m 32*6

yO = - 1" 20 '" 3 1'0

cb = + 6 8,6

ym = - 1' 14'" 22
5

4 vid 6* 31
m

.

Juli 29:de midnatt.

i = + 40", ib = 768,9 m.ra., * = + 0°7, Chron. 8873.

© Ö. R. O U. R.

13A
12 m

ll
8

2 19° 10' 20" 80° 36' 52" 13" 2 l
m 55*2 18° 6' 50" 80° 36' 49"

13 41,2 9 50 44 23 18,4 6 50 48

14 58,0 9 35 42 24 39,2 7 10 56

16 30,0 9 25 43 25 59,2 7 20 58

17 53,6 9 20 44 27 22,8 7 30 58

19 25,2 9 10 41 28 40,4 . 7 45 61

20 42,8 9 10

Medium

43 30 12,8 7 55

Medium

58

80° 36' 44' 80° 36' 55"

Latitud = 80° 36' 50".

Augusti 7:de eftm.

i= + 45"0, b = 757,8 m.m., t = -0°2, Chron. 8873.

© Ö. R. IJ. R.

5" 57
m 40*0 39° 27' 30" -1*19" 61*5 6" 10

m 5*6 37° 25' 50" - 1" 19
m 60*8

58 53,6 21 30 57,9 13 54,0 7 30 58,0

6 26,8 14 30 61,6 15 9,6 1 35 58,9

4 19,6 38 55 50 56,4 18 22,8 36 46 10 58,7

5 48,0 48 50

Medium

55,6 19 37,6 40 20

Medium

60,0

- 1*19" 58*6 - 1* 19m 59*3

trO -= - 1" 19" 59*0

cb = + 5 28,0

ym = - 1* 14" 31*0 vid 6* 8
m

.
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20. Mårtens ö.

Midteu af södra stranden och något vester om det ställe, der låglandet börjar.

Augusti 3:dje (4:de f.m.).

i = + 52"5, b = 756,7 m.m., t = + 2
n

5, Chron. 8873.

O ö. u. U. R.

22*22 m 51'6 48° 17' 50" - 1" 18
m 12'5 22*34" 6*4 47

n 53' 10" - l"18 m 107

24 54,0 25 10 8,8 36 44,0 48 1 50 11,0

26 17,2 29 30 16,5 38 14,0 6 30 15,0

27 48,4 35 10 8,5 39 42,8 11 50 5,0

29 17,6 40 30 3,9 41 0,4 16 30 17 55,2

31 20,4 47 10 8,4 42 31,6 20 30 18 11,0

32 28,4 51 10

Medium

4,6

- 1* 18
m 9'0 Medium - I" 18

m 8*0

KD = - V 18
m

8*5

as = + 5 48,5

n

ym = - l"12 m 20'0 vid 22* 33'

Augusti 4:de middag.

i= + 52"5, b = 757,9 m.m., t = + 4
n

0, Chron. 8873.

O U. R. © Ö. R.

0" 52m 57*2 52° 32' 10" 80 n 39' 17" 1" 25m 56*8 53° 40' 50" 80° 39' 24"

54 35,2 33 10 13 28 50,0 40 10 24

55 55,6 34 8 30 3,6 39 50 23

57 17,2 34 20 17 31 33,6 39 30 19

58 25,2 34 45 19 32 39,6 39 10 18

1 1 33,2 36 10 13 33 39,2 38 30 17

3 3,6 36 45

Medium

11 34 51,6 38 10

Medium

23

80° 39' 14" 80° 39' 21"

Latitud = 80° 39' 18".
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21. Phipps ö.

Södra stranden, något öster om sydvestra udden.

1* 15" 35"6

19 27,6

20 17,2

20 54,4

21 49,6

22 58,0

23 47,2

Augusti 6:te middag,

i = + 45", b = 761,7 m.m., * = +
n

2, Chron. 8873.

6" 29'" 10'4

31 20,4

33 20,4

35 2,4

36 13,6

38 2,0

39 11,2

© Ö. R. © U. R.

52° 35' 20" 80° 40' 4" 1" 25'" 42*8 51° 31' 30"

35 10 12 26 38,0 31 20

35 10 11 27 35,2 31 10

35 5 12 28 21,2 31

35 5 11 29 52,8 30 30

35 10 30 55,6 30 25

34 50 12 31 55,2 29 50

Medium 80° 40' 10" Medium

Latitud = 80° 40' 11".

80° 40' 10"

10

10

10

14

8

17

80° 40' 11'

Augusti 6:te eftm.

i = + 45'; b = 759,9 m.m., t = + l
n

0, Chron. 8873.

O ö. R.O U. K.

36° 23' 20" - 1" 19'" 24
s

2

13 50 35,6

3 30 26,6

35 55 30 29,5

49 30 25,7

41 10 30,9

35 55 34,4

Medium - 1" 19'" 29
8

6

yö = - 1" 19
m 30

s

6

ce = + 5 34,7

ym = - i" 13"' 55*9

6" 41" 36*4

43 1,6

44 22,8

45 27,6

46 34,8

47 38,4

49 10,4

36
n 27' 20" - 1* 19

m 35*4

20 15 32,9

13 30 30,5

8 10 29,2

2 50 30,5

35 57 40 30,3

50 25 32,5

Medium - 1" 19'" 31*6

K. Vet. Akad. Hand). B. 4. N:o 5.
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22. Extremhook.

Vid stranden, omkring 1500 alnar vester om nordvestra udden.

17" 9" 14*8

10 7,6

11 22,0

12 6,0

12 56,4

13 57,2

15 13,6

» 3» 56*0

8 3,6

9 23,6

10 41,2

12 15,6

16 7,2

16 58,4

i= +53"3,

© Ö. R.

21° 46' 30"

49 50

55 30

58 10

22 1 10

5 10

10 40

Medium

Augusti 8:de (9:de f.m.).

b - 752,5 m.m., t = + 2
n

0, Chron. 8873.

O u. R.

- 1*21™ 26*2

29,3

20,5

25,0

31,1

33,4

29,6

17" 20' '29*6

21 36,0

22 49,6

23 48,0

25 24,8

26 33,6

27 16,0

_ i" 21- 27*9

yO = - 1" 21"' 27*9

ce= + 5 17,0

ym = - 1" 16'" 10*9 vid 17" 18"

21° 30' 5"

34 50

39 50

43 10

49 50

55 30

58 30

Medium

Augusti 9:de middag,

i = + 50"0, b = 752,7 m.m., t = + 4°5, Chron. 8873.

O ö. R.

51° 21' 30"

22 50

23 20

23 35

24

24 35

24 50

Medium

80° 24 29"

30

26

28

25

24

19

80° 24' 26"

1"25'" 3*6

26 37,2

28 17,6

30 2,8

33 4,0

34 32,4

36 5,6

O U. R.

50° 21' 30"

21 30

20 55

20 30

20 10

20

19 20

Medium

Latitud = 80° 24' 20".

1
A 2P24*1

22,4

24,4

35,2

37,5

26,1

25,8

- I" 21'" 27'9

80° 24 20"

14

23

25

12

3

7

80° 24' 15"
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23. Sabines ö.

Östra stranden af den nordligaste bland Sabine's öar.

Augusti 10:de midnatt.

i= + 1' 22"5, b = 764,3 m.m., t = + 2°0, Chron. 8873.

© Ö. R. O U. R.

12" 21"' 44*4 12° 20' 50" 80
n 17' 63" 12" 53'" 5*6 11° 7' 30" 80° 17' 51"

43 41,2 10 50 60 55 22,4 7 30 51

45 4,4 10 10 48 57 47,2 7 50 58

46 24,8 ')9 45 42 58 56,4 8 30 74

13 58,8 8 30 67

1 59,6 8 30 63

Medium

3 57,6 8 40

Medium

57

80° 17' 53" 80° 18' 0"

Latitud = 80° 17' 57".

Augusti 10:de (llUe f.m.).

i= +V 19"2, b = 764,3 m.m., t = + 4°0, Chron. 8873.

O Ö. R. © U. R.

19* 23" 18*0 33° 18' 50" - 0" 53m 7 6 19"32 m 0*8 32° 59' 50" - 0* 53
m 0*2

25| 36,0 30 50 1,8 33 35,2, 33 7 30 2,1

26 42,8 36 10 4,3 34 58,0 14 30 0,5

27 55,6 42 30 1,0 36 17,6 20 30 7,6

29 28,8 49 30

Medium

9,9

- 0" 53M 4*9

37 37,6 27 20

Medium

4,9

- 0* 53"' 3*1

yO = - 0" 53"' 4*0

ob = + 4 58,5

Ym = -0*48'" 5*5 vid 19" 30"
•

') Minuten ändrad från 8 till 9.
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24. Prins Oscars land,

första ankarplatsen, å vestra stranden.

-

Augusti 12:te eftm.

(*= + 50' 0, b = 751,3 m.m.)'), t = + 2*0, Chron. 8873.

O U. R.

7" 54'" 32*4 23° 28' 10" - 0" 48'" 54*8

57 17,6 15 10 56,1

rO = - 0" 48 m 55*5

ce = + 4 43,8

Ym = _ 0* 44m 117 vid V 56'".

-

-

Augusti 13:de middag.

i= + 50"0, b - 751,3 m.m., t = + 5°0, Chron. 8873.

© Ö. R. O u. R.

0" 28'" 55*6 49° 9' 30" 80° 18' 48" 0" 35"' 55*6 2

) 48° 8' 30" 80° 18' 56"

31 20,0 9 50 67 37 56,0 9 10 51

32 10,4 10 10 67 38 36,8 8 50 65

33 16,0 10 50 58 39 35,6 8 50 71

34 46,0 10 55

Medium

70 40 46,4 8 40

Medium

83

80° 19' 2" 80° 19' 5"

Latitud = 80° 19' 4".

') Indexfel och barometerstånd antagna såsom vid efterföljande observation.

2

) Minuten ändrad från 9 till 8.
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25. Prins Oscars land,

vändpunkt å östra stranden.

•

Augusti 14:de midnatt.

i = + 33' 7, b = 764,5 m.m., t - + 5% Chron. 8873.

© Ö. R. O U. R.

12" 24" 21*2 10° 8' 30" 80 ft 25' 59" 12* 41" 14*8 9° 2' 30" 80 n 25' 59"

26 16,0 7 50 63 42 19,2 2 47

28 24,0 6 50 57 43 54,0 1 50 44

29 52,0 6 30 62 45 4,0 1 55 47

34 19,2 5 10 60 46 24,8 1 50 45

35 29,2 4 20 42 47 39,6 1 50 43

36 42,8 ')4 30

Medium

54 49 16,0 2

Medium

46

80 ft 25' 57" 80° 25' 47"

Latitud = 80° 25' 52".

Augusti 14:de (15:de f.m.).

i = + 50 "0, b = 768,5 m.m., t = + 7°3, Chron. 8873.

© Ö. R. © U. R.

19" 13" 53*2 30° 51' 30" - 0" 44"' 22
8 19* 28'" 2*0 30° 57' 30" - 0" 44'" 26*3

15 45,6 31 50 20,7 29 34,8 31 5 27,0

17 5,6 7 10 23,6 30 34,4 9 50 27,2

18 15,6 12 50 24,4 31 34,0 14 50 25,4

19 47,4 20 20 24,5 32 42,4 20 30 23,9

24 59,2 46 22,7 33 48,0 25 50 24,0

26 18,0 52 10

Medium

25,8

-0*44m 23*4 Medium - 0* 44'" 25*6

rO = - 0" 44'" 24*5

ce = + 4 16,0

Ym = -0"40'" 8'5 vid 19" 25'n

') Minuten ändrad från 3 till 4.
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26. Scoresbys ö.

Toppen af den laga bergshöjden ä norra udden af ön.

9" 31'" 24*0

33 24,0

35 30,0

36 57,6

38 10,4

12" 31' ' 9
8

6

32 31,2

33 33,6

34 30,4

35 28,4

36 34,0

37 32,8

Augusti 15:de eftm.

i = + 25", b = 769,8 m.m., t= + 3
n

2, Chron. 8873.

© U. R. O Ö. R.

14° 57' 50" -0'5r50*0 9"51 m 21'6 14° 48' 30" -0*51 m
51

e4

')50 30 52,3 52 49,2 43 30 51,9

42 10 43,6 54 11,6 39 10 58,2

37 30 54,7 55 13,2 35 50 60,7

33 45

Medium

65,6 56 36,4
2)30 50

Medium

55,2

- 0" 51'" 53*2 - 0' 51" 55*5

yO = - 0" 51'" 54*4

ce = + 4 10,3

ym = - 0" 47 m 441 vid 9" 44"

Augusti 15:de midnatt.

i = + 30", b = 769,9 m.m.,

O ö. R.

9° 25' 30"

24 50

24 30

24 10

23 50

23 10

22 40

Medium

80° 22' 26"

24

26

27

28

19

14

80n 22' 23'

t = + 31, Chron. 8873.

© U. R.

8° 21' 10"

20 30

20 30

20 10

20

19 40

19 50

Medium

12" 38" 1 53'6

40 41,6

41 45,6

42 52,0

44 21,2

45 25,6

46 35,4

Latitud = 80° 22' 22".

') Minuten ändrad frän 49 till 50.

2
) Minuten ändrad från 29 till 30.

80° 22' 20"

14

22

20

23

18

28

80° 22' 21'
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27. Bränvinsbay.

Midten af vikens södra strand:

0*46 " 2"0

47 22,0

48 24,4

49 26,4

50 36,8

51 38,0

52 50,0

3" 20" ' 47'2

21 48,0

22 36,8

23 28,0

24 22,0

25 34,8

26 29,2

Augusti 19:de middag.

i = + 50', b = 759,4 m.m., t = + 7°0,

O u. R.

44° 22' 35"

22 50

23 10

23 20

23 30

23 45

23 55

Medium

80° 17' 53'

57

55

57

58

56

56

80° 17' 56"

V V

3

4

5

6

7

56*4

12,4

22,8

25,6

25,2

20,0

8 14,0

Chron. 8873.

© Ö. R.

45° 27' 0"

27

26 55

26 50

26 35

26 30

26 25

Medium

80° 17 69"

65

63

61

64

61

57

80° 18' 3"

Latitud = 80° 17' 59".

Augusti I9:de eftm.

i = + 47"5, b = 758,3 m.m., t = + 3
n

9, Chron. 8873

ö. R.

3" 27'" 54*0

29 5,2

29 50,0

30 56,4

31 43,6

32 39,2

34 24,4

rO = - 0" 59'" 37*2

ce = + 3 21,9

Ym = - 0" 56'" 15*3 vid 3' 27'".

41' 10" -0" 59 m 41 8

5

37 50 37,3

35 30 40,8

32 35 35,7

29 50 37,1

26 10 39,8

23 35 44,8

Medium -0" 59'" 39*6

© U. R.

40° 15' 20"

11 20

8 55

5 20

3

5

39 54 40

Medium

0" 59m 347

31,1

30,9

30,9

35,4

37,5

44,1

- 0" 59'" 34*9
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28. Drifveds-redden i Loinmebay.

Den smala sandstranden mellan lagunen och hafvet.

"43m
ll

s

2

45 28,8

48 1,6

50 2,0

51 27,2

52 58,8

54 53,6

56 50,8

Augusti 22:dra (23:dje f.m.).

+ 30", b = 29,650, t' = 52° F., t = + 3"0,

© Ö. R.

21° 20' 30"

32 10

22

46 30

56 50

4 45

13 20

23 10

33 45

Medium

- 1" 4'" 164

24,2

17,9

23,5

20,7

16,9

21,1

22,9

- 1" 4
m 20*4

18" 58'" 52*4

19 9,6

1 24,0

3 20,4

4 29,6

6 16,4

7 46,4

Chron. 8873.

O u. R.

21" 42' 0"

49 10

55 50

6 30

12 25

22 20

30 40

22

Medium

1*4" 12 3

17,9

18,4

17,0

20,7

18,2

16,1

_ X
H
4

,«

17
.

2

/O = - 1" 4"' 18*8

cb = + 2 28,4

/,„ = - 1" 1'" 50*4 vid 6
A 56'".

Augusti 23:dje middag.

i = + 40", b = 29,604, *'= 52° F , t = +-2°5, Chron. 8873.

© Ö. R. O U. R.

0*35* 11*6 44° 20' 40" 79° 26' 26" 0" 42 m 13*6 43" 21' 50" 79° 26' 22"

36 20,0 21 40 19 43 37,2 22 30 23

37 58,8 22 30 27 45 3,8 23 10 24

39 21,6 23 50 13 46 8,0 23 40 23

40 36,4 24 15

Medium

22

Medium79° 26' 22" 79° 26' 23"

Latitud = 79" 26' 22".
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29. Moffen.

Yestra stranden af ön.

Augusti 28:de eftm.

i == + 40"0, b = 29,890, t'= 54° F., t = + 1°0, Chron. 8873.

O Ö. R. O U. R.

6" 8
m 3*2 25° 28' 55" - I"17 m 2r9 6" 14m 6

S
4 23° 56' 0" - 1" 17

m 308

9 27,2 22 10 27,1 15 6,0 ')50 40 26,1

10 33,2 16 50 27,3 15 41,2 47 40 25,9

11 22,0 12 30 24,3 16 39,2 43 20 32,4

13 1,2 5 10

Medium

36,2 17 28,4
2)38 50

Medium

28,2

- 1» 17"' 27
9

4 - 1" 17
m 28

8

5

yö = - 1" 17"' 28*0

ce = + 57,9

r,„ = - 1
Ä
16

W 30'1 vid 6"13m
.

Augusti 28:de midnatt.

(* = + 40"0) 3

), b = 29,850, f'=51°F., t= + 0°9, Chron. 8873.

O Ö. R. O U. R.

10'' 30
m 31*6 5° 6' 50" 80° 0' 60" 10" 41

m 28"2 3° 34' 50" 80° 0' 60"

32 48,4
4)4 59 55 43 26,8

6)28 84

34 18,0 54 30 73 46 54,8 17 50 57

35 28,4 50 50 84 49 50,8 9 30 59

37 16,0 44 50

Medium

78 51 26,4 4 50

Medium

46

80° 1' 10" 80° 1' 1"

Latitud = 80° 1' 6".

') Minuten ändrad från 51 till 50.

2

) Minuten ändrad frän 39 till 38.

3

) Indexfelet antaget såsom vid föregående observation.

4

) Minuten ändrad från 60 till 59.

s
) Minuten ändrad från 29 till 28.

K. Vet. Akad. Hand). B. 4. N;o 5.
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B. Longitndsbestäiniiingar genom observerade måndistanser.

För longitudsbestäniningar af detta slag har Herr Nordenskiöld på tre punkter,

nämligen vid Aeoli kors, på Castréns ö och på öu Moffen, uppmätt distanser mellan

solens och månens hvarandra närmaste ränder. Till underlättnad för beräkningen af dy-

lika observationer finnas i Nautical Älmanac ärligen införda geocentriska lunar-distanser

för livar tredje timme medeltid i Greenwich. Men i Nautical Almanac för år 1861 äro

dessa lunar-distanser ännu beräknade efter de Burchardtska måntabellerna, som i nog-

granhet stå långt efter de nyare Hansenska tabellerna. För att icke till de fel, hvarmed

observationerna sjelfva oundvikligen äro behäftade, lägga ännu några betydligare theore-

tiska fel, har jag trott mig böra försaka den underlättnad, som Nautical Almanac i detta

hänseende erbjuder, och i det stället grunda beräkningarne på de Hansenska tabellerna.

Jas har derföre ur dessa tabeller deducerat manens lonoitud och latitud motsvarande

ungefärliga tiden för hvarje observations-series midt jemte dertill hörande variationer på

0,01 dygn, och sedermera ur dessa koordinater och de motsvarande solkoordinaterna,

tagna ur Naut. Almanac, beräknat nya geocentriska lunar-distanser jemte deras variatio-

ner; genom dessas samt de motsvarande Greenwich-tidernas jemförelser ined de observe-

rade måndistanserna, korrigerade för halfdiametrar, parallax och refraktion, samt med de

motsvarande chronometer-tiderna , hafva de be^a^nade chronometrarnes korrektioner till

Greenwichs medeltid blifvit funna. Skilnaden mellan dessa chronometer-korrektioner och

dem, som medelst observerade solhöjder blifvit funna i förhallande till observations-orternas

medeltider, gifva slutligen dessa orters longituder räknade från Greenwich's meridian.

I afseende på indexfel, barometer- och therinometer-afläsningar, äfvensom chrono-

meter-korrektion till en observationsorts medeltid, skola de i det föregående antagna be-

teckningarne fortfarande begagnas. För öfrigt betecknar jag

med D '-. den omedelbarligen på cirkeln aflästa distansen mellan månens och solens ränder;

» rm och r„: månens och solens apparenta (med parallax och refraktion behäftade) radier;

» D': den ur D", genom adderande af qvantiteten i + rm + r,, härledda apparenta di-

stansen mellan solens och månens centra;

a AD\ reduktion af den apparenta distansen i anseende till parallax och refraktion;

» D: den genom denna reduktion erhållna observerade geocentriska distansen mellan

de båda himmelskropparnes centra;

» ^(D: månens geocentriska longitud;

» /?©: » » latitud;

» ^O: solens geocentriska longitud;

» /?0: » » latitud;

» D : den mot dessa koordinater svarande geocentriska distansen mellan månen och

solen.
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Aeoli kors.

Observationsstället detsamma som det sid. 5 angifna.

Juni 28:de (29ide f.m.).

'+ 19 "0, b = 29,87, t'= 52°5 F., t = + 1°8, Chron. 8872,
= + 1" 17

m
33*6, rm = 15' 0"5, ra

= 15' 46"0, i + r„, + r, = 31' 5"5.

Chronom. tid. D". D'. /ID D,

14" 55'" 2 ID 100° 36' 10" 101° 7' 15"5 - 17' 17 "0 100° 49' 58 '5

59 51,4 34 50 5 55,5 - 17 26,5 48 29,0
15 1 53,0 33 55 5 0,5 - 17 30,8 47 29,7

4 9,0 32 35 3 40,5 -17 35,6 46 4,9

10 1,6 29 25 30,5 - 17 47,9 42 42,6

12 40,2 28 35 100 59 40,5 -17 53,6 41 46,9

16 7,2 27 10 58 15,5 -18 0,8 40 14,7

18 26,8 25 55 57 0,5 - 18 5,6 38 54,9

24 15,2 23 10 54 15,5 -18 17,9 35 57,6

31 21,6 20 50 51 55,5 - 18 32,8 33 22,7

37 29,4 18 40 49 45,5 - 18 45,8 30 59,7

Ur Hansens tabeller, i afseende på månen, och ur Naut. Almanac, i afseende på
solen, hafva följande koordinater blifvit härledda:

vid 15"27'"0* medeltid i Greenwich

A<D = 356
n 35' 28' 4, variation på 0"01 = + 7' 15"49

hvaraf fås:

vid 15*27 m

#D= + 5° 3' 1"3,

*0 = 97° 18' 11"6,

/?0= +0"9;

med.tid i Greenwich: D

= +
= +

11"62

34"31

100°40'11"5, var. på 0*01 = - 6' 39"8

eller på l
m = - 27"765.

Härur erhållas de medeltider i Greenwich, hvilka motsvara de i ofvanstående tabell

innehållna värdena på D. Genom dessa medeltiders jemförelser med de iakttagna chro-

nometertiderna erhållas de olika värden på chronometerns korrektion till Greenwichs

medeltid, hvartill observationerna, hvar och en för sig, leda. Vi få alltså:

Medeltid Chron. korr. till
Chronom. tid.

i Greenwich. Greenwichs medeltid.

14" 55'" 210 15" 5'" 50* + 0" 10
m 29 8

59 51,4 9 5 9 14

15 1 53,0 11 13 9 20

4 9,0 14 16 10 7

10 1,6 21 34 11 32

12 40,2 23 34 10 54

16 7,2 26 53 10 46

18 26,8 29 46 11 19

24 15,2 36 8 (11 53)

31 21,6 41 43 10 21

37 29,4 46 52 9 23
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Med uteslutande af den tredje observationen nedifrån, hvilken alltför mycket af-

viker från alla de öfriga, erhålles medium:

Chron. korr. till Greenw. medeltid = + 0" 10
m 20

8

5 vid 15" 14
m

.

Genom att subtrahera denna chronometer-korrektion från den samtidiga chronometer-

korrektionen till medeltid vid Aeoli kors erhålles denna orts ostliga longitud från Green-

wich. Den definitiva härledningen af denna longitud skola vi likväl uppskjuta, intilldess

chronometerns dragning blifvit närmare bestämd. Det ofvan angifna ym har tjenat för

beräkningen af qvantiteterna z/Z>, och är för detta ändamål mer än tillräckligt noggrant;

men för härledningen af longituden bör ym beräknas medelst den definitiva chronometer-

gång, hvilken under nästföljande afdelning C kommer att bestämmas.

Castréns ö.

Observationsstället detsamma som det sid. 22 i texten angifna.

Juli 28:de (29:de f.m.).

i = + 29"0, b = 767,3, t = + 5
n

0, Chron. 8873,

ym = - 1* 16
m
34'5, rm = 14' 54"2, r, = 15' 47"5, i + rm + r. = 31' 10"7.

Chronom. tid. D". D'. JD. D,

21
A 42 m 56"0 ') 95° 38' 30" 96° 9' 40"7 - 22' 13 "5 95° 47' 27"2

46 38,4 36 30 7 40,7 -22 18,8 45 21,9

48 36,8 35 50 7 0,7 -22 21,7 44 39,0

50 7,2 35 30 6 40,7 -22 23,8 44 16,9

51 46,0 34 50 6 0,7 -22 26,4 43 34,3

53 39,2 34 5 10,7 -22 29,0 42 41,7

55 38,4 33 5 4 15,7 - 22 31,7 41 44,0

57 37,6 32 30 3 40,6 -22 34,6 41 6,0

Ur Hansens tabeller och Naut. Almanac deducerade:

vid 19
A 13

,"47 S

medeltid i Greenwich

*C = 30° 19' 57 7, variation på 0"01 = + T 7"64

/3C= +5°0'42'6, » » » =-ll"45 '

AO = 126°4'49"6, » » » = + 34"43

/JO = + 0"9.

Häraf fås:

vid 19" 13"' 47* med.tid i Greenwich: D = 95"43'32"5, var. på 0"01 =

eller på l
m =

') Minuten ändrad från 37 till 38.

6' 31"8

27"21.
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Vidare erhålles:

37

Chronom. tid.
Medeltid

i Greenwich.
Chron. korr. till

Greenwichs medeltid.

21° 42' 56"0 19" 5
m

9' _ 2" 37- 47»

46 38,4 9 46 36 52

48 36,8 11 21 37 16

50 7,2 12 9 37 58

51 46,0 13 43 38 3

53 39,2 15 39 38

55 38,4 17 46 37 52

57 37,6 19 10 38 28

Medium - 2" 37"' 47
8

vid 21" 51"

Moffen.

Observationsstället detsamma som det sid. 33 angifna.

Augusti 28:de.

i=+40"0, 6 = 29,878, *'=57°6R, t = + n

9, Chron. 8873,

ym = -l"16m 30 s

2, rm = 15'2"7.

I anseende till solens ringa höjd öfver horisonten, i det att hennes apparenta zenith-

distans vid första observationen var 88° 24' 18" och vid den sista 88° 43' 53", kan hennes

apparenta radie icke antagas fullkomligt konstant under hela observations-seriens förlopp.

Densamme befinnes vara

vid första observationen, i\ = 15' 43 "7

» sista » r„ = 15' 41"0,

hvadan

vid första observ., i + rn + r,= 31' 26"4

» sista » i + rm + r = 31' 23"7.

Chronom. tid. D". /)'. JD. D.

11" 0" 1
8

2 85° 58' 20" 86° 29' 46 "4 + 6' 23"8 86° 36' 10"2

1 51,2 57 30 28 56,1 + 6 33,0 35 29,1

3 18,4 56 50 28 15,8 + 6 39,9 34 55,7

4 52,8 56 10 27 35,5 + 6 48,1 34 23,6

6 22,0 55 10 26 35,2 + 6 55,5 33 30,7

7 53,2 54 30 25 54,9 + 7 3,1 32 58,0

9 13,6 53 40 25 4,6 + 7 9,6 32 14,2

11 21,6 52 20 23 44,3 + 7 20,3 31 4,6

14 32,0 50 50 22 14,0 + 7 36,2 29 50,2

15 44,4 50 20 21 43,7 + 7 42,2 29 25,9
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Ur Hansens tabeller och Naut. Almanac deducerade:

vid 8" 53" 13* medeltid i Greenwich

ÅC = 68° 55' 11"0, variation på 0*01 = + 7' 13"87

fm = + 2° 48' 16"3, » » » = - 32"47

ZQ = 155° 27' 56"2, » » » = + 34"82

/SO = + o"6.

Häraf fås:

vid 8" 53"' 13' med.tid i Greenwich: D = 86° 33' 0"1, var. på 0"01

eller på 1'"

Vidare erhålles:

- 6' 38"68

- 27"686.

Chronoro. tid.
Medeltid

i Greenwich.

Cliron. korr. till

Greenwichs medeltid.

11" 0"' 1*2 8* 46" 21* - 2" 13 m 40«

1 51,2 47 50 14 1

3 18,4 49 2 14 16

4 52,8 50 12 14 41

6 22,0 52 7 14 15

7 53,2 53 18 14 35

9 13,6 54 53 14 21

11 21,6 57 23 13 59

14 32,0 9 5 14 27

15 44,4 57 14 47

Medium = - 2" 14"' 18*2 vid 11" 8
m

.

I anseende till solens låga stånd vid observationstillfället och den kalkulerade re-

fraktionens deraf beroende osäkerhet, torde noggrannheten af denna tidsbestämning icke

böra strikte bedömas efter de särskilta observations-resultatens inbördes öfverensstämmelse.

C. Loiigitiulsbcstiimningar medelst chronometrarue.

De under afdelningen A meddelade tidsbestämningarne leda omedelbarligen till kän-

nedom af longituds-skilnaderna mellan de olika orter, hvarest dylika tidsobservationer

blifvit utförda, så snart man känner de begagnade chronometrarnes gång, och dymedelst

är i tillfälle att angifva deras samtidiga stånd i förhållande till dessa orters medeltider.

Exkursioner till utrönande af longituds-skilnader medelst chronometrar anordnar

man ändamålsenligast så, att, sedan först tidsbestämning blifvit erhållen å den utgångs-
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ort, till hvilken man närmast vill referera åtskilliga andra orters longituder, och seder-

mera äfven å dessa sednare orter, man slutligen återvänder till utgångsorten, för att

genom en derstädes förnyad tidsbestämning erhålla en chronometergång, som gäller för

sjelfva denna exkursion eller utgör chronometerns medeldragning under densammas för-

lopp. Man skulle på sådant sätt erhålla de sökta longituds-skilnaderna oberoende af hvarje

annan vilkorlig förutsättning, än den af de utförda tidsbestämningarnes riktighet, så fraint

chronometern under resan städse bibehållit en oförändrad gång, eller, med andra ord, så

framt densammas medeldragning städse äfven varit dess verkliga dragning. För att för-

minska inflytelsen af chronometergångens oregelbundenheter begagnar man flere chrono-

metrar, hvilka man komparerar med hvarandra, om ej oftare, åtminstone omedelbarligen

före eller efter hvarje tidsbestämning.

Att dessa principer icke alltid under Spetsbergsexpeditionen kunnat följas, ligger

nästan i sakens natur, då expeditionen hade så många andra ändamål, som icke borde

tillbakasättas ensamt för det geografiska ändamålet. Vi finna repeterade tidsbestämningar

utförda vid Aeoli kors från den 7:de till den 28:de Juni; men derunder förekommer blott

en exkursion till det närbelägna stället "Parry's flaggstång" för bestämmande af dess lon-

gitud. Från den 28:de Juni till den 28:de Juli, under hvilken tid observationer äro anställda

å en mängd punkter förnämligast omkring Hinlopen Strait, förekommer icke någon på ett

och samma ställe repeterad tidsbestämning. Från den 28:de Juli till den 16:de Augusti

finnas åter dubbla tidsbestämningar så väl på Castréns ö som på PaiTy's ö. Efter den

16:de Augusti förefinnas tids-observationer å 3:ne punkter, men ingenstädes repeterade. Hvad
sålunda brister observations-materialet i fullständighet, har Herr Nordenskiöld sökt er-

sätta genom de tre under afdelningen B anförda, på observerade måndistanser grundade

longitudsbestänmingarne, medelst hvilka man i sjelfva verket är i stånd att erhålla chro-

nometerdragningar, som omsluta hela observationsperioden, ehuru långt mindre noggranna

än som bordt kunna ernås genom ändamålsenligen fördelade repetitioner af tidsbestäm-

ningar p;t samma ställen.

En i afseende på chronometrarnes gång befarad osäkerhet, härrörande deraf, att

chronometerns N:o 8872 stånd blef den 8:de Augusti med åtskilliga sekunder rubbadt,

och att den andra fick-chronometern blef, förmodligen till följe af ofullständig uppdrag-

ning, den 10:de Augusti under en liten tid stående, utan att man genom en mellanlig-

gande osäker komparation dem emellan är i stånd att med visshet afgöra, huru mycket

af de från båda orsakerna uppkomna förändringarne bör tillskrifvas den ena och den

andra chronometern, tror jag vara fullständigt undanröjd, såsom jag längre fram skall

få tillfälle visa.

För att nu ur observations-materialet härleda de sannolikaste chronometerdragnin-

gar, som under de antydda omständigheterna stå att vinnas, har man först och främst

att rådfråga de utförda komparationerna mellan chronometrarne. Dessa komparationer

äro följande, hvarvid jag betecknar box-chronometern med (B) och de båda fick-chrono-

metrarne med deras numror (8872) och (8873).
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Komparationer mellan box-chronometern och chronometern (8872).

Tid enligt (8872). (B)— (8872). Relativ gäng

1861, Maj 25* 21" m + 8
m 27"0 —^—

J
+ 4*29

» » 30 10 + 8 46,5
+ 4,50

» Juni 6 23 25 + 9 20,5
+ 3,88

» » 10 1 44 + 9 32,5
+ 3,38

» » 13 4 21 + 9 43,0
+ 4,54

» » 17 21 52 + 10 4,5
+ 4,06

» » 22 23 2 + 10 25,0
+ 4,04

» » 27 1 11 + 10 41,5
+ 3,65

» Juli 1 23 36 + 10 59,5

I medeltal för hela tiden är relativa gången = + 4*11

frän Maj 25 till Juni 13 = + 4,15

från Juni 13 till Juli 1 = + 4,07.

Komparationer mellan chronometrame (8872) och (8873).

Tid enligt (8872). (8873)— (8872). Relativ gäng

1861, Juni 13d 0"
m + 2" 46"' 53

8 ——'
'

+ 2*87

» » 16 + 2 47 1,6

+ 3,35
» » 19 2 25 + 2 47 12,0

+ 3,55
» » 21 22 + 2 47 22,0

+ 3 37
» Juli 9 3 38 +')2 48 20,0

+ 3,50
» » 25 21 + 2 49 18,5

+ 3,14
» » 28 21 33 + 2 49 28,0

+ 2 52
» s 31 6 49 + 2 49 34,0

+ 3,20
» Aug. 5 21 46 + 2 49 52,0

Aug. 8 blef (8872) rubbad med ett antal sekunder. Der-
efter gjordes följande komparation:

1861, Aug. S
d T 25m + 2

)2 49 25,5

eller möjligen (+ 2 48 55,5).

Aug. 9 (10 f.m.) blef (8873) under en liten tid stående;

efter igångsättning gjordes följande komparation:

1861, Aug. 9
d 23" 56m + 2 25 29,0.

') I stället för detta tal ger den ursprungliga komparationen + 2h 48'" 10*0 med de relativa dragningarne, före

och efter, + 2*79 och + 4*10. Det bar blifvit antaget, att en förseelse af 10* blifvit begången.

) Komparationen är, såsom ofvan autydes, osäker på 30*.
2



GEOGRAFISKA ORTSBESTÄMNINGAR PÅ SPETSBERGEN. 41

I medeltal är relativa gången från Juni 13 till Aug. 5 = + 3*32 på 24'.

» » » från Juni 13 till Juli 9 - + 3,33 »

» » » från Juli 9 till Aug. 5 - + 3,31 »

Beräknar man från komparationen den 5 Aug. och med relativa medeldragningen

3*32 på 24' den skilnad mellan de båda chronometrarne, som skulle egt rum den 8 och

9 Augusti, i fall de antydda rubbningarne i deras gång icke hade inträffat, så finnes

Aug. 8
d T 25

m
: (8873)— (8872) = + 2* 50'" 0*0

» 9 23 56

:

» = + 2 50 5,6.

Häraf och genom sammanställning med de verkliga komparationerna vid samma
tider följer, att (8872) blef den 8 Aug. accelererad i sin gång med 34*5 eller möjligen

1"'4*5, och att (8873) var den 9 Aug. stående under 24'" 2*1 eller möjligen 23" 32*1.

Mellan de två alternativerna lemna komparationerna ensama intet närmare afgörande än

möjligen det, att det förra alternativet synes förtjena företrädet på den grund, att till

den rubbning, som (8872) undergick den 8 Augusti, ursprungligen är fogad den anmärk-

ningen, att denna rubbning utgjordes af åtskilliga sekunder, alltså sannolikt åtminstone

mindre än en minut. Det skall visa sig, att chronometrarnes absoluta gång göra samma
alternativ sannolikt.

Af chronometer-komparationerna drager jag för öfrigt den slutsatsen, att fick-

chronometrarne antingen haft, i medeltal för kortare perioder, en oförändrad absolut gång

under hela tiden från den 13 Juni intill den 5 Augusti, eller ock att deras gång under-

gått ungefärligen samma förändringar under ifrågavarande tiderymd. Det sednare fallet

torde icke böra anses osannolikt, då fråga är om tvänne chronometrar, hvilka samtidigt

blifvit förfärdigade och justerade af en och samme fabrikant, och hvilka under resan be-

funnit sig under fullkomligt lika omständigheter i afseende på rörelse och temperatur-

variationer. Intill den 11 Aug. buros nämligen båda chronometrarne ständigt, till och

med under de resandes hvilotider, i ficka; först efter sistnämnde dag blef chron. (8873)

i sin låda förvarad på ett af de större fartygen.

För utrönande af chronometrarnes absoluta gång skola vi taga i betraktande så väl

de på samma ställen efter längre mellantider repeterade tidsbestämningarne medelst ob-

serverade solhöjder, som ock tidsbestämningarne i förhållande till Greenwichs medeltid på

de tre orterna Aeoli kors, Castréns ö och ön Moffen, hvarest vinkeldistanser mellan

månen och solen blifvit uppmätta. Dessa tidsbestämningar äro följande:

Chron. (8872),

korr. till obs.-ortens ni. tid.

Aeoli kors, Juni V 3
A 31m + 1" 16

m
4*7

» 10 4 23 + 1 16 8,8

» 13 18 52 + 1 16 36,6

» 17 4 55 + 1 16 40,7

» 28 16 21 + 1 17 33,8

Chron. (8873).

Parrys ö, Juli 29* 6" 3 l
m -l"14m 22'4

Aug. 7 6 8 - 1 14 31,0

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 5.
°
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Chron. (8873).

Castréns Ö, Juli 28d 8" 22m - 1
A 16 m 33*9

Aug. 16 9 46 - 52 48,3').

Af tidsbestämningarne vid Aeoli kors fås chronometerns (8872) dagliga gång = + 4*24,

hvaremot, enligt relativa medelgången + 3*33 mellan båda fick-chronometrarne

,

svarar för (8873) dagliga gången + 0*91.

Af tidsbestämningarne på Parry's ö fås chr:s (8873) dagliga gång — 0*96.

Tidsbestämningarne på Castréns ö gifva chr:s (8873) dagliga gång — 0*86

eller + 8

7 1 , allt efter som man antager den ofvannämnda rubbningen i dess stånd hafva

varit 24
m 2*1 eller 23'" 32*1. Det förra antagandet synes återigen förtjena företrädet, eme-

dan den motsvarande chronometergången öfverensstämmer med den för ungefärligen sam-

ma tid gällande, som följer af tidsbestämningarne på Parry's ö, medan tidsbestämningarne

vid Aeoli kors tillhöra en långt föregående tid.

Tidsbestämningarne medelst måndistanser äro enligt afdelningen B:
Korr. till Greenwichs medeltid.

Chron. (8872). Chron. (8873).

Aeoli kors, Juni 28' 15'' 15
m + 0" 10

m 20*5

Enligt chronometer-komparationerna är:

(8872)— (8873) = - 2 47 34,6;

således fås för (8873):

Juni 28" 18" 2"* - 2" 37m
24*l.

Castréns ö, Juli 28 rf 21
A
51

m - 2 37 47,0.

Moffen, Aug. 28" 11* 8
m -2 14 18,2.

För att, till härledande af chronometergången, göra tidsbestämningen på Moffen

komparabel med de föregående, har man till ofvanstående chronometerkorrektion för den

28 Aug. att tillägga antingen - 24'" 2*1 eller - 23m 32*1 ; så att man har att uppställa

denna tidsbestämning sålunda:

Moffen, Aug. 28d ll"32 m - 2" 38'" 20^3

eller - 2 37 50,3.

Vi kunna bilda ännu en med dessa komparabel tidsbestämning genom att ur de

ofvan anförda chronometer-korrektionerna för den 28 Juli, dels till Greenwichs medeltid,

dels till medeltiden på Castréns ö, härleda den sednare ortens longitud från Greenwich,

samt genom att sedermera tillägga denna longitud till tidsbestämningen den 16 Aug. på

Castréns ö, hvarigenom erhålles en chronometer-korrektion till Greenwichs medeltid för

denna sistnämnda epok. Man erhåller på detta sätt:
Chron. (8873).

Castréns ö, Aug. 16
d 9" 46m , korr. till Greenwichs medeltid = - 2" 14" 0*8.

Medelst denna tidsbestämning och den ofvanstående, på Moffen utförda, af den 28

Aug. blifva vi i tillfälle att finna chronometerns gång från den 16 till den 28 Aug. obe-

roende af chronometerns förlust den 9 Augusti.

') I anseende till anmärkningen i noten sid. 22 har till den ursprungliga chronometer-korrektionen blifvit tillagd

reduktionen — 11»0, för att hänföra de båda tidsbestämningarne på Castiéns ö till en och samma meridian.
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Af dessa data erhållas följande chronometerdragningar:

Chronometerns (8873)

dagliga gfing.

. Juni 28 — Juli 28 -0'76

Juli 28 — Aug. 28 -1,13 eller -08

11

Aug. 16 — Aug. 28 -1,44.

De båda värdena på chronometergången under epoken Juli 28 — Aug. 28 hafva,

sjelfförståendes, afseende på de två alternativerna, huruvida chronometern var den 9 Aug.
stående under 24 m

2*1 eller under 23'" 321. Såsom man ser, ger det förra alternativet en

långt regelbundnare fortgång af chronometerns dragning än det sednare, och förtjenar

äfven ur denna synpunkt företrädet. Af de flere anförda skälen tillsammantagna föran-

ledes jag att definitivt antaga det förstnämnda alternativet såsom verkligt.

~&'

Sammanföra vi på ett ställe de funna värdena på chronometerns (8873) dagliga

gång, så hafva vi:

Juni 7 — Juni 28 + 8

91 O
Juni 28 — Juli 28 -0,76 C
Juli 29 —Aug. 7 -0,96 O
Juli 28 — Aug. 16 -0,86 O
Juli 28 — Aug. 28 - 1,13 ©
Aug. 16 — Aug. 28 - 1,44 OC

Med tecknet O utmärkes en chronometergång , som blifvit härledd allenast från

observerade solhöjder vid skiljda tider på ett och samma ställe, och med (D en chrono-

metergång, som blifvit erhållen från observerade måndistanser på två skiljda ställen. Den
sist anförda chronometergången är, såsom vi sett, beroende dels af de två tidsbestämnin-

garne medelst solhöjder på Castréns ö, dels ock af de observerade måndistanserna på
detta ställe och på Moffen.

Af denna sammanställning synes det tydligen framgå, att chronometern har med
tiden mer och mer accelererat sin gång. Någon större förändring visar sig endast mel-

lan den första och andra perioden. Huruvida denna förändring är till hela sin storlek

verklig, eller huruvida den till någon, större eller mindre, del härleder sig från fel i tids-

bestämningarne, är naturligtvis omöjligt att afgöra. Då det är dragningen under den

första perioden, som ensam synes betydligt afvika från den regelbundna fortgången, så

skulle man möjligen kunna föranledas att anse denna dragning för något felaktig; men
tager man i betraktande de data, som för densamma ligga till grund, så måste man
tvärtom anse just denna dragning för den tillförlitligaste af alla, såsom varande baserad

på fem särskilta tidsbestämningar medelst observerade solhöjder. Deremot ligger det

i sakens natur, att de chronometerdragningar, som blifvit härledda från observerade

måndistanser, äro underkastade den största osäkerheten, då methoden att utföra tids-

eller longituds-bestämningar genom måndistanser i och för sig ej besitter någon syn-

nerlig skärpa.
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Utan att inlåta sig på helt arbiträra antaganden, kan man härvid svårligen gå an-

norlunda tillväga, än att strikte hålla sig till de data, som observationerna gifva. Jag

fördelar derföre hela observationstiden i fyra perioder med hvar sin särskilta chrono-

metergång. Dessa perioder äro:

l:o) från Juni 7 till Juni 28,

Chronometerns (8872) dagliga gång = + 4*24;

den andra fick-chronometern har under denna period icke blifvit vid observatio-

nerna begagnad;

2:o) från Juni 28 till Juli 28,

Chronometerns (8873) dagliga gång = —0*76, och följaktligen

» (8872) »

'

= + 2,55;

3:o) från Juli 28 till Aug. 16,

Chronometerns (8873) dagliga gång = — 0*91,

som är medium af de båda bestämningarne af chronometergången under denna

period

;

4:o) från Aug. 16 till Aug. 28,

Chronometerns (8873) dagliga gång = — 1*37.

Under de två sista perioderna har chron. (8872) icke varit i bruk vid observationerna.

Härefter erhållas följande formler för beräkningen af chronometrarnes korrektioner

till Greenwichs medeltid för en vilkorlig tidpunkt inom ifrågavarande perioder:

Chron. (8872) + 0" 10" 20*5 + 4*24 . t

» (8872) + 10 20,5 + 2,55. t

» (8873) -2 37 24,1 -0,76.
i'

» (8873) -2 37 47,0-0,91.*'

(8873) -2 38 3,8-1,37.*'

der *, uttryckt i dygn, inom både första och andra perioden är att räkna från Juni 28d

15* 14'", och *', likaledes uttryckt i dygn, är att räkna: inom 2:dra perioden frän Juni

2$d 18'' 2'", inom 3:dje per. från Juli 28 d 21" 51'", samt inom 4:de per. från Aug. 16'' 10* 10'".

Medelst dessa formler äro vi i tillfälle att kunna beräkna den hvarje gång begag-

nade chronometerns stånd mot Greenwichs medeltid för alla de olika epoker, då tids-

bestämningar medelst observerade solhöjder blifvit enligt afdelningen A utförda. Skilna-

derna mellan de chronometer-korrektioner, som sålunda blifvit beräknade, och dem, som
för de särskilta observations-orterna blifvit funna, äro just dessa orters i tid uttryckta

longituder, räknade från Greenwichs meridian. Deduktionen af dessa longituder inne-

hålles i efterföljande tabell, till hvilken någon vidare förklaring icke torde behöfva fogas.

Chronometer-korrektionerna för de särskilta observations-orterna jemte deras epoker äro

omedelbarligen och utan någon annan förändring än den, att alla tidsbestämningar efter

den 9 Augusti äro af känd anledning korrigerade med 24'" 2*1 , hemtade från afdel-

ningen A.

Per. 1.

Per. 2.

Per. 3.

Per. 4.
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Observations-ort. Epok.

Chronometer korr.

till observations-ortens

medeltid.

Chronometer kon
till Greenwichs

medeltid.

Tid-skilnad.

Aeoli kors

Parrys flaggstång

Fosters udde

Depöt-ön

Hval-ön

Säl-udden

Hvalross-udden

Kalkredden

Hyperit-ön

Fosters ö

Svarta berget

Wahlbergs ö

Lovens berg

Schoal-point

Ställe mellan Bird- och Bran-

vins-bay

Nord-Cap

Castréns ö

Parry's ö

Chronometer (8872).

Juni V 3" 31"

» 10 4 23

» 13 18 52

» 17 4 55

» 28 16 21

» 27 4 37

» 29 18 15

Juli 5 3 8

» 5 14 9

» 7 7 51

« 7 16 5

+ V 16" 47

+ 1 16 8,8

+ 1 16 36,6

+ 1 16 40,7

+ 1 17 33,8

+ 0" 8'" 49'4

+ 9 2,3

+ 09 17,5

+ 09 32,0

+ 10 20,6

Medium

+ 117 47,2 + 10 14,4

+ 1 18 48,5 + 10 23,4

+ 1 23 1,8
|

+ 10 37,1

+ 1 23 43,4 + 10 38,2

+ 1 25 13,4

+ 1 26 9,2

+ 10 42,7

+ 10 43,6

Chronometer (8873).

Juli 10
d 19*17"

» 11 19 29

» 12 19 19

» 13 9 45

» 13 17 27

» 16 10 28

» 20 4 44

» 22 4 35

» 27 21 47

» 28 8 22

Aug. 16 10 10

Juli 29 6 31

Aug. 7 6 8

1
A 24"' 9*5

1 21 58,7

1 19 43,9

1 16 59,6

1 17 27,4

1 22 4,1

1 26 34,8

1 19 29,1

1 17 23,9

1 16 33,9

1 16 50,4

1 14 22,4

1 14 31,0

2" 37m 33*3

2 37 34,0

2 37 34,8

2 37 35,2

2 37 35,5

2 37 37,5

2 37 40,4

2 37 41,9

2 37 46,3

2 37 46,6

2 38 3,8

Medium

2 37 47,3

2 37 55,5

Medium

1" 7" 15"3

6,5

19,1

8,7

13,2

1" 7
W 12*6

1

1

1

1

1

7 32,8

8 25,1

12 24,7

13 5,2

14 30,7

1 15 25,6

1" 13
m 23'8

1 15 35,3

1 17 50,9

20 35,6

20 8,1

15 33,4

11 5,6

1 18 12,8

1 20 22,4

1 21 12,7

13,4

1" 21 m 13
s

1 23 24,9

24,5

1" 23m 24,7



46 D. G. LINDHAGEN,

Observations-ort. Epok.

Ch ronometer korr.

till observations-ortens

medeltid.

Chronometer korr.

till Greenwichs

medeltid.

Tid-skilnad.

Mårtens ö

Phipps ö

Extrem-hook

Sabine's ö

Prins Oscars land, I...

D:o d:o, II

Scoresbys ö

Bränvins-bay

Drifveds-redden

Moffen

Aug.

»

»

Chronometer (8873).

S
d 22* 33"

6 6 40

8 17 18

10 19 54

12 8 20

14 19 49

15 10 8

19 3 51

22 7 20

28 6 37

1" 12'" 20*0

1 13 55,9

1 16 10,9

1 12 7,6

1 8 13,8

1 4 10,6

1 11 46,2

1 20 17,4

1 25 52,5

1 40 32,2

2" 37*" 52'5

2 37 54,6

2 37 56,8

2 37 58,8

2 38 0,1

2 38 2,4

2 38 2,9

2 38 7,6

2 38 11,9

2 38 20,0

1" 25
m 325

1 23 58,7

1 21 45,9

1 25 51,2

1 29 46,3

1 33 51,8

1 26 16,7

1 17 50,2

1 12 19,4

57 47,8

D. Sammanställning af de ernådda resultaten.

I efterföljande tabell äro sammanställda alla de latituder och longituder, som i det

föregående blifvit deducerade. De närmare beteckningarne af de orter, som dessa koordi-

nater tillhöra, äro angifna under afdelningen A; för öfrigt äro, såsom redan blifvit nämndt,

dessa orter betecknade med ett litet rödt kors på den karta öfver Spetsbergen, som af

Svenska expeditionen blifvit upprättad. Vid longituderna, angifna i tid, äro alla bråk-

delar af sekunden bortlemnade, såsom saknande reel betydelse i jemförelse med bestätn-

ningarnes sannolika osäkerhet. För lättare öfversigt äro observations-orterna ordnade efter

den från vester mot öster växande longituden. I sista kolumnen hänvisas till den sida

under afdelningen A, hvarest orternas närmare beskrifningar förekomma.
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Ortsnamn. Latitud.

Östlig longitud från Greenwich

Sida.

i tid. i båge.

Moffen 80° 1' 6"

79 56 31

0* 57 m 48'

1 7 13

1 7 33

1 8 25

1 11 6

1 12 19

1 12 25

1 13 5

1 13 24

14° 27' 0"

16 48 15

16 53 15

17 6 15

17 46 30

18 4 45

18 6 15

18 16 15

18 21

33

5

7

7

18

32

8

9

12

20

10

11

17

13

31

14

19

16

21

15

22

26

23

25

24

27

30

28

29

Aeoli kors

Parry's flaggstång

Fosters udde 79 57 50

80 8 31

79 26 22

79 59 51

80 1 9

79 52 34

80 20 11

80 1 58

80 48

79 24 57

79 42 35

80 17 59

79 35 3

80 24 26

79 23 15

80 31 43

79 28 36

80 29 47

80 24 20

80 36 50

80 40 11

80 39 18

80 17 57

80 22 22

80 19 4

80 25 52

Schoal-point

Drifvedsredden

Depöt-ön

Hval-ön

Kalk-redden

Low-Island .

Säl-udden 1 14 31

1 15 26

1 15 33

1 15 35

1 17 50

1 17 51

1 18 13

1 20 8

1 20 22

1 20 36

1 21 13

1 21 46

1 23 25

1 23 59

1 25 32

1 25 51

1 26 17

1 29 46

1 33 52

18 37 45

18 51 30

18 53 15

18 53 45

19 27 30

19 27 45

19 33 15

20 2

20 5 30

20 9

20 18 15

20 26 30

20 51 15

20 59 45

21 23

21 27 45

21 34 15

22 26 30

23 28

Hvalross-udden

Lovens berg

Hyperit-ön

Bränvinsbay

Fosters ö

Ställe mellan Bird- och Bränvins-bay ...

Wahlbergs ö

Nord-Cap

Svarta berget

Castréns ö

Extremhook

Parry's ö

Phipps ö

Mårtens ö

Sabine's ö

Scoresbvs ö

Prins Oscars land, I

D:o d:o, II
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såsom deltagare i den under år 1861 företagna vetenskapliga resan till Spetsbergen får

jag här ineddela en kort redogörelse för mina iakttagelser öfver detta lands geognostiska

förhållanden.

De ställen, jag koin i tillfälle att besöka, befinna sig alla i Spetsbergens nordvestra

del, från gränsen mot Hinlopen Strait till södra delen af Isfjorden. En noggrannare un-

dersökning kunde endast på enstaka punkter af denna kuststräckning komma i fråga.

Hvad som i det följande lemnas, kan således endast ega värdet af förberedande bidrag till

en framtida fullständigare beskrifning af landet.

Jag börjar min redogörelse med Treurenberg Bay (Tafl. I. fig. i), den fjord på nord-

sidan, som mot förmodan blef utgångspunkten äfven för de arbeten och undersökningar,

som de å slupen Magdalena befintliga deltagarne i expeditionen hade sig förelagda.

Då Professor Nordenskiöld samtidigt vistades i nämnde fjord, kunde möjligen en

beskrifning af densamma ä min sida synas helt och hållet öfverflödig. Men enär denna

trakt af Spetsbergen omfattar en del af landets äldsta bildningar, och således erbjuder

en naturlig basis för den följande framställningen, vill jag ej lemna den helt och hållet

oberörd.

Under vart ofrivilliga uppehåll i Treurenberg Bay gjordes åtskilliga exkursioner till

de kringliggande bergen, ehuru de i ej ringa mån inskränktes af svårigheten att uppnå

östra stranden, sedan drif-isen efter få dagars förlopp gjort det omöjligt att begagna båt,

och fast-isen i fjordens inre med hvarje dag blef alltmera vådlig att passera. A andra sidan

blefvo längre exkursioner öfver land på samma gång allt svårare, i mån som den djupa

snön, som till en stor del betäckte låglandet, förlorade sin bärkraft och slutligen ej ens

blef farbar på skidor. Genom en, så vidt omständigheterna medgåfvo, noggrann under-

sökning af fjordens närmare omgifningar tillsammans med en längre utflygt öfver fjellen

till Musselbay, blef jag dock i tillfälle att erhålla en någorlunda tillfredsställande öfversigt

af de geognostiska förhållandena på den omkring fyra svenska mil breda halfö, som, å östra

sidan begränsad af Hinlopen Strait, i vester af Mussel- och Vide Bay, utgör det nordligaste

utsprånget af det egentliga Spetsbergslandet, längst i norr utskjuter i Verlegen Hook

och midtpå genom Treurenberg Bay sönderdelas i två mindre landtungor, den ena slu-

tande med nämnde udde, den andra i det lågland, som norrut fortsätter Hecla Mount.

Den under Parrys vistelse på stället uppgjorda specialkartan öfver Treurenberg Bay

gör hvarje närmare beskrifning öfverflödig, hvad beträffar fjordens }-ttre form och dess

allmänna konfiguration.
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Djupet af fjorden är, r&knadt ifrån grafkullen, hvarinvid fartygen lago för ankar

från 7 Juni— 1 Juli, omkring J svensk mil, bredden omkring \ mil. Låglandet, som

skiljer fjorden från de omgifvande bergen, varierar i bredd från £ mil högre upp på vest-

sidan till betydligt derunder, då bergen längre inåt alltmera draga sig tillhopa emot

stranden. Låglandet, som i söder fortsätter fjorden, utgöres till en hufvudsaklig del af

äldre moränbildningar från den ansenliga glacier, som innerst begränsar densamma.

Fjellsträckningarna, hvilka på vestra sidan af fjorden fortlöpa i det närmaste parallelt

med densamma, utgöras af en vresigt tunnskiffrig till här och der grofsplittrig, nästan

massformig glimmerskiffer med omvexlande tunna qvartz-lager af stundom fullkomligt

skiffrig struktur. Med strykning i fjordens riktning eller i det närmaste i norr och söder

stupa skikterna teraligen lodrätt eller omkring 60—70" åt öster. Troligen i följd af gla-

cierernas tidigare inverkan äro de således nästan upprättstående skifferlagren upptill så

godt som tvärt afskurna, hvarför den öfre delen af bergen, hvilka endast utåt kusten ge-

nom de här och der utmynnande smärre dalsänkningarna framträda mer eller mindre

tydligt åtskiljda, under det att det inre synes bilda en oafbrutet sammanhängande massa,

utgör en enda nästan jeinn fjellplatå, som ifrån 700—1000 fot närmast stranden lång-

samt höjer sig inåt, utan att dock någonstädes hinna någon betydligare höjd. Den öfra

jemna ytan af bergen, så vid t jag under vår vistelse på stället träffade dem fria från

snö, var nästan helt och hållet betäckt af lösa till en del rullade stenar, hvarigenom ytter-

ligare synes bevisas, att glacieren tidigare haft sin väg deröfver, och från början varit or-

saken till den annars knappt förklarliga, jemna aftrubbningen af de på kant uppresta skik-

terna. Det torde ej heller vara tvifvel underkastadt, att den ännu ganska ansenliga gla-

cieren i bottnen af fjorden tidigare haft en vida större utsträckning än nu är fallet.

I det på vestsidan längst in i fjorden liggande fjellet öfvergår glimmerskiffern till

en gulaktig, skiffrig qvartzit, hvilken, förut i smärre partier genomsättande glimmerskiffern,

nu i sin ordning uppträder som sjelfständig bergart, och med samma strykning och fall

åt öster öfverlagrar densamma. Visserligen visar den sig i dagen på en jemförelsevis smal

sträckning, dels i nämnda fjell, der den vidtager just i sjelfva den öfversta kammen af

berget, dels på några punkter i det glacieren tillstötande låglandet, men sannolikt har den

äfven på denna sida af fjorden en ej obetydlig utbredning, åtminstone att döma af den

massa af lös sten och klapper, hvaraf den vida strandslätten hela fjorden utefter betäckes,

och som till en hufvudsaklig del utgöres af qvartz.

Af jemförelsevis underordnad betydelse, om också af andra skäl af ej ringa intresse,

är den kristalliniska kalk, som likaledes står i omedelbart sammanhang med glimmer-

skiffern. Den uppträder i ett temligen isoleradt bergparti, som nära intill yttersta ändan

af fjellsträckningen vid öfvergången till det vidsträckta låglandet mot Verlegen Hook, min-

dre genom sin höjd, som ej öfverskjuter den egentliga bergplatåns, än genom sin egen-

domligt rundade form och sin afvikande färg, redan på långt håll tilltvingar sig uppmärk-

samheten. Berget, som å ena sidan brant stupar mot slätten, och inåt genom en trång

dalsänkning åtskiljes från den bakomliggande fjellmassan, utgöres af en blekgrå kalksten,

af ovanligt grofkristallinisk struktur, och, såsom med kalken mera sällan är fallet, yt-

terligt lätt söndervittrande till ett groft pulver, i det de små kristallfragmenterna efter-

hand lossas ur sitt sammanhang och falla ifrån hvarandra. Berget var för öfrigt på ut-

sidorna skäligt urgröpt och fåradt, liksom genom inverkan af vågsvallet, hvilket också
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med all sannolikhet kan antagas verkligen hafva varit händelsen, då det nuvarande låg-

landet påtagligen tidigare varit täckt af hafvet, och med detsamma det ifrågavarande ber-

get utgjort den fordna strandklippan. Oaktadt sin kristalliniska textur är bergarten tyd-

ligt skiktad. Skiktningen är något störd, men hufvudsakligen öfverensstämmande med
den rådande strykningen i norr och söder, med 60—65° fall åt öster. Här och der i kalk-

massan insprängda ljusa glimmerblad tilltaga i mängd alltmera emot vester, der kalken

småningom öfvergår i glimmerskiffer. Af mineralier anträffades i kalken, förutom in-

sprängda körtlar och ådror af hvit qvartz, endast mörkbrun svafvelkis i stora pentagonal-

dodekaedriska kristaller, samt stråligt kristallinisk skapolit i ytterst sparsamt inströdda

smärre nästen.

Ännu en bergart, som i underordnad betydelse uppträder på vestkusten, och likale-

des fullkomligt isolerad, är slutligen hyperit, som i sjelfva mynningen af den egentliga

fjorden bildar de öfver den i öfrigt jemna strandslätten uppstigande bergshöjder, bakom
hvilka våra fartyg lågo för ankar under större delen af uppehållet i Treurenberg Bay.

Kullen är af gammalt bekant som begrafningsplats för trettio Holländare, hvaraf benämnin-

gen grafkullen. Med anledning af det af besättningen på Eolus vid ett föregående tillfälle

uppresta korset, som likaledes befinner sig dera, betecknade vi den vanligen med namnet

korskullen. Bergarten är temligen grofkornigt kristallinisk, i öfrigt föga utsatt för vittring,

men på ett besynnerligt sätt söndersprungen i större och mindre oregelbundna block.

Att återgå till det inre af fjorden, är redan riämndt, att bottnen af densamma upp-

tages af en betydlig glacier, som emellertid icke utmynnar i hafvet, utan upphör omkring

i mil innan detsamma vidtager. På sidorna kullrigt afrundad och genom ett af elf-vatt-

nen utskuret öppet mellanrum skiljd från de omgifvande bergen, stupar den framtill tem-

ligen brant, men utan spår till någon egentlig bräcka. Låglandet närmast intill upptages

till en del af några smärre vattensamlingar, och är för öfrigt fullkomligt jemnt, och så-

som vanligt täckt af sten och klapper. Längre ut vidtager en likaledes fullkomligt jemn

höjdsträckning af omkring 50 fots höjd, som brant stupar åt båda sidor och påtag-

ligen utgör ett slags moränbildning från en tidigare period, då glacierens verksamhet

var vida större än nu är fallet. Det torde vara tvifvel underkastadt, huruvida denna

för närvarande är stadd i ett fortsatt framåtskridande.* Ansenliga ler- och slammassor

nedvälla visserligen från densamma, då is- och snösmältningen börjar, så att den ingalunda

kan sägas vara i fullkomlig overksamhet, men i alla händelser synes den, liksom öfverhuf-

vud taget den stora mängd af Spetsbergs-glacierer, som upphöra innan de nå hafvet, sna-

rare vara i fortsatt af- än tilltagande, då åtminstone allt talar för att dess utsträckning

tidigare varit större än nu, och ett fullkomligt stillastående svårligen låter sig antaga.

Fjellen i det inre, hvarifrån glacieren erhåller sitt hufvudsakliga tillflöde, och som

till en del i isolerade toppar på alla sidor omslutas af densamma, utgöras ögonskenligen

dels af glimmerskiffer, dels af de bergarter, som vi i det följande få lära känna såsom

uppträdande på ostsidan, ej sällan med en märkbart i ögonen fallande omvexling af de

olika färgade skikterna.

Östra stranden af Treurenberg Bay, till hvars beskrifning jag nu öfvergår, utgöres

liksom vestkusten till sin norra del af ett vidsträckt slättland, som endast här och der

afbrytes af låga, anstående berg, och i öfrigt, med oupphörligt samma enformiga betäck-

ning af grus och klappersten, upptager i nära en mils sträckning hela den breda land-
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tungan, hvarigenom fjorden åtskiljes från Hinlopen Strait. Längre inåt fjorden, der de

egentliga fjellen vidtaga, är strandbrädden mellan dem och hafvet öfverhufvud taget så

smal, att det oerhörda ras, hvaraf fjällsidorna från toppen ända ned till foten äro be-

täckta, med undantag af dalsträckningen djupast in i fjorden i närheten af glacieren,

sträcker sig så godt som omedelbart intill sjökusten. Nära den punkt, der det egentliga

låglandet upphör, utskjuter en låg bergsudde, innanför hvilken i den förträffliga hamn,

som af densamma bildas, Paerys fartyg Hecla låg för ankar, under det han sjelf företog

den bekanta expeditionen emot norr. Hamnen benämndes af Parry Hecla Cove, hvarför

vi också vanligen betecknade den bakom liggande bergsträckan, och särdeles den högsta

delen deraf, der kustkedjan tvärt böjer sig mot öster, under namnet Hecla mount, Hecla

Coveberget, liksom sjelfva udden, der Parry under sin vistelse uppreste en flaggstång,

hvaraf lemningarne ännu finnas qvar, med benämningen Hecla Cove-udden eller flagg-

stångskullen.

Efter denna redogörelse för ställets topografi öfvergår jag till en kort framställning

af de i trakten uppträdande bergarterna.

Den nyss nämnda Hecla Cove-udden utgöres af samma qvartzitartade bergart, som

vi redan lärt känna från vestsidan, än ternligen tunnskiffrig, än massformigt splittrig, men

likväl tydligt antydande den rådande strykningen i norr och söder, med ett mer eller

mindre svagt fall åt öster. Till färgen varierar bergarten i hög grad, från nästan hvit till

smutsigt gulbrun, som kan antagas som den rådande färgen, grå, rödaktig, grön o. s. v.

Till brott och struktur öfverensstämmer den i det närmaste med den vanliga qvartzen.

Här och der förekommande hvit glimmer är det enda främmande mineral, som anmärktes.

En utomordentligt stark söndersprängning af berget gör udden så att säga till ett enda

stort stenraminel. På södra sidan af udden, liksom inkilad i qvartziten och på tre sidor

omsluten af densamma, uppträder en liten bank af lerskiffer, utan spår till organiska lem-

ningar och med skikterna till ytterlig grad förvridna. Här och der anträffas i lerskiffern

inneslutna, oregelbundna massor, stundom till och ined tydligt rundslipade stycken af grå

qvartzit, som ögonskenligen utgöra brottstycken af en äldre bergart. För öfrigt förekomma

smärre nästen och verkliga utsöndringar af vanlig qvartz med vackert kristallinisk, mörk-

grön chloritglimmer.

Om vi härifrån, sedan vi hunnit öfver den snart åter vidtagande qvartziten. fortsätta

vägen öfver det stenbetäckta låglandet, ådrager sig snart det egentliga Hecla Coveberget

vår odelade uppmärksamhet. Det är ytterst svart att med bestämdhet urskilja lagerföljden

mellan de här i brokig vexling uppträdande bergarterna. Sedt framifrån, från sjösidan,

visar sig fjellets massa utgöras af lerskiffer och qvartzit af samma beskaffenhet som vid

flaggstångskullen, en skiffrig grå kalksten, samt dessutom en massformigt utsöndrad berg-

art, som i en bågformigt böjd linea genomsätter berget i hela dess längd och lätt igen-

kännes såsom hyperit af fullkomligt samnia beskaffenhet som den å grafkullen upp-

trädande.

Längst bort i nordvestra hörnet, der jag i en någorlunda tillgänglig klyft vid om-

kring 700 fots höjd träffade anstående hyperit, var hyperitgångens strykning, med en

mägtighet af omkring 100 fot, N.V.— S.O., med circa 60° fall åt N.O. Kalken låg i

skikternas sträckning jemnt lagrad deröfver, på de öfre skarpt utskjutande kammarne

genom vittring och söndersplittring alldeles frånsprängd, då den bart liggande hyperiten
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visar en nästan jeinn yta med springor och splittror i alla riktningar. Närmast berörings-

punkten är hyperiten fullkomligt tät, hård och tung med små insprängda kristaller af den

glasartade fältspaten, djupare inåt gången alltmera grofkristallinisk, och längst in starkt

förvittrad och sönderfallande under hammaren till ett löst pulver. Kalken är åter när-

mast hyperiten, vare sig den ännu vidhänger densamma som ett fast, tunnt skal, eller

fullkomligt lossnat derifrån, tät, hård och kiselrik, ej fräsande för syror, till färgen smut-

sigt hvitgul till rödgul, och här och der genomsatt af mörkare band, liksom af hyperit-

massa, som inträngt mellan kalklamellerna. På något längre afstånd har kalken sitt van-

liga utseende, men är tyd-

ligen i hög grad rubbad ur

sitt ursprungliga läge, i det

dels lagren i sin helhet visa

sig starkt vridna och krurn-

böjda liksom efter rundnin-

gen af hyperitmassan, som

de synas tidigare hafva full-

komligt öfvertäckt, innan de

utåt liggande partierna ef-

terhand lossnat och undan-

sprängts; dels å andra si-

dan de tunnare lamellerna

här och der stå ut i alla

möjliga riktningar och lik-

som koncentriskt utstråla

från en viss medelpunkt.

Efter beröringen med kalken stiger hyperitgången till höjden af fjellplatån, på hvars

i öfrigt fullkomligt stenhöljda yta den i utkanten framträder blottad, gör derpå längre

mot söder en böjning nedåt, då det öfverliggande berget utgöres af en liksom hvitbränd

qvartzit, som sedan en sträcka utefter intar öfre partierna af det snart till sin högsta höjd

(1766 fot) uppstigande fjellet. Under hyperiten i de lägre delarne af berget uppträda

omvexlande kalk, lerskiffer och qvartzit, ehuru för det lösa stenraset, som öfverallt betäc-

ker sluttningarne, är svårt att iakttaga anstående berg, och sålunda också att med säker-

het bestämma öfvergångarne mellan bergarterna.

Ehuru, såsom tydligt framgår af det redan anförda, med ej obetydliga lokala afvikel-

ser, visar dock strykningen af lagren i sin helhet en omisskännlig öfverensstämmelse med
den annars i trakten rådande (N. — S.), och fallet är, såsom vanligt, i allmänhet ostligt

med mer eller mindre brant stupning.

Tages vägen längre söderut, då hyperiten snart träffas anstående vid sjökanten un-

derlagrad af lerskiffer, erbjuder sig bättre tillfälle att iakttaga lagerföljden i de tvenne

genom sin svarta färg utmärkta fjell, hvarigenom Hecla Cove-kedjan vidare fortsattes. I

en låg bergsrygg, som utskjuter från sänkningen mellan dessa och utgör fortsättningen

af det bakom liggande höga fjellet, träffades anstående klyft på kort afstånd ifrån hafvet,

der lagren följde på hvarandra i följande ordning, nemligen a) en svart kalkskiffer med
strykning 10° W., fall 60° Ö. Ett litet stycke högre upp vidtog 6) en hvitgul, kristallinisk,
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tulkhaltig kalksten med fina glimmerartade fjell, circa fem famnar, derpå c) lerskiffer, som

i mån den kom närmare den slutligen anstående d) hyperiten antog alltmera utseendet af

en kristallinisk skiffer, eller en tät massformig bergart med ljusare och mörkare ränder,

hvarigenom äldre brottstycken erhålla ett egendomligt bandadt utseende. Omedelbart intill

hyperiten och till en del ännu häftande dervid, hade lerskiffern öfvergått till ett grofbla-

digt, grått, chloritskifferartadt mineral.

Ännu längre i söder, i den lägre bergklack, som utgör slutet af det tredje fjellet,

uppträder den nyss omnämnda, hvitgula korniga kalkstenen betydligt mäktigare utvecklad,

och bildar en egendomlig rad af ur fjellraset utskjutande bergkammar, som redan på långt

håll ådraga sig uppmärksamheten genom sin ljusa färg. Det på afstånd rent svarta skikt,

som följer derefter, visar sig vid närmare påseende som en oregelbundet skiktad mörk

massa, genomsatt i alla riktningar af hvita band och ådror, och bestående dels af en nä-

stan svart, tät, kalkhaltig lerskiffer, dels, i de ljusare partierna, af gulhvit, grofspatig dolomit-

kalk, omvexlande med färglös qvartz, hvarförutan förekommer samma chloritartade grå

glimmerart, som nyss omnämndes. Tydligen är detta samma skikt som lerskiflerlagret i

det högre berget på öfvergången till hyperiten. Enda skilnaden är den större kalkhalten,

som fritt utsöndrats eller måhända snarare mekaniskt inblandats från det tilläggande, vid

hyperitens genomträngande söndersprängda kalklagret.

På andra sidan om den trånga dalklyfta, som härefter vidtager, och bildar utloppet för

en liten, från de inre fjellen upprinnande glacierelf, blir den kristalliniska kalken den allt-

mera rådande bergarten, tills den slutligen uppträder sjelfständigt, utan att märkbart öf-

verlagras af andra bergarter, i de två ansenliga fjellen innerst i fjorden på denna sida, som

genom sin skärt hvita färg bjert afsticka mot de såväl norr som söder derom uppträdande

mörka bergen. Att döma af utsigten frän en betydligare höjd, synas dessa kalkfjell i

sydostlig riktning fortsättas en ansenlig sträcka, sannolikt ända till Hinlopen Strait. När-

mast söder om dalgången, innan kalken ännu blifvit enrådande, der jag besteg en af de

bakomliggande höga fjelltopparne och således en längre sträcka utefter hade tillfälle att

iakttaga lagerföljden, träffades närmast intill 1) kalken 2) den nyss beskrifna hvitådriga

lerskiffern; derpå 3), efter passerandet af en kort sumpmark, anstående hyperit; efter denna

4) en grågrön, lös skiffer ined nästen af qvartz och chloritglimmer, alldeles liknande den

i Hecla Cove-uddens lerskiffer; derefter vid omkring 1000 fots höjd 5) en mäktig bädd af

hyperit. afsöndrad i stora pelarlika block, och slutligen 6) vanlig mörkgrå, hård kalkskiffer,

som utgör högsta delen af berget.

Hyperiten uppträder således här i två parallela gångar eller klyfver sig möjligen i

två grenar. Af mineralier, som anträffades i Hecla Cove-kedjan, må nämnas: svart granat

och magnetjern, båda kristalliserade såsom anflog på klyftytor af hyperiten, hvars egendom-

liga fältspat för öfrigt är förtjent af en noggrannare undersökning, samt, förutom de nämnde

glimmerarterna, små drummer af brunsten, åtföljande kalken.

Jag har måhända med öfverflödig utförlighet redogjort för dessa detaljer, som

kunna synas i och för sig temligen oväsendtliga, men jag har ej alltför flygtigt velat vid-

röra desamma, då deras noggrannare utredande är af särskilt intresse med afseende på

hyperitens och dylika bergarters uppkomst, hvarföre också de invecklade förhållandena på

stället i hög grad ådrogo sig min uppmärksamhet.
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Som bekant är, har på sednare tider hos åtskilliga författare den äldre åsigten börjat

göra sig återigen gällande, att de vanligen s. k. plutoniska bergarterna, endast de rent

vulkaniska produkterna afräknade, skulle vara på neptunisk väg uppkomna eller åtminstone

ej i egentlig mening eruptiva.

Såsom jag under mina tidigare utflygter hade tillfälle att iakttaga hyperiten i Heela

Cove-berget, syntes ingalunda saknas skäl för ett dylikt antagande äfven hvad den beträffar.

I en i öster och vester utskjutande bergkam, som var på nära håll synlig från öfra

sluttningen af det närmast Hecla Cove-berget följande svarta fjellet visade sig hyperiten

fullkomligt regelbundet öfverlagra lerskiffern, utan att denna syntes i någon mån rubbad

i sitt läge, och sjelfva hyperitmassan tycktes röja spår af en horizontel skiktning, antydd

genom mörkare och ljusare ränder. Äfven i Hecla Cove-berget visade sig de sedimentära

skikterna öfverhufvud taget fortlöpa parallelt med hyperitgången. Vid närmare aktgif-

vande på förhållandena och sådana de i det föregående äro framställda, kan dock häraf på

sin höjd bevisas, att den i smält eller åtminstone segflj-tande tillstånd uppvällande hype-

riten af naturliga skäl lättast funnit en väg emellan skikterna, som den åtskiljt och lossat

ifrån hvarandra. Dess skenbart regelbundna mellanlagring är derigenom lätt förklarad.

Att åter af densamma vilja sluta till hyperitens neptuniska ursprung måste förefalla så

mycket mera obefogadt, som vår erfarenhet från Hecla Cove-berget tydligen bevisar, att

den verkligen gångformigt uppträdande bergarten ingalunda alltid följer släkternas stryk-

ning; ty huru skulle annars, såsom fallet anfördes vara i detta berg, påtagligen samma
hyperitgång inom en kort distans efter hvarandra öfverlagras af kalk, qvartzit och ler-

skiffer, då den deremot, i fall den uppkommit på sedimentär väg, måste hafva utbredt sig

likformigt öfver ett visst skikt och likaså likformigt betäckas af ett sednare tillkommet;

å andra sidan torde profven af de omedelbart intill hyperiten förekommande bergarterna

lemna de omisskännligaste bevis, att hyperiten verkligen inverkat metamorfoserande på

desamma.

Innan jag lemnar hyperiten vid Hecla Cove må anmärkas, att denna bergart på

hela Spetsbergen synes spela en särdeles betydande roll. Vid Hinlopen Strait uppträder

den i mägtiga gångar, genomsättande den petrefaktförande kalken; den stora mängd öar,

som förekomma i södra delen af sundet, utgöres deraf (enligt meddelande af Prof. Nor-

denskiöld), liksom med all sannolikhet Tusen Öarne vid Stans Foreland, om h vilka La.mont

uppgifver, att de alla bestå af en "coarsegrained greenstone", som påtagligen måste vara

den här ifrågavarande hyperiten. Vid Isfjorden iakttog jag den, under min vistelse der-

städes, så fullkomligt liknande den i Treurenberg Bay förekommande, att två stuffer från

de båda ställena omöjligen kunna skiljas ifrån hvarandra. Den är vidare bekant från

Bellsund och förekommer utan fråga på en mängd andra ställen, der liknande geologiska

förhållanden det medgifva. Sannolikt skulle ett noggrannt studium af dess förekomst

kunna lemna vigtiga bidrag till de sedimentära lagrens relativa ålder, då den utan tvifvel

samtidigt utbrutit på alla de olika ställena, der den för närvarande anträffas.

Som en egen tillfällighet må slutligen anmärkas, att de Parry åtföljande vetenskaps-

män, som under hans bortovaro hufvudsakligen undersökte trakterna närmast Hecla Cove,

och meddelat en lång lista på der förekommande bergarter, alldeles råkat förbise hyperi-

ten, såvidt dit ej är att hänföra en i raset af Hecla Cove-berget anträffad lös sten, som

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 6.
^
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beskrifves under namnet "micaceous hornblende". Den uppgifna egenskapen att lätt falla

sönder för hammaren synes beteckna den som hyperit ifrån mellersta delen af gången.

Innan jag öfvergår till en kort sammanfattning af det förut anförda, återstår ännu

att nämna några ord om den österut ifrån Hecla Cove-berget fortsättande fjellsträckningen,

enär den, såsom fortlöpande vinkelrätt emot skikternas strykning, måste vida lättare, än

den söderut gående, gifva tillfälle att iakttaga de på hvarandra följande lagren. Under

ungefär en svensk mils sträckning, tills den mot låglandet vid Hinlopen Strait åter böjer

sig mot söder, iakttogos följande bergarter, merendels utan spår till öfvergångar, successivt

efterträdande hvarandra, nemligen: 1) närmast hyperiten kalksten; 2) härd lerskiffer;

3) qvartzit; 4) ett mäktigt lager af en chloritartad, grön, nästan massformig bergart med
nästen af qvartz i stora massor (stundom med särdeles vackra bergkristaller), efterhand

öfvergående till en vackert grön skiffer, som på korta mellanrum omvexlade med en lik-

nande brunröd, här och der med tätt insprängda kristaller af jernspat; slutligen i närheten

af det yttersta höga berget, som kan anses utgöra den egentliga gränsen emot Hin-

loopen, vidtog en låg bank af 5) qvartzit, alldeles liknande den i flaggstångsudden före-

kommande, samt ej långt dessförinnan anstående berg af 6) samma hyperit, som vi i det

föregående lärt känna; derpå i sjelfva fjellryggen 7) mörk kalkskiffer; så återigen 8) den

bjert afstickande ljusa qvartziten; till sist slutligen ånyo 9) kalksten, som söderut troligen

fortsätter långs större delen af Hinlopen Strait.

Denna ovanligt itererade lagervexling af bergarter ger den naturliga klaven till de

förvecklade förhållandena i det inre af Treurenberg Bay, så mycket svårare att reda, som

de nästan ensamt tillgängliga, långs kusten strykande utsidorna af fjellen (de stenbetäckta

fjellplataerna gifva ingen upplysning) fortlöpa i en linea, som i sned vinkel öfverskär

strykningen, hvartill kommer den genom hyperiten föranledda omkastningen af skikterna.

Ännu obekant med den täta lagervexlingen, då jag ej heller förut af egen erfarenhet lärt

känna något dylikt, sökte jag t. ex. förgäfves förklara qvartzitens uppträdande på båda

sidor om fjorden, under det kalken förekom i massa i bottnen af densamma, att ej

nämna svårigheterna att något så när ordna de liksom om hvarandra kastade skikterna i

Hecla Cove-berget.

Att i få ord sammanfatta resultaterna af min undersökning, torde jag tydligast

kunna redogöra för min uppfattning af de geognostiska förhållandena i Treurenberg Bay

genom hosföljande geologiska skizz öfver fjorden och dess närmare omgifningar.

Den i den stora fjellkedjan i norr och söder strykande glimmerskiffern öfverlagras

närmast af qvartzit. Derefter följer den mäktigt uppträdande kristalliniska kalken, som

möjligen tidigare fortsatts fjorden utefter, derpå af hyperit genomsatta vexlande lager af

kalk, lerskiffer och qvartzit, som bilda den egentliga Hecla Cove-kedjans mot fjorden vända

sida och utskjuta i dagen längre norrut i Hecla Cove-udden, der sannolikt i följd af rent

lokala förhållanden en flik af lerskifferskiktet inkilat i qvartziten, samt på strödda punkter

i låglandet vid kusten, der på ett ställe äfven hyperitgången går i dagen; derpå återigen,

dels utgörande det inre af fjellplatån, dels utskjutande emot låglandet i norr, i vexling

med kristalliniska skifferarter, samma bergarter som förut i upprepad följd efter hvarandra.

Hvad slutligen angår formationens geologiska ålder är föga derom att säga. dä

pretrefakter helt och hållet saknas. Att bildningen hör till de äldsta, är väl i alla hän-

delser gifvet.
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Under tiden för vårt uppehåll i Treurenberg Bay hade jag genom en skidtur öfver

fjellen vesterut beredt uiig tillfälle att undersöka det inre af den breda landtunga, hvari-

genora nämnde fjord skiljes från den dermed nästan i jemnhöjd liggande Mussel Bay. Sed-

nare, då vägen förbi Vérlegen Hook slutligen blef öppen, besökte jag i båt nämnda udde.

Resultaten af dessa utflygter i geognostiskt hänseende kunna i få ord meddelas.

Glimmerskiffern. som i vester begränsar området för Treurenberg Bay, upptager

större delen af fjellplatån. Närmare dess stupning vesterut emot det nära milsbreda låg-

landet vid Mussel Bay börjar den antaga ett granitartadt utseende, i det den allt mer och

mer genomdrages af fältspatrikare ådror, tills den slutligen helt och hållet öfvergår till

en röd, gliinmerfattig granit, som emellertid fortfarande bibehåller en temligen tydligt

skiktad struktur. I en af de tre uddar, som bilda Vérlegen Hook, uppträder glimmerskifiern

på en sträckning af obetydlig bredd särdeles rik på, under sådana förhållanden vanlig

mörkröd granat. Med den egentliga fjellryggen emot Mussel Bay upphör graniten och

efterträdes i de här och der i slättlandet anstående låga bergsryggarne dels af en härd,

qvartzitartad, blekgrå bergart, genomdragen af hvita glimmerblad, dels af mörkgrön horn-

blendeskiffer, ofta i en märkvärdigt skarp lagervexling öfvergående i hvarandra. Stryk-

Strandklippor vid Mussclbay, efter naturen.

Hornblendeskiffer Qvartzitartad bergnrt Horn bl. -[Qvartzitartad

skiffer. I bergart.

ningen är som vanligt i N. och SL, fallet nästan lodrätt, stundom till och ined öfvergående

till vestligt. Verkgen Hooks-kedjan är således af särskilt intresse, såsom utgörande

oränsskilnaden mellan de hvarandra motsvarande yngre bildningar, som öster- savål som

vesterut derifrån utbreda sig. Graniten bildar den egentliga stommen till bergskedjan

och — m å Jen nu vara eruptiv eller, såsom i förevarande fall kunde synas i viss mån san-

nolikt, såväl som de öfriga sedimentär — i hvad fall som helst, liksom det fasta underlag,

hvarpå de åt båda hållen öfverlagrade skifferarterna hvila. Norrut förekommande under-

ordnad och liksom utkilande i glimmerskiffern, måste den utan fråga längre söderut upp-

träda betydligt mägtigare. Långt ned i Vide Bay träffas t. ex. ingalunda sparsamt vid

stränderna stora nyttblock af samma röda, gliminerfattiga granitvarietet. Tre särskilta

granitregioner äro således med säkerhet bekanta på Spetsbergen, i nordvestra hörnet och

mot Nordostland samt, midt emellan båda, den här ifrågavarande, liksom bildande en medel-

linea dem emellan, hvarigenom landet afdelas i tvenne hälfter, ungefär motsvarande den

genom Storfjorden uppkommande naturliga fördelningen.

Mussel Bay kan, om man så vill, anses som en nordligare arm af den stora Vide Bay,

hvilken fjord vi på grund af vårt ofrivilliga uppehåll derstädes ifrån 9—19 Juli lika myc-

ket som Treurenberg Bay emot förut uppgjorda beräkningar kommo i tillfälle att under-

söka, ehuru långt ifrån så fullständigt, som under andra förhållanden kunde vara möjligt.
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Ifrån vår ankarplats på östra kusten invid den s. k. Aldert Dirkses bugt gjorde jag

ibland andra en längre utflygt till bottnen af den vestra fjordarmen.

Den ansenliga fjorden, ined en utsträckning nästan rätt i norr och söder af omkring

10 svenska mil på en bredd af omkring lh, är utan fråga en af Spetsbergens vackrare

fjordar, i viss mån erinrande om Vettern, ehuru den genom den vida betydligare höjden

af de omgifvande höjdsträckningarne måste erbjuda en långt mera imponerande anblick.

Vestra stranden utgöres af den vackra bergskedja, som slutande med den s. k. Gråhuk

åtskiljer den från den vester derom vidtagande Liebde Bay. I brokig vexling upptornade

öfver hvarandra och merendels mer eller mindre fullständigt isolerade, liksom perlbands-

likt radade det ena vid det andra, erbjuda bergen på denna sida en i ögonen fallande

kontrast emot fjellsträckningarna på östkusten, som med bibehållande af samma karakter,

som utmärker bergen vester om Treurenberg Bay, af hvilka de kunna anses som en ome-

delbar fortsättning, tillsammans utgöra en nästan oafbrutet sammanhängande platå utan

en enda uppskjutande bergspets, och endast här och der, vinkelrätt mot strykningen, ge-

nomskuren af dalgångar, som, öfverhufvud taget, uppfyllda af mäktiga glacierer, kunna

anses utgöra det nödvändiga afloppet för inlandsisen. Trenne sådana glacierer, som un-

gefär i midten af fjorden genom en knapp half mils afstånd ligga åtskiljda ifrån hvaran-

dra, upptagas regelbundet på sjökorten under namn af de tre isfjellen, och äro också med
sina fantastiskt sönderbrutna, långt ut i hafvet framskjutande ismassor mer än väl för-

tjenta att särskilt uppmärksammas. I närheten af den nyssomnämnda Aldert Dirkses

bugt förekomma emellertid några smärre dalsträckningar, som utan att upptagas af gla-

cierer, såsom framför allt vid denna höga breddgrad vore all anledning att vänta, erbjuda

den öfverraskande synen af inalles ej mindre än sju de täckaste insjöar, af hvilka tre i

samma dalföre ligga terrassformigt öfver hvarandra, sammanbundna genom en strid elf,

som vid sitt utlopp i hafvet förer en rätt betydlig vattenmassa. Dess i äldre tider vida

mäktigare inverkan har utan fråga föranledt uppkomsten af den genom breda sandreflar

omslutna lagun, hvaraf den nedersta vattensamlingen utgöres. Dylika lagunbildningar äro

ganska allmänna vid Spetsbergens kuster och förekomma nästan öfverallt, der något be-

tydligare vattendrag utfaller i hafvet. Möjligen skulle sandreflarne, hvaraf de ofta långa

sträckor utefter begränsas ifrån öppna sjön, vanligen i en parallel linea mot strandbräd-

den, till en del kunna lemna en förklaring på den så mycket omtvistade uppkomsten af

de skandinaviska rullstens- och sandåsarne, som endast undantagsvis torde vara att sam-

manställa med omedelbara moränbildningar.

A båda sidor oin fjorden slutta fjellen nästan omedelbart emot hafvet. Betydligare

låglandssträckor såsom vid Mussel- och Treurenberg Bay förefinnas åtminstone icke. Att

slutligen efter dessa allmänna anmärkningar öfvergå till den mera speciela beskrifningen

af de geognostiska förhållandena i omgifningarne af Videbay, äro få ord tillräckliga att

redogöra för desamma.

På östra sidan är bergsbildningen till alla delar identisk med den vi nyss lärt

känna ifrån Mussel Bay. De kristalliniska skifferarterna uppträda endast i en ojem-

förligt större omvexling. Lagrens stupning är för öfrigt ännu mera afgjordt vestlig

60—70°.

Det vackraste prof på denna märkvärdigt täta vexling af bergarter, hvilken så att

säga synes vara för Spetsbergen öfverhufvud karakteristisk eller åtminstone på få ställen
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torde falla så tydligt i ögonen, erbjuda framför andra strandbergen i närheten af det norr

om Dirkses bugt belägna Rysshuset. På en sträcka af omkring 50 alnar uppträda efter hvar-

Genomskärning vid östra stranden af Vide Bay nära Rvsshusct vid Albert Dirks' bugt.

andra mörkgrön, vackert kristallinisk hornblendeskiffer (6), grå, tunnskiffrig qvartzitskiffer (a),

blekgrön talkskiffer (i), derpå återigen hornblende med smala gångar af qvartzit, vidare en

egendomlig, tät bergart med insprängda fältspatkristaller, ett slags felsitporfyr (k), genomsatt

af smärre gångar af verklig granit med jernglans (c), så åter hornblende, felsitporfyr, horn-

blende och grofsplittrig qvartzit, hvilken sednare jemte hornblendeskiffer utgör hufvud-

massan af de egentliga bergen, som genom den täta vexlingen få ett egendomligt bandadt

utseende, som ofta, der vexlingen framträder mera i stort, redan på långt håll faller

i ögonen.

För öfrigt förekommer qvartziten i hög grad varierande till textur och färg, såsom

tunnskiffrigt rättklufven, klyfblar i de tunnaste ta flor; stängligt splittrig, eller fullkomligt

flintartad, utan spår till genomgångar, hvit, grå, gulaktig, violett o. s. v.

Redan af den förut omnämnda olika formen på bergen långs vestkusten är anled-

ning att antaga, det helt andra bergarter der uppträda, och ännu mer då man får tillfälle

att på närmare håll iakttaga de egendomliga färgskiftningarne i grönt och rödt, som

skärpt afsticka emot de mörka skifferbergen på ostsidan. Det är så godt som uteslutande

sandsten, som bildar massan af de i enskilta spetsar och ryggar inåt fjorden ända till

3000 fot höga bergen. Den rådande färgen är mer och mindre ljust rödbrun, i hvilket

fall bergarten genom sin betydligare lerhalt snarast liknar ett slags sandblandad, glimmer-

haltig lervacka. I till en del ganska mägtiga lager omvexla de röda skikterna med en

blekgrön till mera sällan gråaktig sandsten, som emellertid genom de ofta i mängd upp-

trädande glimmerbladen likaledes ej sällan antager ett mer eller mindre tydligt kristalli-

niskt utseende, så att det ofta, isynnerhet i närheten af de eruptiva gångarne, är svårt

att afgöra, om man har för sig sandsten eller en kristallinisk bergart. Af det fina, ler-

haltiga slamm, som uppkommer vid den röda bergartens söndersprängning och af glacier-

elfvar och fjellbäckar utföres i hafvet, antager vattnet ofta på långt afstånd ifrån stranden

en intensivt blodröd färg. Det egendomliga intryck, som utsigten öfver de brokigt fär-

gade fjelhnassorna redan i och för sig måste göra på åskådaren, kan derigenom endast

ännu mera förhöjas.

På flera ställen genomsättas de sandstensartade skikterna af mer eller mindre breda

gångar af grönsten, der emellertid blandningsdelarne äro så otydligt utvecklade, att det

utan fullständig kemisk analys är svårt att afgöra, af hvilken bergart de egentligen utgöras.

På en temligen betydlig ö i närheten af Midterhuken, der en gråaktig sandsten är den

rådande bergarten, genomsättas de regelbundet i norr och söder strykande skikterna af

tre dylika parallelt löpande gångar, hvaraf den mellersta ungefär på midten af ön öfver-

skär densamma i hela dess längd. På andra ställen synas de eruptiva bergarterna hafva
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föranledt en märkbar omkastning af lagren, t. ex. i närheten af det i trakten af nämnde

ö, på vestra stranden af fjorden belägna Rysshuset, der strykningen går i en böjd linea

mot N.V. Ofta är bergarten fullkomligt tät och i hela sin massa likformig, stundom,

såsom å nämnda ö, genomgått af ljusare, grönaktiga fläckar af ett otydligt utbildadt,

sannolikt fältspatartadt mineral, genom hvars utvittring på utkanterna bergarten får ett

egendomligt slaggartadt utseende. På sina ställen, såsom vid Rysshuset, förekomma

smärre tätt insprängda mandlar af tät kalkspat, här och der större drummer och sprick-

fyllnader af kalkspat, vackert kristalliserad bitterspat och jernspat samt deremellan tunna

skifvor af tungspat, ehuru i allmänhet i små, knappt märkbara partier.

Att den röda, inclusive gröna, bergarten fortsattes ganska långt söderut, bevisas

deraf, att de ansenliga elfvar, som ifrån det inre finna sitt utlopp i hafvet längst in i

bottnen af vestra fjordarmen, utan undantag föra blodrödt vatten och således måste mät-

tas från fjell af nämnde röda sandstensart. Österut bestämmes sannolikt gränsen emot

de kristalliniska skifferarterna af den stora, i hafvet utmynnande bottenglacieren i östra

fjordarmen, enär de höga Midterhuksfjellen, hvaraf båda armarne åtskiljas, utgöras ute-

slutande af sandsten. Norrut " bildar den hela den betydliga landtunga, som skiljer fjor-

den ifrån Liebde Bay, med undantag af den yttersta spetsen emot den under namn af

Gråhuk utskjutande udden; fortsattes derpå vesterut omkring sistnämnde betydliga fjord,

i hvars inre den, att döma af utsigten ifrån öppna sjön, synes bilda ett af Spetsbergens

vackraste fjellpartier, med en rikedom i former, som sällan torde anträffas; uppträ-

der vidare i det vidsträckta låglandet, som från gammalt är bekant under namnet

Rödestrand, der ännu de omvexlande gröna skikterna läto sig på afstånd tydligt urskilja,

och ger slutligen äfven de långt vesterut liggande båda Röde Bays deras välbekanta be-

nämning, för att slutligen i omgifningarne af desamma återigen underlagras af kristalli-

niska skifferarter. Den egendomliga sandstensformationen har således en ganska betydlig

utbredning.

A den nyssnämnda Gråhuk, som för seglaren i dessa farvatten, såsom utskjutande

mellan tvenne ansenliga fjordmynningar, tjenar som det förträffligaste sjömärke, uppträda,

såsom redan är antydt, bergarter af helt annan karakter än den för öfrigt i trakten rå-

dande, i det såväl fjellet sjelf som de anstående bergkullarne i låglandet, hvarigenom det

åtskiljes ifrån hafvet, utgöres af svartbla, hård, glimmerhaltig lerskiffer, omvexlande med

skikter af en grå, i luften gulnande, tät sandsten. Lerskiffern är särskildt anmärknings-

värd, såsom innehållande, ehuru ytterst sparsamt förekommande, spår af organiska lem-

ningar, som i hela området för den egentliga sandstensbildningen synas helt och hållet

saknas, isynnerhet smärre bivälver, som möjligen skulle kunna tjena till ledning för

formationens bestämmande. Af lagringsförhållandena var jag ej i tillfälle att i någon

mån afgöra dess geologiska ställning till den angränsande sandstenen, eller huruvida den

till följd deraf måste anses såsom yngre än denna eller endast som en samtidig länk af

samma aflagring. Då jag besökte Gråhuk, fanns ingen tid att anslå till längre utflygter,

då tillfället att ändtligen komma förbi udden, som ända dittills varit stängd af drif-isen,

framför allting annat ej var att släppa ur händerna. Öfvergången från den ena berg-

arten till den andra skulle annars utan fråga längre söderut kunnat anträffas. Stryknin-

gen af lagren gaf föga upplysning, då den öfverhufvud taget öfverensstämde med den

på hela nordsidan rådande, eller i det närmaste gick i N. och S. Ännu mindre afgörande
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var stupningen, då det var omöjligt att bestämma, huruvida den företrädesvis skulle anses

för vestlig eller östlig, enär ej mindre de yttersta låga kustbergen än det egentliga

fjellet företedde en regelbundet itererad veckning, så att skikterna sålunda stupade än åt

ena än åt andra hållet. Denna egendomliga anordning faller redan på långt håll i ögo-

nen, då man från sjösidan får Gråhuksfjellet i sigte. Att döma af strykningen synes ler-

skiffern stå här i samma förhållande till den röda sandstenen, som samma bergart till

qvartziten i Hecla Cove-udden, om oekså allt der är i vida mindre skala.

I förbigående må anmärkas, att af den från gammalt vedertagna benämningen på
udden synes bevisas, att man redan tidigt visste att iakttaga bergartens olikhet med de

i trakten eljest anstående. Öfverhufvud taget äro de gamla Spetsbergsnamnen i all sin

enkelhet i högsta grad träffande och uttrycksfulla, t. ex. Verlegen Hook, Flat Hook, Clo-

ven ClifF o. s. v.

Redan i ett af de högre fjellen öster om den mindre Röde Bay börjar den röda

sandstenen öfvergå till glimmerskiffer. På den smala landtunga, som utskjuter emellan

båda (stället besöktes vid resan österut), är denna bergart den rådande i kustfjellen.

Strykningen är som vanligt norr till söder circa 20° V., fall omkring 70° åt sydost. För-

utom nästen och gångar af massformig qvartz, förekom här och der i skiffern plattryckta,

ot}'dliga korn af ett mörkbrunt, granatartadt mineral.

Såsom ett ytterligare bevis till så många andra för Spetsbergslandets höjning för-

tjenar anmärkas, att i anstående berg vid 20 fots höjd öfver hafvets nivå förefunnos

hålor och urgröpningar i glimmerskiffern, som påtagligen förorsakats af en borrmussla på

en tid, då berget ännu var betäckt af hafvet.

Bland lösa stenar träffades för öfrigt i stor mängd, förutom vanlig röd sandsten,

äfven stycken af ett grofkornigt konglomerat, ej olikt den schweitziska nagelfluh, huf-

vudsakligen sammansatt af rundslipade större och mindre qvartzbitar, sammankittade af

ett gliminerförande dels färglöst, dels rödt bindemedel, tydligen endast en varietet af

sandstenen sjelf. Det träffas också i trakten anstående och måste af naturliga skäl isyn-

nerhet förefinnas i närheten af de bergarter, hvarifrån sandstensbildningen ledt sitt ur-

sprung. Att dessa åter, såvidt lemningar deraf ännu finnas öfver hafvets nivå, företrä-

desvis äro att söka i den qvartzrika glimmerskiffern synes knappast vara tvifvel under-

kastadt. Svårare är att afgöra, hvarifrån det jernrika bindemedlet, här såväl som i huf-

vudmassan af den finkornigare egentliga sandstenen, i första hand kan anses härröra.

Den egentliga Röde Bay torde endast erhållit sitt namn på grund deraf, att man,

kommande vester ifrån, der först iakttog den i ögonen fallande röda bergarten, enär

densamma på en mängd andra ställen uppträder långt mera sjelfständig och mindre blan-

dad med andra bergarter. Det höga fjellet, som i öster begränsar fjorden, utgöres

dels af glimmerskiffer, dels af en grå, gliminerförande, skiffrig qvartzit; det i söder

derom liggande af en grofkornig röd sandsten, det derpå återigen följande af nyss-

nämnda röda konglomerat. I fjordens inre synas de röda bergarterna vara de rådande,

hvarpå vi på vestra sidan, i fjellet närmast den yttersta glacieren, träffa en rödgul gra-

nit med bäddar af granatförande glimmerskiffer, samt slutligen i fjellet, som un-

der namn af Flat Hook i N.V. begränsar fjorden ifrån sundet emot Norskön, enrådande

grå granit.
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Vi hafva härmed hunnit gränsen för de skiktade bergarterna oeh befinna oss i

området för den mägtigt utvecklade granitregion, som intager nordvestra hörnet af Spets-

bergen med den af gammalt välbekanta ögrupp, hvaraf detsamma omgifves.

På öarne öfverensstämma bergens former med de svenska granitbergens, då de öf-

verhufvud taget utgöra kullriga, långsträckta ryggar och endast här och der i de branta

stupningarne mot hafvet antaga det vilda och sargade utseende, hvaraf graniten annars

karakteriseras. Så mycket tydligare framträder detta i de högre fjellen å fastlandet, som
med sina taggiga kammar och spetsar kunna anses som verkliga typer för Spetsbergsfjellen.

På den nyss omnämnda Flat Hook samt de nordligast liggande öarne, såsom båda

Norsköarne, Cloven Cliff och Fogelsång, uppträder graniten renast, vanligen finkornigt gra.

Vi hafva redan sett, att den mot Rödebay snart omvexlar med glimmerskiffer. Detsamma

är äfven händelsen längre söderut mot öppna hafvet. T. ex. redan i den ansenliga Am-
sterdam-ön kan den anses hafva öfvergätt till gneisgranit eller rättare en blandning af mer

och mindre tydligt skiktad glimmerskiffer med i bredare gångar och ådror uppträdande

verklig granit, som stundom förekommer i hög grad grofkornig, tills slutligen söder om
Magdalena Bay glimmerskiffern blir enrådande och graniten kan anses fullkomligt upphöra.

Häraf, såväl som ännu mer af de mägtiga bäddar af kristallinisk kalk, hvaraf graniten på

flera ställen genomsättes, synes på goda grunder kunna antagas, att den plutoniskt upp-

trädande graniten vid sitt utbrott förefunnit skikter af lerskiffer och kalksten, som genom

dess metamorfoserande inverkan öfvergått till sin närvarande form.

Att kalken, hvars förekommande inom granitregionen i mer än ett hänseende är af

särskilt intresse, ingalunda uppträder särdeles underordnad, visar sig redan af de ej få

lokaler, der jag under mina brådskande exkursioner, ifrån ankarplatsen vid Norsköarne

21—25 Juli samt under uppehållet i Magdalena Bay 26—29 Juli, träffade densamma

i större massor, nemligen å Hvitholmen, på Cloven Cliff-ön å fastlandet gentemot inre

Norskön samt i Magdalena Hook's höga fjellkam.

Med namnet Hvitholmen betecknar jag en mindre holme, belägen ett stycke utanför

sundet mellan inre Norskön och fastlandet, för att dermed antyda ett slags motsvarighet

till den på kartorna under namnet Hvidö i nämnda sund förlagda större ö, som i verk-

ligheten helt och hållet felas. Ön utgöres hufvudsakligen af en vackert kristallinisk, hvit

kalksten och i öfrigt af en merendels nästan likformigt hvit granit, som på något afstånd

knappt kan skiljas ifrån kalken. Granit och kalk vexla ej sällan på korta mellanrum med
hvarandra. Stundom hvilar kalken krumböjd öfver graniten, stundom genomsättes den af

smalare eller bredare granitgångar, som åter pä ett ställe i sin ordning till och med föra

kalk innesluten i sin massa. En dy-

lik gång af granit, som tvärt öfver-

skär kalken eller rättare ined en ät

båda sidor skarp begränsning upp-

träder på öfvergången mellan kalken

och den finkornigare graniten pä sö-

dra sidan af ön, utmärker sig genom
sin egendomliga anordning af be-

ståndsdelarne, i det qvartziten före-

kommer stängligt kristallinisk, in-

Granitgang i kalk på Hvitholmen. a Granit. 4 Kristallinisk kalk.
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Cloven Cliff-un i ideela genomsnitt.

bäddad i den hvita fältspaten, hvarigenom det hela får utseendet af ett slags grofkornig

skriftgranit. I alla händelser synes qvartzen hafva kristalliserat i en matrix af fältspat,

hvarföre det så ofta citerade motsatta förhållandet åtminstone ej i förevarande fall kan

lägga hinder i vägen för antagandet af granitens plutoniska ursprung, som af andra skäl

synes ögonskenligare bevisas än i något annat fall, som jag af egen erfarenhet lärt känna.

Lika rimligt som det är att antaga, det graniten i många fall uppkommit på samma väg

som gneisen och liknande bergarter, lika ensidigt måste det å andra sidan vara att en

gång för alla förneka möjligheten af dess uppkomst på plutonisk väg, då fall gifvas, så-

som de här ifrågavarande, der dess eruptiva natur svårligen kan misskännas. Ty att i

dylika fall för fasthållande af dess neptuniska ursprung tänka sig densamma försatt i

flytande tillstånd på våta vägen, d. v. s. uppvälld som en seg slammassa, torde måhända
alltför mycket sakna stöd i erfarenheten. I alla händelser torde vara att åtskilja sedi-

mentär och eruptiv granit såsom två särskilta arter. Som exempel från Spetsbergen

skulle möjligen kunna citeras Verlegen Hooks-graniten såsom sannolikt sedimentär; ögra-

niten i N.V., med hvilken vi för tillfället sysselsätta oss, såsom eruptiv.

På den ansenliga Cloven Cliff-ön (den egentliga såsom sjömärke bekanta Cloven Cliff

utgör en isolerad klippudde på öns norra ända), upptages södra delen till en stor del af

kristallinisk kalk. I sin största utsträckning visar denna sig på vestsidan af ön (A), der den

ifrån den högsta omkring 1000 fot höga mel-

lersta delen sänker sig likt en bred gång.

som i en dubbelt bågformigt böjd linea sträc-

ker sig ända till öns södra ända, der den når

ned till hafsbrädden. Den tydligt skiktade

kristalliniska kalken ligger liksom en mantel
öfver den brant kullriga granitryggen, hvaraf

bergets massa utgöres, under det den, att

i

döma af granitens uppträdande på ostsidan,

och till en del ännu i högsta partierna af ber-

get, i sin ordning tidigare varit betäckt af densamma.
På ett ställe (B), der kalkskikterna undansprängts, fram-

träder den blottade graniten med en nästan fullkomligt

jemn och slät yta, och längre upp kalkbädden med en

stupning af omkring 65°, som ett från kärnan lossnadt

skal hängande öfver densamma. Det enda, som anty-

der öfvergången, är kalkens större täthet och kiselhalt

omedelbart intill graniten, allt förhållanden, som ovil-

korligen erinra om de förut omtalade, med hänsyn till

hyperiten i Hecla Cove-berget.

Ej mindre mägtig är den kalkbädd, som träder i dagen på fastlandet, ungefär gent-

emot östra ändan af Norsk-ön, vid en höjd af omkring 400 fot. På den branta, med
granitras till större delen täckta höga fjellsidan äro emellertid utsträckning och öfriga

förhållanden svårare att utreda. Liksom på Hvitholmen förekomma i kontakten med
kalken betydliga gångar af grofkornig granit. I mineralogiskt hänseende är denna loka-

litet företrädesvis utmärkt.

F-é

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 0.
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Af särskildt intresse är slutligen kalkflötsen i Magdalena Hook, såväl för det i och

för sig egendomliga i uppträdandet, som det verkligen storartade i situationen i sin helhet.

Med nyss anförda namn betecknas den höga fjellrygg (höjden bestämdes till 2310 fot),

som i norr begränsar Magdalena Bay ifrån hafvet och det på andra sidan vidtagande

Sydgat, hvarigenom Danskön skiljes ifrån fastlandet. Kalkbädden förekommer här upp-

lyftad till en höjd af mellan 1500 och 2000 fot, vidtagande vid omkring förra höjden

öfver hafsytan, och med en mägtighet af omkring 300 fot. I starka krumningar och mer
eller mindre lodrätt stupande och bågböjda följa kalkskikterna större delen af fjellets ut-

sträckning, här och der utskjutande i isolerade toppar, som genom sina mera rundade

och glattslipade former bjert afsticka från de vildt sönderslitna, skarpa granitryggarne,

hvilka, åtskiljda af breda rännor af ras, på korta mellanrum vertikalt utspringa från den

branta fjellsidan. På ett ställe framstod, här som på Cloven Cliff, den tvärt stupande gra-

nithällen glatt och jemn, der kalkskiktet, som täckt densamma, blifvit lösrifvet. Graniten,

som utgjorde bergets massa, var för öfrigt, såsom redan i det föregående är antydt, på

flera ställen genomsatt af mer och mindre tydligt gneis- och glimmerskifferartade partier,

och som vanligt här och der mera grofkristalliniskt utsöndrad.

Att döma af utsigten från nyss anförda berg synes den kristalliniska kalken äfven

förekomma i öfversta delarne af den ansenliga fjellkam, som reser sig öfver isryggen

söder om Magdalenafjordens mynning, och med den sannolika höjden af 3000 fot utan

fråga torde utgöra det högsta fjellparti på hela den del af vest- och nordkusten, som vi

voro i tillfälle att lära känna, ehuru alltid med afräkning af Forelandet, hvars högsta

toppar uppgifvits stiga till 4500 fot, hvilket dock torde vara i någon mån tvifvel under-

kastadt.

Sannolikt är nordvestlandets granitregion den enda trakt af Spetsbergen, som för

mineralogen har något af större intresse att erbjuda. Så mycket mera är det med denna

händelsen, tack vare de vexlande bäddar af kalk och lerskiffer, som graniten vid sitt ut-

brytande fann före sig.

Den oblandade graniten på de smärre öarne synes företrädesvis utmärkas af ett

cordieritartadt mineral, som jemte smärre korn af derb, rosenröd granat ofta förefinnes

insprängdt deri, t. ex. på båda Norsköarne, framför allt å den inre, der det isynnerhet i

en grofkornig granitgång i närheten af Sabines observatorium träffas tydligt utbildadt.

På samma öar, å ömse sidor om sundet dem emellan, förekomma här och der nästen af

mörkt grönbrun till nästan färglös, vackert kristallinisk strålsten, från en valnöts storlek

till en fot och deröfver. I sammanhang dermed må anmärkas, att i samma trakt i den

i öfrigt homogena granitmassan ej sällan träffas större och mindre rundade bollar af en

mörk, finkornig, glimmerhaltig bergart, i fullkomligt skarp begränsning mot graniten och

ganska ofta vid densammas förvittring frivilligt lossnande ur sitt hål. Man skulle kunna

vara frestad att antaga dem såsom rullstenar, som af en tillfällighet blifvit inneslutna i

den ännu segflytande granitmassan.

Inom området, der graniten uppträder i blandning med skifferartade bergarter, utan

att likväl märkbart träda i beröring med kalken, var jag särskilt i tillfälle att under-

söka omgifningarne af Kobbe Bay på Dansköns emot hafvet vända sida. Graniten skulle

här snarast kunna betecknas som gneisgranit, genomskuren i alla riktningar af gångar och

nästen af mer eller mindre grofkristallinisk, massformig granit, som till färg och utseende
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i hög grad varierar, isynnerhet efter fältspatens beskaffenhet. Oftast uppträda de i den

svenska gånggraniten vanliga fältspatsarterna jemte hvarandra, stundom båda färglösa,

stundom af skiljaktig färg, t. ex. såsom fallet var i en särdeles glimmerfattig granitvarietet

af egendomligt utseende, med oligoklasen röd och orthoklasen gulaktigt grön, såvidt ej

den sednare vid noggrannare undersökning befinnes utgöra en annan fältspatsart. Af
mera fremmande mineralier träffades augit, pistacit, hornblende, det sistnämnda dels mörk-

grönt i större derba partier, dels svart, kristalliniskt insprängdt i fältspatmassan, liksom

undanträngande glimmern, hvarigenom graniten i en del gångar till alla delar antager

egenskaperna och utseendet af syenit. Af jemförelsevis sällsyntare mineralier anträffades

skapolit, sphen, apatit i små, genomskinliga, gröna kristaller, inneslutna i fältspaten, samt

slutligen, liksom de föregående i ytterst ringa mängd, orthit i små insprängda korn med
den vanliga karakteristiska strålningen i den omgifvande massan.

Af särskilt intresse är orthitens förekomst i Spetsbergsgraniten, såsom ytterligare

bevisande dess nära öfverensstäminelse med den skandinaviska gånggraniten, hvilken med
skäl kan anses karakteriseras genom förekomsten af detta och dermed beslägtade mine-

ralier. Man har ju på grund deraf till och med velat beteckna den som orthit-

granit.

På den lilla halfön i det inre af Magdalena Bay, som bildar den s. k. Engelska bug-

ten, träffades skapolit utan blandning med andra mineralier, porfyrlikt utsöndrad i qvartz,

hvaraf den linkorn iga, grå graniten var gångformigt genomsatt, samt på ett annat ställe

i en vanlig fältspatrik utsöndring stråligt kristallinisk, svart turmalin.

I de grofkorniga granitgångarne i närheten af kalken förekomma öfverhufvud taget

samma mineralier, som de förut omnämnda, men till en del ymnigare och mera tydligt

utbildade. T. ex. sphenen träffades ingenstädes så vacker som omedelbart intill kalk-

bädden å fastlandet vid Norskö-sundet, der den förekom i stora kristaller, inbäddad i hvit

fältspat, tillsammans med orthit, hvilket alltid ytterst sparsamt förekommande mineral i

största mängd fö^refanns i den förut omnämnda skriftgranitartade gången i Hvitholmen.

Ett jemte orthiten deri funnet, i långa prismer kristalliserande, svartgrönt mineral,

som ytterst lätt föll till pulver under hammaren, är utan kemisk analys omöjligt att be-

stämma.

I närheten af de större kalkbäddarne och äfven der sådana för tillfället ej träffa-

des, t. ex. å Amsterdam-ön, med all sannolikhet i det nära grannskapet derintill, förekomma

här och der smärre gångar och ådror, som särskilt synas vara uppkomna vid den ome-

delbara kontakten mellan kalken och den kiselrika granitinassan. De utgöras nemligen

ej sällan så godt som uteslutande af kalksilikater, här och der med insprängda qvartz-

partier, på andra ställen med kalk såsom grundmassa. För dylika lokaliteter karakteri-

stiska mineralier äro framför allt augit, idokras, wollastonit i färglösa, finstråliga partier,

samt brungul granat, mera underordnad skapolit, isynnerhet der kalken är rådande, säll-

syntare, såsom nyss nämndes för det inre af Magdalena Bay, utsöndrad i ren qvartz. I

Magdalena Hook träffades dylika smärre gångar, isynnerhet ofvanom den stora kalkflötsen

mellan 2000 och 2300 fots höjd. A Amsterdam-ön måste jag inskränka mig till uppsam-

lande af i strandraset anträffade lösa stenar, då vid tiden för mitt besök derstädes för-

hållandena ej medgåfvo ett så långt uppehåll, som skulle erfordrats för uppsökandet af

deras ursprung på någon högre upp belägen punkt af den branta fjellsidan.
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Att slutligen nämna några ord om kalken sjelf i de större bäddarne, visar sig ej

mindre här en i ögonen fallande öfverensstämmelse med de motsvarande förhållandena i

vårt eget land. De flesta af de för Sveriges och Finlands urkalklager karakteristiska

mineralier träffas äfven på Spetsbergen, och säkerligen skulle vid noggrannare under-

sökning, än vid mina flygtiga besök kunde vara möjligt, ännu flera der återfinnas. Gräs-

grön augit, skapolit, kondrodit, spinell, ljusbrun, genomskinlig glimmer, grafit, diopsid med
flere här förekommande höra alla till denna kategori.

Den i allmänhet grofkristalliniska kalken varierar på olika ställen till utseende och

färg på grund af de förherrskande, fremmande inblandningarna, ifrån snöhvit dragande

åt grått af olika nyanser, i smärre partier himmelsblå o. s. v. Magdalena Hooks-kalken

blir vid vittring på ytan starkt gulbrun till följd af insprängda små korn af svafvelkis.

För öfrigt är på nämnda ställe augit den rådande inblandningen. Grafit i små kristalli-

niska blad förekommer isynnerhet på Cloven Cliff och å lokalen på fastlandet, vanligen åt-

följd af den vackert kristalliserade bruna glimmern. A sednare stället träffades företrä-

desvis den svarta spinellen, skapoliten och kondroditen, den sistnämnda någon gång så

ymnigt insprängd i kalkmassan, att denna nästan helt och hållet förlorar sitt kristalliniska

utseende och vid bortfrätning med syror qvarlemnar ett sammanhängande kondrodit-

skelett, hvarförutan här och der förekomma nästen af ädel serpentin, vanligen med en

kärna af diopsid. Slutligen anmärktes i kalken på Hvitholmen ett egendomligt, i små

sneda prismer kristalliserande blekgrönt mineral, med färgen i luften öfvergående till

djupt honungsgul, till hvars närmare beskrifning jag vid ett annat tillfälle torde åter-

komma.

Innan jag lemnar granitregionen, torde vara skäl att nämna några ord om den i

denna trakt företrädesvis allmänt förekommande fjellform, som lämpligast torde kunna i

korthet betecknas med kittelformen, eller då en isolerad större bergmassa visar sig till det

inre skåligt urgröpt, med de omgifvande skarpa fjellväggarne cirkelformigt grupperade

deromkring, vanligen endast åt ena sidan lemnande en öppning för utjpppet af den i ur-

hålkningen hopade isen. Vid flygtigt påseende måste dylika bergformer ovilkorligen erinra

om en kraterbildning, och då jag första gången, omedelbart efter ankomsten till Spets-

bergen, lärde på närmare håll känna ett sådant berg, tycktes ej saknas stöd för antagandet

af deras uppkomst på vulkanisk väg, så oberättigadt det än vid noggrannare undersök-

ning måste visa sig. I det vackra kittelformiga berget vid Foul Point befanns nemligen

moränmassan från glacieren i det inre, såväl som större delen af de lösa stenarne på

låglandet framför, så godt som uteslutande utgöras af en finkornig, grå granit, under

det de omgifvande fjellväggarne utgjordes af gneis- och skifferartade berg. Man kunde

lätt frestas att antaga, att man befann sig vid ett af de ställen, der den mägtiga granit-

eruptionen en gång egde rum. Men utan fråga måste de olika bergarternas uppträdande

anses som helt och hållet tillfälligt, och det hela här, som på andra ställen, betraktas som

en följd af isens och frostens förstörande verkan på bergmassan, hvarvid de skifferartade

bergen af naturliga skäl skulle visa en större motståndskraft. En tillfällig hålighet i

berget har föranledt bildningen af en glacier i fjellets inre, och den tydligt utbildade

kittelformen deraf efterhand blifvit en följd. Liknande kittelberg förekomma för öfrigt

temligen allmänt, t. ex. vid Magdalena Bay, vid fastlandet emot Norskön m. fl. ställen i

området för graniten, men äfven vid vestra sidan af Gråhuks-kedjan emot Liebde Bay och,
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som redan i det föregående är omnämndt, i innersta bottnen af Vide Bays vestra arm,

hvaraf bevisas, att graniten ej är ett nödvändigt vilkor för dylika fjellformers uppkomst.

I sammanhang härmed må anmärkas den utomordentligt starka förvittring eller

rättare söndersprängning, som bergen på Spetsbergen öfverhufvud taget äro underkastade,

naturligtvis i olika grad, alltefter bergartens beskaffenhet, således framför alla andra de

rena granitbergen, den med glimmerblad späckade jemförelsevis grofkorniga gröna och

grå sandstenen, den af fina sprickor genomdragna qvartziten o. s. v. Ett af de mest på-

tagliga bevis för riktigheten af den åsigt, till följd af hvilken i en tidigare period äfven

den skandinaviska halfön legat inom området för den arktiska glacierregionen, torde vara

att söka i den oerhörda mängden af lösa stenar, hvarmed flere af Sveriges bergigare pro-

vinser äro betäckta, äfven på sådana lokaler, der en successiv framflyttning genom glacie-

rerna sjelfva för ingen del låter sig antaga. För att endast nämna ett exempel, torde

det för mer än en varit svårt att göra sig reda för ursprunget till det djupa stenlager,

hvaraf en ej ringa del af det sydöstra Småland är öfvertäckt, men har man en gång lärt

känna förhållandena, sådana de ännu existera i ett land som Spetsbergen, torde svaret

på frågan ej länge uteblifva. De lösa stenarne måste förskrifva sig från sjelfva stället och

dess närmaste omgifningar, och äfven der numera knappast finnes spår till anstående

berg, bevisas endast af stenraset, som genom deras söndersprängning uppkommit, att de

bergmassor, som tidigare der förefunnits, ingalunda varit obetydliga. Som bekant har

graniten inom denna del af Småland, såväl som det tillstötande Blekinge, en särdeles

mägtig utbredning. Smålands såväl som Sveriges öfriga berglandskaper hafva sålunda,

tack vare kölden, blifvit endast ruiner af hvad de fordom varit, och måhända skall

en tid komma, då sjelfva Spetsbergens alper sjunka ned till betydligt anspråkslösare di-

mensioner, liksom de utan fråga tidigare varit vida högre, än de för närvarande äro. En
blick på våra ännu anstående berg visar, huru jemförelsevis obetydlig frostens inverkan

numera är, under det t. ex. Gaustas högsta fjellrygg, med sina massor af oupphörligt

vexande ras, lemnar den fullkomligaste motsvarighet till hvilket som helst af Spets-

bergsfjellen.

Fortsattes vägen från Magdalena Bay söderut, vidtager en sträcka af kusten, som på
kartorna betecknas under namn af de Sju Isfjellen, så benämnd af de vidsträckta glacierer,

som, endast afbrutna af jemförelsevis smala fjellarmar, hvaraf de begränsas från hvar-

andra, följa kusten utefter, ända tills Kors Bay vidtager. Det är redan nämndt, att gra-

niten snart upphör söder om Magdalena Bay, sannolikt i oingifningarne af den s. k. Ham-
burger Bay. Redan i fjellbildningens yttre visar sig snart en afvikelse från den inom

granitområdet uppträdande. Bergen blifva mindre isolerade, och långsträckta fjellryggar

i egentlig mening börja allmännare förekomma, på samma gång kittelformen framträder

mindre tydlig. Fjellkammarne äro påtagligen mindre vildt sönderrifna, och det jemförel-

sevis vida mindre betydliga stenraset vid fjellsidorna gifver tillkänna gneisens och de

liknande bergarternas större förmåga att motstå frostens och köldens inverkan. En-

dast i den ymniga förekomsten af glacierer, hvaraf dalar och sänkningar nästan öfverallt

uppfyllas, visar sig en omisskännlig öfverensstämmelse, om också å andra sidan dalgån-

garnes större bredd och utsträckning gifver ännu en skiljaktighet tillkänna.

Under seglingen söderut företog jag i båt en tur till land, i mening att besöka

nämnde Hamburger Bay; men den hafsvik, mot hvilken kosan styrdes, befanns endast ut-
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göra en mindre bugt, bildad å ena sidan af en i sjön utmynnande större glacier (af

circa \ svensk mils bredd), å den andra af den genom Scoresbys besök derstädes

bekanta Cap Mitra, som är en af de skarpast utspringande och genom sin egendom-

liga form mest i ögonen fallande af de berguddar, hvaraf de sju glaciererna åtskiljas.

Jag befann mig således redan helt och hållet inom området för de kristalliniska skiffer-

arterna.

Cap Mitra erbjuder ett nytt exempel på den i ovanlig grad itererade lagervexlingen,

i det jemte och om hvarandra på ett kort område uppträdde nästan alla tänkbara varie-

teter af gneis, som kunde anses som den rådande bergarten, än med den mest karakte-

ristiska gneisstruktur, än med rådande röd fältspat och sparsamt inströdda hvita glimmer-

blad, nästan öfvergående till granit, än qvartzitartad, bestående nästan uteslutande af

qvartz, än tunskiffrig och med förherrskande svart glimmer, utgörande en verklig glim-

merskiffer, stundom rättklufven, stundom vresig och genomsatt af röda granater. Lösa

stenar af hornblendeskiffer visade, att äfven denna bergart är i fjellet anstående, och

slutligen, då vi följande dagen lyckats segla så långt söderut, att bergets andra sida kunde

komma i sigte, gaf en hvit strimma, som i sned riktning öfverskar detsamma, ett efter

förut vunnen erfarenhet omisskännligt bevis på närvaron af kalk, hvilket jag också vill

erinra mig, att Scoresby vid sin beskrifning af Cap Mitra om detsamma anmärkt. Huru

intressant det än skulle varit att studera kalkens uppträdande inom gneisformationen —
att den tillhörde samma stora kalkbädd, som i sönderslitna partier förekommer med gra-

niten, torde knappt vara tvifvel underkastadt — var dock en förnyad landstigning ej

mera att sätta i fråga, då vinden, som under tiden friskat upp, förde oss allt närmare

vårt egentliga mål.

Hvad angår strykning och fall i ifrågavarande trakt, visade sig båda i hög grad

oregelbundna. A strandklipporna var strykningen ungefär N.V.— S.O., med circa 60° fall

åt N.O. I sjelfva fjellet tycktes strykningen gå åt S.V., med ringa lutning åt vester.

Hufvudriktningen torde här, som öfverallt i det föregående, kunna antagas såsom nordlig

med mer eller mindre lodrät stupning.

Med den sista och måhända betydligaste af de sju glaciererna kan gneisbildningen

anses upphöra. Fjellen söder derom, tills snart derefter kusten kröker sig mot de för-

enade Kors- och Kings-fjordarne, såsom den i sjelfva hörnet liggande underligt formade

Mockhuk, synas, att döma af utsigten ifrån sjön, utgöras af röd sandsten. Det vidsträckta

lågland, hvarigenom dessa berg åtskiljas ifrån hafvet, lade för tillfället hinder i vägen för

deras undersökande på närmare håll. östligt derifrån vidtaga omvexlande kalk och hårda

skifferarter, och vi befinna oss i den nästan uteslutande af dessa bergarter betecknade,

ungefär i norr och söder strykande Kors Bay, och med detsamma ännu en gång inom om-
rådet för den formation, hvaraf Spetsbergens ögrupp synes företrädesvis karakteriseras.

De nämnda båda fjordarne, som genom en bred, gemensam mynning stå i samman-

hang med öppna hafvet, ungefär vid den punkt af kusten, der det stora Forelandssundet

kan anses börja, blefvo under fulla tre veckors tid vårt slutligen långt ifrån frivilliga up-

pehållsställe, då stiltje och motvind dag för dag fördröjde afseglingen. Då vi emellertid,

sedan de nödvändigare arbetena blifvit verkställda, hvarje ögonblick måste hålla oss beredda

till affärden, kunde undersökningen af de i många afseenden intressanta fjordarne det oak-

tadt långt ifrån blifva så fullständig, som eljest på långt kortare tid skulle låtit sig göra.
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Fartyget låg för ankar dels (1—9 Aug.) i den af en mindre bugt bildade ut-

märkta hamnen vid Kors-Bay, å den i vester och öster fortlöpande kuststräckan, innan

ännu den egentliga fjorden vidtager, dels vid Kings Bays södra strand (från 9— 19 Aug.)

och slutligen under sista tiden i dess på norra sidan inskjutande mindre arm.

Kors-Bay kan visserligen ej i storlek jemföras med Vide Bay eller åtskilliga andra

af Spetsbergens betydligare fjordar, men torde dock i många hänseenden göra dem första

rummet stridigt. Särskildt torde rikedomen på glacierer göra den mera lämplig än någon

annan punkt på Spetsbergen till ett noggrannare studium af desamma i deras olika for-

mer och yttringar. Bergsbildningen är på samma gång i hög grad brokig och omvex-

lande, i det afvikande färger såväl som konturer redan på långt afstånd antyda de jemte

hvarandra uppträdande bergarternas olikhet. Pjorden måste, i korthet sagdt, för en vän

af storartade naturscenerier, sin ringa utsträckning oaktadt, alltid intaga ett framstå-

ende rum.

Den ifrågavarande fjorden begränsas nästan uteslutande af hårda skifferarter. Un-

der det de vesterut, innan ännu den gemensamma fjordmynningen upphört, antaga formen

af en splittrig, mörk qvartzit, och på östra sidan delvis öfvergå till glimmerskiffer, upp-

träda de vanligen som en rättklufven eller stundom skäligt till stängligt skiffrig kisel-

skiffer eller ett slags hårdnad, kiselrik lerskiffer af svartgrå, ljusbrun eller grönaktig färg.

A ömse sidor om fjorden öfverlagras qvartziten af kalk. På vestra sidan, gulnande i

luften och ytterligt lätt söndersplittrad i små skarpkantiga stycken, bildar den fjell af

märkvärdigt regelbundna pyramidformer, liksom af grusbankar i stor skala, med här och

der utskjutande fastare skikter af hård kiselhaltig kalk. På ostsidan är kalken deremot

tydligare kristallinisk, hvit eller grå, och motstår bättre än de £esta öfriga bergarter vatt-

nets och frostens förenade inverkan. Formen af bergen är också en helt annan, med
sina rundslipade, oregelbundna toppar bjert afstickande mot vestlandets jemnsluttande

pyramider.

Det enda ställe, der kalken går i dagen ut till strandbrädden, är i den åt öster

gående mindre fjordarmen, som, tillsammans med de två öfriga af Midterhukens höga

fjellrygg åtskiljda hufvudarmarne, bildar den något så när korsformiga figur, hvaraf fjor-

den sannolikt fått sitt namn. Dels en glacierelf i fjordens inre, som utefter en sträcka

blottat skikterna, dels de branta strandklipporna längre ut lemna det bästa tillfälle att

iakttaga lagervexlingen af de på hvarandra följande bergarterna, särdeles å förra stället

till en ytterlig grad itererad. Kalk, qvartzit i olika former, tunnskiffrig till nästan mass-

formig, lossnande i stora block, hvit, grå och blandad med mörkare ränder, en ljus svaf-

velkisförande glimmerskiffer o. s. v. vexla gång på gång med hvarandra utefter en sträcka

af ett par hundra fot, med de från hvarandra skarpt begränsade skikterna af sällan öfver

en half till två famnars mägtighet. På högsta delen af bergshöjden, som vesterut fortsätter

från anförda lokal i närheten af glacieren, genomskäres glimmerskiffern, som utgör bergets

massa, af ett omkring fem famnar bredt kalkskikt, hvarpå, sedan glimmerskiffern snart upp-

hört, berget längre vesterut, tills den stora fjorden vidtager, utgöres af temligen uteslu-

tande qvartzit. Det höga berget österut, hvarifrån sidoglacieren mättas, utgöres af kalk,

hvarpå åter den mörka kiselskiffern vidtager. Bådadera, kalk såväl som skiffer, fortsät-

tas söderut i parallelt löpande kedjor långs stranden af den breda hafsbugt, hvari fjor-

darne förenas.
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Af den förut omnämnda lagerföljden mellan kiselskiffer och kalk på ömse sidor om
fjorden är en gifven följd, så vidt annars kalken å båda sidor tillhör samma bildning,

att lutningen af lagren måste å ena och andra stranden vara olika. Strykningen är öf-

verallt till hufvudriktningen nordlig, vanligen 10—30 O. På vestra sidan är stupningen

vestlig, å östra deremot såväl som i Midterhuken östlig, vanligen omkring 60—70°, någon

gång dock endast 30—40°, eller åter i andra fall fullkomligt lodrät eller till och med
motsatt den i öfrigt rådande riktningen, såsom vid grafkullen, eller i allmänhet der en

tydlig omkastning af skikterna egt rum på ett inskränktare område.

Genomskärningen på taflan II, fig. 1, tagen tvärtöfver fjordens sträckning ungefär vid

ändan af Midterhuken, och så, att södra stranden af den i öster inskjutande armen deri med-

tages, torde gifva den bästa föreställning om de i det föregående framställda förhållanden.

Anmärkningsvärd är i alla händelser den bestämdt olika stupningen af lagren på

båda sidor om fjorden, och måste utan fråga stå i nära sammanhang med det sätt, hvarpå

densamma ursprungligen bildats. Om lagren genom en nedifrån verkande kraft blifvit

upplyftade och slitna ifrån hvarandra, måste de på ömse sidor om den sålunda upp-

komna renman påtagligen luta åt olika sidor. När sedan öppningen tankes uppfylld med

vatten, är fjordbildningen gifven med dess till höjden af betydliga fjell på kant uppresta,

omslutande bergskikter. Fjordens betydliga djup, det största, som mig veterligen någonsin

blifvit uppmätt i något af Spetsbergens farvatten, vittnar, att remnan varit betydlig.

Slutligen återstår att nämna några ord om den egendomliga strandbildning, som

synes vara betecknande för hela det vidsträckta området för kiselskiffern. Med ytterst

få undantag omgifves kusten af lodrätt stupande 10—40 fot höga strandklippor, som här

och der utspringa i små, ganska ofta af vågsvallet urhålkade klippuddar. För öfrigt må
exempelvis anföras, att vid norra stranden af den öppna fjordmynningen mellan hafvet

och ankarplatsen, efter de omkring tio fot höga, här och der bastionlikt utskjutande och

till och med helt och hållet isolerade strandklipporna vidtog en sträcka jemnt land, hvar-

efter följde ett slags upprepning i större skala af strandbildningen, eller en sträcka af

omkring 200 fot höga klippor, som på afstånd sedda till alla delar erinrade om en fäst-

ningsvall med sin jeinna öfre yta, sin branta stupning och sina regelbundet återkom-

mande utsprång. Efter ännu en vida betydligare högslätt vidtog slutligen sjelfva den

stora fjellkedjan.

Jag öfvergår nu i min redogörelse till den s. k. Kings Bay, hvilken, såsom redan mer

än en gång är anfördt, gemensamt med Kors Bay utmynnar i norra ändan af Forelands-

sundet och således, om man så vill, kunde anses endast som en betydligare arm af

densamma.

För öfrigt erinrar den i många hänseenden om nämnda fjord. Dess yttre habitus

är i hufvudsaken densamma, då den äfvenledes genom en utskjutande bergudde är delad

i tvenne armar, hvaraf dock den nordligare är betydligt underlägsen och för öfrigt in-

skjuter mera vid sidan af hufvudfjorden. Hvad som för öfrigt gifver åt Kings Bay dess

mest utmärkande drag är de egendomligt bildade, ur den mäktiga bottenglacieren uppsti-

gande, isolerade fjelltoppar, hvaraf de tre mest i ögonen fallande genom sin egendomliga

form ådragit sig namnet Tre Kronor. Fjellen, som på längden begränsa fjorden, öfver-

ensstämma till alla delar med motsvarande vid Kors Bay, hvaraf de kunna anses såsom

en omedelbar fortsättning, i det åt ena sidan de långs östra stranden af Kors Bay paral-
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lelt löpande fjellkedjorna liksom utmynna i Kings Bay, hvaraf de tvärt afskäras, å andra

sidan den splittriga kalken och qvartziten vid vestsidan af Kors-Bay, afbrutna genom den

breda, gemensamma fjordmynningen, åter uppträda i Kings Bays nordvestra hörn.

Den kristalliniska kalken, som upptager mellersta och betydligaste delen af nordost-

sidan, bildar äfven den ansenliga, ehuru jemförelsevis låga fjellsträckning, hvarigenom

båda fjordarmarne åtskiljas, såväl som det betydliga antal öar, som i fjordens inre före-

komma och hvarigenom bildas ett slags öfvergång till den splittriga gulgrå kalken på
sydvestsidan. Fjordens inre, de höga fjellen i sydvestra såväl som östra hörnen, äfven-

som den låga bergsträcka, hvaraf de båda stora bottenglacierarna åtskiljas, utgöres af

mörka, kiselskifferartade berg. Den ansenliga, isolerade fjellklump, som reser sig midti

den största glacieren, utgöres ögonskenligen af kalk. Huruvida de djupare in befintliga

Tre Kronorna och öfriga dermed sammanhängande fjelltoppar äfvenledes utgöras af kalk,

eller, såsom att döma af den röda färgen göres sannolikare, af röd sandsten, är svårt att

med bestämdhet afgöra, då de i ovanlig grad sönderbrutna glacierer, hvaraf de på alla

sidor omslutas, göra det omedelbara tillträdet svårt, om ej omöjligt. Fjellens egen, i klart

solsken bjert röda färg, det röda elfvattnet från glaciererna, som från dem erhålla sitt

förnämsta tillflöde, såväl som beskaffenheten af en del af moränstenarne tala för det sed-

nare antagandet, till följd hvaraf man här endast hade att söka den naturliga fortsättnin-

gen af fjellsträckningarne vid Vide- och Liebde Bay. De nästan horizontala band af en

beständigare bergart, som hufvudsakligen bidragit att gifva de ifrågavarande bergen deras

egna, i ögonen fallande form (långsluttande keglor med skarpt afskiljda knappar), erinrar

väl snarare om fjellbildningen vester om Kors-Bay, såväl som i nordvestkanten af Kings

Bay, der kalkfjellen genom parallelt löpande skikter af qvartzit visa stor likhet med Kro-

norna. Emellertid är det ingenting, som hindrar, att den röda sandstenen, eller det der-

med sammanhängande konglomeratet, på samma sätt kan förekomma lagervis afbruten

eller genomsatt af hårdare skikter, vare sig qvartzit eller endast en hårdare sandstensart,

motsvarande den gröna Vide Bay-stenen. Ty om också den röda sandstenen ingenstädes

vid Kings Bay, lika litet som i den egentliga Kors-Bay, ingår i sjelfva kustbergens samman-

sättning, är emellertid intet tvifvel underkastadt, att äfven denna bergart är i trakten

anstående. Lösa block och smärre stycken af sandsten och rödt konglomerat träffas öf-

verallt på stränderna. Ett stycke söder om mynningen af fjorden, på andra sidan Qvad

Hook, hvaraf den skiljes från Forelandssundet, träder bergarten i dagen ut till hafsbrädden

utefter en smal sträcka, och en del af glaciererna, såsom den tredje och fjerde på nord-

vestsidan, räknadt ifrån Qvad Hook, ungefär midt emot vår ankarplats, ej mindre än den

stora bottenglacieren, gifva redan på långt håll tillkänna sitt sannolika ursprung från dy-

lika berg. I moränstenarne är naturligtvis det afgörande beviset att söka. Bakom den

nyssnämnda andra glacieren, der moränen till en ej ringa del utgöres af röd sandsten

och grofkornigt, rödt konglomerat, under det den närmast liggande ej förer spår deraf,

kan också utan svårighet urskiljas ett rödt skikt, liksom inkiladt mellan de öfriga ljusare

och mörkare lagren.

Den röda sandstenens och konglomeratets uppträdande vid Kings Bay är af särskildt

intresse, såsom lemnande den bästa ledning för afgörandet af dessa bergarters geologiska

betydelse, der de, såsom vid vestra stranden af Vide Bay, vid Liebde Bay, Röde Strand och

4
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Strandslätten, hvarigenom kalkbergen afstängas ifrån hafvet, utmärker sig genom en

annars ej vanlig jemnhet och stenfrihet. Den bara stenklappern närmast stranden utgöres

af små stycken, som föga öfverstiga en valnöts storlek. Längre in förmärkes knappast

sten, utom der bäckarne undansköljt den ofta ganska djupa mulljorden, ett förhållande

hvarigenom kalken genast gifver sig tillkänna såsom den rådande bergarten, under det

lågländerna i granitregionen äro höljda af stora block och bullerstenar, som nästan omöj-

liggöra all vegetation, eller der qvartziten är rådande, såsom i Kors-Bay, Treurenberg

Bay, täckas af mindre stora, skarpkantiga stycken.

Kalken på vestsidan visar en helt annan karakter än den nyss beskrifna. Den är

anstående vid strandbrädden i öfra delen af fjorden, öfverlagras derpå af en grå, i luften

gul sandsten, som synes upptaga större delen af det omkring \ mil breda låglandet och

reser sig slutligen till betydlig höjd i tvenne genom glacierer åtskiljda fjell, hvaraf det

yttersta fortsattes i den långsträckta, ruinlikt formade udde, som under namn af Qvad
Hook åt denna sida begränsar fjorden. De bakom glaciererna framskjutande lägre fjellen

utgöras för öfrigt af samma bergart.

Kalken är här smutsigt gulhvit, vanligen otydligt skiktad och till yttersta grad

söndersplittrad i oregelbundna, kantiga st}rcken. Isynnerhet är detta händelsen i det kisel-

skiffern tillgränsande, längre inåt fjorden belägna fjellet, der skikterna äro i hög grad

omkastade och rubbade ur sitt ursprungliga läge, stupande än mer eller mindre åt öster,

än åt vester. Man skulle kunna frestas att antaga denna omkastning såsom verkan af

en jemte kalken uppträdande, splittrig, stundom fullkomligt flintartad, smutsgrå till grön-

aktig qvartzit, hvilken ofta bildar ända till 20 fot mägtiga lager, som åtskilja kalkskikterna

och redan på långt håll gifva sig tillkänna, der de här och der i skarpa, sönderslitna

band utskjuta ur det fjellsidorna betäckande kalkraset. Utan spår till skiktning måste

dessa lager vid första påseende ovilkorligen erinra om de så ofta gångformigt uppträ-

dande plutoniska bergarterna. Emellertid är qvartzitens neptuniska ursprung samtidigt

med kalken så mycket mindre att betvifla, som en alldeles enahanda qvartzit i större och

mindre bollar och konkretioner ofta förekommer inbäddad i kalken sjelf, till alla delar

öfverensstämmande med flintbollarne i den lösare kritan. Anmärkningsvärdt är ock, att

qvartzitbäddarne alltsom oftast åtföljas af tunna band af en bituminös lerskiffer, liksom

de återstående resterna af ett förstördt lager, vanligen på öfvergången till qvartziten hård

och splittrig, sällan med bibehållande af sin ursprungliga form. På ett ställe träffades

i dylik lerskiffer spår af petrefakter, som annars förgäfves eftersöktes i qvartziten lika

väl som kalken i ifrågavarande fjell.

Af enahanda beskaffenhet var ett lägre fjell, omkring \ mil bakom mynningen af

ena glacieren, som för dess besökande måste i hela sin längd passeras.

I det längst utåt uppstigande höga kalkfjellet äro skikterna mindre rubbade, med
strykning af omkring 30° V., knappast fallande öfver 20—30° S.V. Bergarten är mindre

splittrig, skiktningen tydligare, och de äfvenledes här förekommande parallelt strykande

banden af en beständigare bergart, snarare bestående af en hård, kiselrik kalk än af

egentlig qvartzit. Petrefakter äro också jemförelsevis ymnigare och träffas, om också

sparsamt, såväl i den lösare som hårdare kalkvarieteten, i sednare fallet uteslutande be-

stående af ren kisel, som också uppträder i större och mindre, skålformigt lagrade eller

regellösa konkretioner.
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På vägen till sistnämnda fjell, omkring ^ fjerdingsväg ifrån hafvet, träffades i

sluttningen af en för öfrigt med sten och grus betäckt kulle en klippa, bestående af en

grå kalk, oerhördt rik på petrefakter, isynnerhet Brachiopoder. Huruvida man här hade

att göra ined fast klyft eller endast ett i äldre tider af glaciererna ditfördt klippblock,

var omöjligt att med säkerhet afgöra, då det i hvad fall som helst var alltför djupt ned-

bäddadt, för att kunna utgräfvas. De fåfänga försöken att i omgifningarna finna samma
bergart, göra visserligen det sednare antagandet sannolikare. Men var det också ett löst

block, måste det dock i alla händelser härröra från bergen någonstädes i grannskapet, och

således i sin mån kunna tjena till utredande af frågan om Kings Bays-bildningarnas geo-

logiska ålder och betydelse.

De hårda skifferarter, hvaraf de på sin mörka färg lätt igenkännliga fjellen i

fjordens inre uteslutande utgöras, öfverensstämma fullkomligt med de i sådan massa

kring Kors-Bay uppträdande. All närmare beskrifning är således för tillfället öf-

verflödig.

Efter de i det föregående meddelade iakttagelser rörande fjellbildningen kring

Kings Bay, återstår ännu en kort redogörelse för några geologiska förhållanden, som utan

fråga gifva åt Kings Bay dess största intresse, nemligen förekomsten af stenkol, som jag

lyckades upptäcka eller återfinna i anstående klyft.

Anmärkningsvärdt är utan fråga med hänsyn till stenkolen på Spetsbergen, att

deras förekomst från gammalt varit bekant, men utan att några bestämdare uppgifter

derom förefinnas. Lika litet har traditionsvis fortplantats kännedomen derom, hvilket

gerna skulle antagits vara händelsen, så vidt man någonsin haft fullständigare reda på
förhållandet. Scoresby meddelar, att i Kings Bay förekommer "marble of real beauty"

samt nära intill samma ställe stenkol "of tolerable quality"; Keilhau omnämner likaledes,

att stenkol träffats vid Kors-Bay. Isfjorden och Bellsund uppgifvas isynnerhet så-

som fyndorter för stenkol, och Kolbugten, Kolfjellet äro ännu allmänt gängse namn, som

erinra derom. Allt detta oaktadt torde åtminstone i närvarande stund vara fullkomligt

obekant, hvar stenkolen förekomma i fast klyft, om man också väl vet att omtala, huru

lösa bitar flerestädes anträffas. Af gamla Spetsbergsfarare, som år för år under sina

fängstresor besökt de fjordar och hamnar, der stenkol skolat anträffas, har jag ej kunnat

erhålla den ringaste upplysning, som tyder på en verklig bekantskap med förekomsten.

En möjlighet är visserligen, att man under hvalfångsttiden var bättre underrättad, men
sednare låtit de gamla fyndorterna råka i glömska.

Ett fynd af lösa stenkolsbitar på hafsstranden nedanför det östligare kalkfjellet

föranledde mig att söka om möjligt upptäcka den fasta kolflötsen. Större stycken, som
här och der påträffades i bäckarne, som i alla riktningar genomkorsade låglandet, hän-

visade till de bakom glacieren liggande svarta bergen. Den ovanligt höga glacieren, på-

tagligen hvilande på kalkbergets nedre del, bestegs med stor svårighet, och jag blef så-

lunda i tillfälle att undersöka fjelisträckningen, hvarifrån glacieren erhåller sitt hufvud-

sakliga tillflöde, såväl som de kolossala moränbankar, som från dess söndergrusning ledde

sitt ursprung. Intet spår af stenkol träffades, endast kalk, och högre upp de mörka

skifferarter, som bildade bergets massa.

Jag hade redan uppgifvit alla tankar på stenkolens återfinnande, då jag på åter-

vägen i hörnet mellan nyss omtalade berg och den stora glacier, som på andra sidan
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tillgränsar detsamma, fick sigte på ett litet af glacierelfven blottadt bergparti, undersöker
detta och ser stenkolsflötsen ligga tydligt i dagen.

Resultaterna af denna såväl som sednare följande, noggrannare undersökningar vill

jag i ett sammanhang meddela.

Ifrån vinklen mellan Kolfjellet (såsom jag tills vidare vill benämna det första

svarta fjell, som på vestsidan följer efter de ljusare kalkfjellen) och glacieren nedanför,

der kolflötsen först träder i dagen, följer densamma, att räkna efter de olika partier, som
finnas i dagen anstående, i hufvudsaken den i trakten rådande strykningen, ungefär
30° V., i sned riktning emot sjön. Under glacieren utträdande ur de högre fjellen, som
förhållandena ej tilläto mig att närmare undersöka, håller den sig alltså fortfarande i det

jemna, långsamt docerande låglandet, hvilket här, såsom regelbundet är fallet i hela syd-
vestra sidan af fjorden, afskiljer glaciererna så väl som fjellen dem emellan ifrån hafs-

stranden. I det som vanligt mer eller mindre djupa grus- och stenlagret, hvaraf strand-

slätterna betäckas, träffas ytterst sällan anstående berg. Nästan det enda tillfälle dertill,

förutom de här och der framträdande strandklipporna, erbjuda glacierelfvarnes strömbäd-
dar, ehuru de sällan, utom omedelbart intill utloppet ur isen, nedtränga till något större

djup, då de längre ifrån vanligen utbreda sig i en mängd smärre armar, ofta öfver vida

sträckor. Med ledning dels af strykningen, dels af de bland stenarne sparsamt kring-

strödda kolbitarne lyckades mig att på fyra ställen, utom det först anträffade, finna kol-

flötsen anstående, inalles utgörande en sträckning af omkring 7000 fot. Att flötsen fort-

sättes vida längre, strandslätten utefter, är intet tvifvel underkastadt.

Endast å det första stället, der den strida elfven skurit djupare ned, var tillfälle

att iakttaga de stenkolen åtföljande bergarterna, då på de öfriga ställena berget öfverallt

var bortsprängdt och täckt af grus, och endast kolet, såsom jemförelsevis beständigare,

trädde i dagen.

Profilen, tafl. II, fig. 2 (jfr. kartan tafl. I, fig. ii) kan bäst åskådliggöra lagerföljden.

Då de lösare bergarterna till en del vittrat och täckts af en tjock ler- och grusbädd, var

det styckevis omöjligt att med säkerket afgöra bergets beskaffenhet. En mindre väsendtlig

svårighet låg deri, att skikterna endast kunde ses nedifrån elfven, der man hade all möda att

hålla sig upprätt i det våldsamma strömdraget. Sluttningen mot elfven var nämligen på de

flesta ställen alldeles tvärbrant och glacieren på andra sidan densamma var omöjlig att bestiga.

Närmast stenkolen, såväl öfver som under, och till en del mellan de olika bäd-

darne ligger sandsten, dels mörkare, brunaktig, genomdragen af fina glimmerfjell, med
temligen ymnigt förekommande växtaftryck, dels mera grofsplittrig, ljusare till färgen

och i luften rödgul, fattigare på petrefakter. Derpå öfvergår sandstenen till ett grof-

kornigt konglomerat med bitar af en svart bergart (hård lerskiffer); de derefter följande

kolbäddarne, som stå nästan lodrätt, svagt krumböjda, äro skiljda genom en svart,

kolrik, hård skiffer. Längre österut var det omöjligt att med bestämdhet afgöra de

med sandstenen vexlande kolbäddarnes lutning och mägtighet, då de nätt och jemnt trädde

i dagen utmed vattenkanten, der den häftiga strömmen undergräft grusbädden. Stupnin-

gen var påtagligen vida mindre stark, än vid de större kolbäddarne.

Stycket vester om hufvudflötsen var betäckt af moränmassa, men upptages sanno-

likt af sandsten, hvarpå vidtog ett omkring 250 fot mägtigt lager af en vackert ljust

blågrå lerskiffer, vexlande med mer och mindre tunna lager af dels en hård, svartgrå,
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i luften rödgul sandstensartad bergart, dels en mörkgrå mergelskiffer. I denna lerskiffer

träffades ytterst sparsamt fördelade petrefakter, som det tycktes, nästan uteslutande frag-

menter af fiskar.

Ofvanpå lerskiffern, som vid öfvergången är rubbad och krumböjd, vidtager en egen-

domlig, grön bergart, ett slags sandsten, oregelbundet splittrig och, utan spår af skiktning

och organiska lemningar, ej olik en plutonisk bergart. Den träffades också anstående när-

mare fjorden, i elfven från eller bortom 5 (se kartan), och måste således förekomma på ömse

sidor om stenkolen. Dess förekomst är af intresse, såsom sannolikt antydande Grå Hooks-

bildningens nära sammanhang med den ifrågavarande. Den tillsammans med den röda sand-

stenen i vestra Vide Bays-kedjan i massa uppträdande gröna bergarten öfverensstämmer

fullkomligt med den här funna, så att stuffer från båda ställena omöjligen kunna åtskil-

jas från hvarandra. Redan första gången, jag hade tillfälle att iakttaga densamma (vid

Rysshuset, i närheten af Midterhuken), anmärktes svårigheten att afgöra, huruvida den

snarast skulle anses såsom en verklig sedimentär sandsten eller ett slags grönsten, hvar-

till den omisskännligen syntes bilda ett slags naturlig öfvergång. Hvad det intensivt grön-

färgande mineralet deri egentligen är, torde måhända bäst kunna mikroskopiskt undersökas.

Den gröna bergarten, som utefter en sträcka utgör det fasta underlaget för glacie-

ren sjelf, följer elfbrädden, tills isen vidtager på båda sidor och omöjliggör all vidare

undersökning. Det med detsamma vidtagande egentliga fjellet består till sin nedre del

af kalk, som, späckad med kiselkonkretioner, visar sig i fast klyft vid omkring 300 fots

höjd utskjutande ur det annars hela fjellsidan betäckande stenraset. öfra delen af fjellet

såväl som dess fortsättning längre inåt utgöres af den vanliga kristalliniska kiselskiffern,

hvilken alltså liksom kalken på båda sidor omsluter de stenkolsförande lagren.

Tyvärr sökte jag förgäfves återfinna den omedelbara öfvergången mellan sandstenen

på låglandet och kalken i de högre fjellen, så att jag ej tilltror mig att med absolut viss-

het afgöra lagringsförhållandena dem emellan. Att sandstenen ligger öfver den å kust-

klipporna anstående kalken, är intet tvifvel underkastadt. Det djupa raset på fjellsidorna,

såväl som i knappast mindre grad i det tillstötande låglandet, gjorde deremot i de flesta

fall det fasta berget helt och hållet oåtkomligt, der sandstenens läge i förhållande till

kalken på dess södra sida annars med säkerket skulle gifvit sig tillkänna, och på de få

ställen, der glacierelfvarne på öfvergången lagt skikterna bara, träffades alltid närmast intill

kalken otydligt lagrade nästen massformiga bergarter, vare sig såsom i nyss anförda fall

i närheten af den anstående stenkolsflötsen grön sandsten, eller på en annan punkt i vin-

keln mellan första och andra glacieren den flintartade, splittriga qvartziten. Af gemen-

samheten i strykning och fall (med den rådande riktningen åt nord och vest) kunde sy-

nas sannolikt, att kalken inåt landet var öfverlagrad sandstenen, liksom denna i sin ordning

kalken långs kusten. Men då det skulle alltför mycket strida mot all förut vunnen geo-

logisk erfarenhet, att, såsom deraf skulle blifva en naturlig följd, förutsätta ett löfträds

förande skikt såsom äldre än bergkalken, måste man väl antaga, det sandstenen verkligen

ligger öfver kalken åt båda sidor och att öfverensstämmelsen i strykning och fall är an-

tingen endast skenbar eller beror på helt och hållet tillfälliga orsaker.

De i sandstenen förekommande växtlemningarne utgöras nästan uteslutande af långa

blad eller stänglar. Tydliga blad af tvenne olika arter träffades, af hvilka det ena, som

har greniga nerver, tydligen måste hafva tillhört ett löfträd.
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Fiskpetrefakterna äro tyvärr alltför bristfälliga, för att kunna tjena till vidare led-

ning. De små fragmenterna af fjell och dylikt äro emellertid i den fina lerskiffern särdeles

tydligt återgifna. Stenkolsflötsernas absoluta mägtighet är svår att med bestämdhet af-

göra, då för en fullständigare undersökning hade fordrats att utåt hela bredden af de

kolförande skikterna undangräfva det en half till tre alnar tjocka grus- och stenlager,

hvaraf de till större delen betäcktes. Jag måste med de otillräckliga redskap och de

ringa arbetskrafter, som stodo mig till buds, nöja mig med en ungefärlig bestämning. A
andra sidan visade sig påtagligen, att stenkolen på olika punkter varierade i mägtighet

såväl som i lagrens stupning och stenkolens egen beskaffenhet.

Af profilen öfver stället n:o 1 synes, att de öfre stenkolsflötserna, hvardera med en

bredd af omkring en aln åtskiljda genom smalare band mineralblandadt kol eller sandsten,

stupa nästan lodrätt mot S.V. De under k' antydda kolflötserna ligga vida mera hori-

sontalt. Tydligen synes såväl häraf, som af de åtföljande till en del ända till starkt båg-

böjda skikterna, att en rubbning af lagren af en eller annan anledning egt rum.

I n:o 3, i bottnen af en uttorkad glacierbäck, lyckades jag lägga stenkolen i dagen

på en, så vidt jag kunde finna, nästan oafbruten sträcka af åtta fots bredd. Stupningen

af lagret tycktes vara omkring 60", så vidt det annars var kolflötsens naturliga gräns, jag

på ena sidan lyckades anträffa. Då stenkolen å förstnämnda stället var liksom samman-

pressad och skäligt tunnskiffrig, kunde här utan svårighet med pikhammaren utbrytas

fasta stycken af ända till en kubikfot och deröfver. Huruvida denna stenkolsbädd, som

af dem jag träffade syntes vara den mägtigaste, såsom troligt är åtföljes af andra under-

ordnade, var omöjligt att genom försök utröna, då grusbädden för öfrigt var för djup att

genomgräfva.

Man skulle möjligen kunna frestas att antaga, att stenkolsflötsens mägtighet på

ifrågavarande ställe var helt och hållet skenbar, och endast beroende på en tillfällig krum-

ning af lagret, hvars kullriga öfra del framträdde i dagen. Den, som det syntes, regel-

bundna stupningen af sandstensflisorna, som trädde i dagen några alnar längre mot sjön,

torde dock göra mera sannolikt, att flötsen härstädes var en verklig, omedelbar fortsätt-

ning af de tre under a, b och c på första lokaliteten betecknade, med enda skilnaden, att

de åtskiljande sandstensskikterna utkilat till smalare band.

De vackraste slenkolen träffas i n:o 4, der flötsen fläckvis (tre ställen) framträder

under grusbädden vid sidan af en glacierelf utåt en sammanlagd sträcka af circa 30 fot.

Den är här glänsande svart, med skåligt splittrigt brott och visar här och der en tydligt

vedartad textur. Stenkolen i n:o 3 äro mindre glänsande, splittrigare i brottet. På ytor,

som länge varit utsatta för luft och fuktighet, har den ofta en ljusbrun färg af rost.

Kolet brinner särdeles lätt, med stark, gul låga, och nästan fullkomligt till aska.

Enligt Scoresby skulle Holländarne hafva hemtat stenkol i Kings Bay till förbrukning

på sina fartyg under resan hemåt. Man skulle således vänta att finna en af gammalt be-

arbetad grufva. Men på ingen af de fem punkter, der jag fann stenkolen anstående, syn-

tes minsta spår, att de någonsin varit vidrörda af menniskohand. I lagrets fortsättning

norrut långs låglandet sökte jag dem förgäfves i anstående klyft, och söderut måste de,

att döma af riktningen, täckas af glacierer eller uppskjuta i så godt som otillgängliga

fjell. En möjlighet är visserligen, att en helt annan kolflöts kan förekomma på någon

annan punkt af bayen, ehuru att döma af mina egna, om också visserligen långt ifrån
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fullständiga undersökningar af fjorden, föga anledning finnes till ett sådant antagande.

Det sannolikaste synes nästan vara, att man inskränkt sig till uppsamlande af de på hafs-

stranden och framför allt i de vida, stenbetäckta strömbäddarne kringströdda stenkols-

styckena. På en liten sträcka af elfbädden från n:o 3 kunde än i dag utan svårighet

plockas flera säckar kol, och naturligtvis skulle det i äldre tider förefunnits vida ymni-

gare, innan det ännu blifvit föremål för förbrukning. Ett sådant antagande låter väl för-

lika sig med Scoresbys uppgift, att stenkolen var lätt att anskaffa, liksom å andra

sidan endast dymedelst naturligen förklaras det redan antydda anmärkningsvärda förhål-

landet, att stenkolsflötsens belägenhet kunnat blifva under en oss närmare liggande tid

fullkomligt obekant.

Hvad slutligen angår den tekniska betydelsen, som fyndet af ifrågavarande sten-

kolsflöts för framtiden kan ega, äro ej många ord derom att anföra. Tyvärr befinner

sig stenkolslagret på Spetsbergen. Vore lagret också långt rikare och lätt-tillgängligare,

ån det verkligen är, är denna enda omständighet tillräcklig att så godt som omintetgöra

dess värde. Att föra stenkol härifrån till Norge, hvilket, såsom det närmast liggande land,

väl ensamt kunde komma i fråga, torde knappt falla någon in, då vinsten troligen skulle

uppslukas af arbets- och transportkostnaderna.

Till någon nytta torde den likväl kunna blifva för den stora mängd valross- och

skälfångare, som årligen besöka Spetsbergen, och deraf kunde förse sig med nödigt bränn-

material.

Med skäl skulle väl häremot kunna invändas, att man i den vida lättare tillgängliga

drifveden på stränderna eger brännmaterial nog. Men att döma af min egen erfarenhet

synes tillgången på driftimmer ingalunda vara så ymnig, som man vanligen föreställer

sig. A ena sidan är förekomsten deraf helt och hållet tillfällig och beroende på lokala

förhållanden, t. ex. strändernas beskaffenhet, då en nödvändig förutsättning är, att kusten

är tillräckligt låg att tillåta drifvedens uppkastande. Ar stranden hög och klippig, såsom

fallet t. ex. är med få undantag såväl i Kors- som Kings Bay, är fruktlös möda att söka

efter sådan. A andra sidan måste driftimret ovilkorligen minskas år för år på de mera

besökta ställena, då, att döma af det ytterst sällsynta förekommandet af i hafvet drifvande

timmer, förbrukningen knappast kan anses ersättas genom ny tillförsel. Att på gynnsamma
lokaler, t. ex. i den sällan besökta innersta bugten af Vide Bay, ännu träffas massor af

uppkastad ved, kan ej anses stå i strid härmed, då man besinnar, att de närvarande för-

råden äro på dylika ställen så att säga uppsamlade under århundraden. Förruttnelsen

försiggår ytterligt långsamt, och ingenting är möjligare, än att ett timmerblock, som för

ett hugg med yxan visar sig så godt som friskt, kunnat hafva legat på samma ställe se-

dan århundraden tillbaka.

Men vare härmed huru som helst; af det oumbärliga, och dertill är väl i ett klimat

som Spetsbergens i första rummet bränslet att räkna — vi behöfva endast tänka oss det

ingalunda så sällsynta tillfället af en frivillig eller nödtvungen öfvervintring — af det oum-

bärliga kan aldrig finnas för mycket, och möjligen skall mer än ett tillfälle inträffa, då

bekantskapen med stenkolens förekomst ej blifver helt och hållet värdelös.

Ett fall kunde tänkas, der stenkolslagret i Kings Bay kunde mera omedelbart komma
till nytta. Valross- och skälfångsten har år för år blifvit mindre gifvande. Ett fullt

planmessigt bedrifvande af densamma är endast så mycket mera nödvändigt, så vidt man
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vill påräkna någon säker vinst af sitt utestående kapital. A andra sidan fordras dertill i

första rummet användandet af ångkraft för fångstfartygens fortskaffande, liksom redan är

fallet vid hvalfångsten i de amerikanska farvattnen. Tiden är dyrbar under Spetsbergens

korta sommar, och vår egen föga angenäma erfarenhet vittnar endast alltför tillräckligt,

hvad det kostar deraf, då man uteslutande för sin fortkomst är hänvisad till den ovissa

vinden. En hufvudsaklig svårighet, som hittills kunnat lägga hinder i vägen för ångfartygs

användande för Spetsbergsfångsten, är undanröjd, då man eger ett beqvämt tillfälle att på
stället förse sig med nödigt stenkolsförråd.

I sammanhang härmed vill jag slutligen fästa uppmärksamheten på några fördelar

af Kings Bay-flötsens belägenhet, hvarigenom dess tillgodogörande i betydlig mån un-

derlättas.

Flötsen är anstående i eller nära dagen på minst omkring en fjerdedels mils sträcka,

med mer eller mindre lodrät stupning. För grufdriften, så vidt den här kan komma i

fråga, erfordras således endast att undanskaffa gruslagret, hvaraf flötsen betäckes, utbryta

kolen, så långt man finner beqvämligt, och derpå fortsätta på ett annat ställe.

Transporten till sjön är så lindrig, som gerna kan fordras. Ifrån n:o 4 är på sin

höjd tio minuters väg till stranden, öfver ett jemnt docerande lågland, der endast i ström-

bädden stenarne ligga obetäckta. Lage stenkolsbädden i ett sydligare land och en verklig

grufdrift ifrågakomme, vore endast att ifrån skaktet leda en enkel jernbana till sjön, hvil-

ket på den jemna marken ytterst lätt kunde verkställas, och låta den lastade stenkols-

kärran af sin egen tyngd föras till båten.

Slutligen befinner sig af en egen tillfällighet omedelbart utanför stenkolsdistriktet

måhända en af Spetsbergens säkraste hamnar för mindre (15 fots djupgående) fartyg,

skyddad för alla vindar af en utanför liggande, hästskoformigt böjd holme.

Men det är tid att leinna Rings Bay, som redan alltför länge tagit uppmärksamheten

i anspråk.

Då efter lång väntan utsigterna att med fartyget komma vidare söderut ej syntes i

någon mån förbättras, beslöt jag slutligen att gå i båt genom Forelandssundet till Isfjorden,

för att ej låta den ringa ännu återstående tiden gå helt och hållet obegagnad ur händerna.

Oväntadt god segelvind gjorde båtresan genom sundet vida hastigare, än på förhand nå-

gonsin kunnat beräknas; bränningarne mot kusten försvårade landstigningar, och till råga

på allt blef blotta utsigten öfver landet, som passerades, inom kort omöjliggjord genom så

godt som under hela resan ihållande tjocka. De upplysningar, jag har att meddela rörande

den långa sträckan af Spetsbergs-kusten från Kings Bay ända till Isfjorden äro derföre i

ytterlig grad bristfälliga. Om Forelandet, af hvars undersökning jag på förhand lofvat

mig de bästa resultat, vet jag af egen erfarenhet] endast, att bergen äro höga och gla-

ciererna i dess mellersta del särdeles betydliga. Enligt uppgift af manskapet på fartyget

lära stenkolsbitar äfven der blifvit funna, hvilket, oafsedt meddelanden från andra håll, be-

visar, att samma bildningar som på fastlandet derstädes förefinnas.

Samma fjellsträckningar, som i söder begränsa Kings Bay, bilda den norra stranden

af English Bay. Samma bergarter måste således äfven uppträda och med i hufvudsaken

samma strykning. Den röda sandstenen ger sig i de högre fjellen särdeles tydligt till-

känna. I kustklipporna uppträder företrädesvis kalk.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 6.
"
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Strandslätterna, som begränsa fjellen ifrån hafvet, utbreda sig längre söderut till allt

vidare sträckningar. Langa låglandsuddar framskjuta utåt sundet och aflägsna seglaren

ännu mera ifrån bergen, tills slutligen den ansenliga Långören så godt som afstänger sun-

det i tvenne hälfter.

Norr om Sanct Johns Bay skjuter en mäktig glacier ut i hafvet. I den lilla bugt,

som den på norra sidan bildar, utgöras strandklipporna af vexlande lager af ett ytterst

grofkornigt konglomerat, hufvudsakligen bestående af rundslipade qvartzbitar, sammankit-

tade af ett temligen färglöst bindemedel, och en vacker, glänsande grön eller svart kiselrik

skifferart. Strykningen följer i det närmaste strandens riktning i norr och söder, fallet

nästan lodrätt åt vester. Enahanda skifferarter i olika varieteter och med samma stryk-

ning och fall, ehuru det sednare någon gång öfvergående till östligt, uppträda på södra

stranden af nämnde fjord och åtminstone ett par mil längre ned kusten utefter. Närmare

Isfjorden synas de högre fjellen hufvudsakligen utgöras af kalk (och qvartzit) i mer eller

mindre upprättstäende, vridna och krumböjda skikter. Emellertid blef jag först på Isfjor-

dens södra sida i tillfälle till en mera omedelbar undersökning af förhållandena.

Isfjorden torde väl af alla Spetsbergens fjordar vara att räkna såsom den mest in-

tressanta, liksom den utan fråga är att anse som den afgjordt största, enär, såsom under

sednare åren till fullo bevisats, den så kallade Storfjorden genom ett öppet sund, som

ibland andra af styrmannen pä vårt fartyg ej längesedan beseglats, står i omedelbart sam-

manhang med hafvet österut. Den vida vattenspegeln inåt, med en bredd af ända till

5—6 mil, ger från hvad håll som helst en storartad anblick; de omgifvande fjellen äro

väl öfverhufvud taget mindre imposanta än de, som åtskilliga af de mindre fjordarne hafva

att erbjuda, men väcka ett nytt intresse genom sin, ofta från den annars vanliga, i hög

grad afvikande byggnad; vegetationen är, tack vare de bergarter, hvaraf fjellen företrä-

desvis utgöras, rikare än någonstädes annars, åtminstone norrut räknadt; geologen rinner

här frågor, som taga hela hans uppmärksamhet i anspråk, och slutligen räknar renjägaren

ex professo i Isfjorden sitt förlofvade land.

Ifrån den jemförelsevis smala mynningen vidgar sig, såsom redan är antydt, fjorden

alltmera inåt, tills den omkring fem mil ifrån mynningen mötes af två parallelt utskjutande

fjellryggar, och derigenoin delas i tre i samma riktning österut fortlöpande armar, hvaraf

den mellersta, som uppgifves vara den längsta, antages skjuta ännu ytterligare fem mil

inåt landet eller till ej långt ifrån den trakt, der Storfjorden vidtager. På norra sidan

förekomma endast mindre bugter, såsom i närheten af mynningen den som ankarplats be-

kanta Safe Haven; söderut inskjuta deremot flera till en del ganska ansenliga fjordarmar,

såsom längst vesterut Green Harbour med ett djup af omkring en svensk mil; derefter

de mindre betydliga Coal och Advent Bay, hvarefter slutligen den sydöstra, till sin ut-

sträckning fullkomligt obekanta hufvudarinen, som troligen är att anse som identisk med
den under namnet Sassen Bay betecknade.

Närmast hafskusten å ömse sidor om mynningen och på norra sidan sannolikt vida

längre österut, utgöras fjellen af mer eller mindre kiselrik kalk, stundom öfvergående till

verklig qvartzit; i söder, redan på vestra stranden af Green Harbour, vidtaga omvexlande

skikter af lerskiffer och sandsten, som längre österut i mägtiga, nästan fullkomligt hori-

zontala bäddar fortsätta sannolikt vida djupare inåt än någon resande med vetenskapliga

intressen ännu varit i tillfälle att framtränga. Denna mägtigt utvecklade sandstensbildning
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är utan fråga att räkna som det för Isfjorden i första rummet karakteristiska och det som
framför allt annat ger den dess intresse.

Nämnda bergarters uppträdande på sydsidan torde också lemna den naturliga för-

klaringen på det annars onekligen i hög grad öfverraskande fenomenet, att under det på
nordsidan af hufvudfjorden såväl som på vestra stranden af Green Harbour dalar och sänk-

ningar äro, liksom fallet vanligen är längre norrut, uppfyllda af glacierer, på hela syd-

kusten, med nämnda lätt förklarade undantag, knappast en enda glacier är- att anmärka,

som till fullo kan förtjena detta namn. Breda och djupt inskärande dalgångar saknas för

ingen del; de sydliga fjordarmarne fortsätta utan undantag med betydliga dalfören långt

inåt landet och äfven i parallel riktning mot hufvudfjorden inskjuta sådana från sidan af

de mindre bugterna. Jordmånen i sandstens- och lerskifferregionen är ogynnsam för is-

bildningen, och glaciererna uteblifva eller uppträda i ytterlig grad underordnade.

Efter dessa allmänna anmärkningar öfvergår jag till den mera speciella redogörelsen

för mina undersökningar rörande de geognostiska förhållandena i Isfjordens omgifningar.

De anställdes dels under den fortsatta båtturen, hvarunder Green Harbour och Coal Bay

må framför andra nämnas som de punkter, som besöktes; derefter, sedan jag den 2-7 Aug.

inträffat i Advent Bay, dit fartyget under tiden ankommit, ifrån ankarplatsen derstädes.

En derifrån företagen båtfärd åt fjordens inre måste, för de vanliga farhågorna att onö-

digtvis fördröja affärden, inskränkas till omkring en mil inåt Midterhuks-armen, huru gerna

jag än annars skulle önskat fullfölja den redan från första början hysta planen att om
möjligt söka uppnå bottnen af Isfjorden och på samma gång måhända lyckas framtränga

öfver land till Storfjorden, som var det företrädesvis afsedda, men förfelade målet för

vår resa.

I det inre af Green Harbour (Tafl. II, fig. 3) nedskjuta tre glacierer ifrån de längre in

belägna, högre fjellen, den ena emot sjelfva bottnen af fjorden, de båda andra längre upp

på vestsidan. Moränstenarna i desamma befunnos nästan uteslutande utgöras af en sär-

deles petrefaktrik, kiselhaltig kalk, under det de låga strandbergen visade en helt annan

karakter och bestå endast af sandsten och hård lerskiffer. De ur glaciererna uppstigande

och till en del desamma åtskiljande, sönderslitna och oregelbundna fjellkammarne visade

sig också genom sin form väsendtligen skiljaktiga från fjellen på fjordens andra sida, der

de sistnämnda bergarterna redan uppträda till betydlig mägtighet, bildande, såsom tydli-

gen syntes, en ursprungligen oafbruten fjellplatå, som genom djupare och grundare in-

skärningar efterhand delats i isolerade bergpartier af i ovanlig grad regelbundna och be-

stämdt markerade konturer, med sin nästan horizontala öfra yta, sina genom hårdare, pa-

rallelt löpande skikter, liksom i skilda etager fördelade branta bergsidor och de efter

hvara^idra återkommande i desamma utskurna öppningarne för raset ofvanifrån, ovilkor-

ligen erinrande om med konst uppförda, regelbundna byggnader, hvaröfver endast här och

der reste sig enstaka fjelltoppar, men nästan utan undantag med skarpa, rätliniga kontu-

rer, för att ytterligare fullfölja samma jemförelse, liksom representerande tornen i denna

bergens stad med en enkelhet i stil, som förträffligt harmonierade med det helas lugna och

allvarliga hållning.

För att möjligen träffa öfvergången mellan bergarterna, besteg jag den längst i norr

belägna glacieren, tills jag hunnit den af densamma omslutna fjellkammen. Denna utgjordes

efter förväntan af en ytterligt kiselrik kalk, eller på sina ställen fullkomligt ren qvartzit,
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isynnerhet i en del skikter tätt späckad med petrefakter, företrädesvis Brachiopoder af

slägtena Spirifer och Productus. Med strykning ungefär rätt i norr och söder var stup-

ningen af de temligen starkt krumböjda lagren 60—30" åt öster. Då isen på alla sidor

omslöt fjellet. stod den omedelbara gränsen till sandstenen ej att upptäcka, men i sänk-

ningen norrut träffades bar mark, som det syntes, i det närmaste i jemnbredd med de län_

i öster ur isen uppstigande qvartzitutsprången. Endast några få alnar kunde skilja mig från

den verkliga - gränslinien. Den här anstående, finkorniga och brunaktigt grå sandstenen

hade med oförändrad strykning åt norr omkring 35' fall åt öster. Efter en kort sträcka

vidtog circa 10 2 och moränmassa, hvarpå åter en liten i norr och söder rinnande

bäck blottat skikternu S Istenen var här mera grofskiffrig. grå, i luften gul och föll circa

45 åt öster. Deröfver hvilade en småsplittrig, grå lerskiffer. som inom kort antog en in-

tensivt rödbrun färg, ovilkorligen erinrande om bränd tegelsten, på samma gång de fina

lamellerna började utstråla i alla möjliga riktningar, än stående lodrätt, än åt öster, än åt

-ter, under det hufvudlutningen var östlig. En ögonskenligare inverkan af stark hetta

på en sedimentär bergart har jag ingenstädes annars haft tillfälle att iaktaga. Omkring

15 fot efter det färgförändringen i lerskiffern började, framträdde också den omisskänn-

liga orsaken dertill i form af en i skikternas strykning i norr och söder fortlöpande om-

kring 30 fot bred bank af temligen grofkristallinisk diorit, söndersplittrad i stora block och

skifvor. Tydligen utpressad mellan skikterna visade den ungefär samma stupning åt öster.

Efter åter en sträcka betäckt mark trädde samma finkorniga sandsten ånyo i dagen, här och

der förande sparsamt fördelade petrefakter af små bivalver, hvarefter den jemna bergpla-

tån ernot hafvet var oafbrutet täckt af sten och klapper. Jag böjde derfr»re af emot norr,

der jag snart ungefär i midten af dalsänkningen mellan glacierfjellen och närmast följande,

emot fjorden löpande be: g träffade i en nästan oafbruten följd blottade skikter ända

ut till strandbrädden. En ansenlig fjellström från det inre hade nemligen tvärt genom-

skurit lagren, här och der till ända till 40 fots lodrätt djup. Sandstenen framträdde här

på ett mindre parti särdeles rik på otydliga växt petrefakter, dels intryck af blad eller

lklika delar, dels liksom firagraenter af stammar och större grenar. Längre österut

vic _:g bädd af blå lerskiffer. erinrande om den i närheten af kolflotsen i Kings

Bay förekommande, och liksom den genomsatt af smala, hårdare skikter. glimmerbaltig

såsom alla de hithörande bergarterna utan undant _ ias vara, och förande ytterst spar-

ar af fjell och andra fiskfragrnenter. Efter återigen en sträcka af .sandsten vid-

- ett magtigt lager af en hård lerskiffer, lossnande i oregelbundna stycken med glatta

och rundade afsöndringsytor, här och der förande ymnigt inströdda, alltid lika otydliga

xtaftryck, och ej sällan tätt späckad med egendomliga, merendels klotforrniga, mera

an päron- eller flaskformiga konkretioner, ornvexlande från ett tum till nära en fot \ dia-

meter och till sin massa hufvudsakligen bestående af kisel. Dessa lager genornsättas när-

mare stranden af ett nästan fullkomligt lodrätt stående skikt af hård. hvit sandsten, samma
i ögonen fallande skikt, som, fortlöpande längs hela fjordstranden, genast vid inse^lingen

till Green Harbour ovilkorliqen ådrager sig uppmärksamheten, såsom ensamt framsprin-

gande ett långt stycke ut i sjön.

Den omnämnda bäckklyftan var sträckvis höljd af hårdfrusen snö, som låg hvalffor-

migt från den ena sidan till den andra öfver den ofta ganska breda strömfåran; rnen i de

flesta fall framträdde de tvärt öfverskuma bergväggarne fullkomligt fria, om de också in-
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Parti af strandklipporna vid restra stranden af Green Harbonr.

galunda alltid voro omedelbart tillgängliga. Man hade det bästa tillfälle att iakttaga stup-

ningen af lagren, som tydligen varit utsatta för våldsamma rubbningar; ifrån den förut

uppgifna af omkring 40— 45 allt mera närmande sig vertikallinien eller här och der till

och med öfverspringande denna och med fallet tvärbrant hi ter, än med skikterna tyd-

ligt vridna och bågböjda. Den w
anförda hvita sandstenens upprätta

-illninor var således ingalunda i strid

med förhållandena i de öfver- och

underliggande lagren. Om skikter-

nas omkastning torde medföljande

teckning gifva den bästa föreställ-

ning. Den är tagen straxt öster om
ifrågavarande sandstensbädd och vi-

sar lagrens ställning i ett parti af

den hårda växt- och kulförande l

skiffern, der den bildar de mot sjön

brant afskurna. yttersta strandklip-

porna.

Det torde knappt vara att betvifla. att alla dessa öfver qvartziten lagrade, mer och

mindre starkt emot öster stupande sandstens- och lerskifferbäddar tillhöra en och samma

bildning, uppgående, som det syntes, till en sammanlagd mägtighet af omkring 2000

—

2300 fot. Att de å andra sidan äro fullkomligt identiska med de på motsatta fjordstran-

den, till ungefär samma vertikala höjd öfver hafvet efterhand uppstigande horisontala af-

lagringarne, kan ännu mindre vara tvifvel underkasta' .närs de petrografiska

karaktererna vid frågan om bergsbildningar, som omedelbart tillstöta hvarandra, få i någon

mån afses. Vi möta således här en ny anledning till en fjordklyftas bildning, väsendtligen

afvikande ifrån den i det t g nde för Kors-EL m sannolik antydda. Lagren stu-

pade der nästan tvärbrant åt motsatta väderstreck, under det de i Green Harbour
|

sidan bibehållit sitt ursprungligen horisontala läge, på den andra deremot ställt sig till en

del fullkomligt vinkelrätt mot horisonten. Det kan svårligen tänkas hafva skett på annat

sätt. än att en ensidigt vesterifran uppåt tryckande kraft på en gång upplyftat och sam-

manpressat skikterna. tills de slutligen på en punkt, der den nuvarande fjorden befinner

sig. tvärt afslitits och med detsamma de störande orsakerna längr^ - <t upphört att göra

sig mera märkbart gällande.

A andra sidan torde med skäl kunna antagas, att de våldsamma rubbningar, som

sålunda egt rum. inträffat i en långt atlägsen period och samtidigt bestämt såväl qvartzi-

tens som de deröfver lagrade sandstenarnes och lerskiffrarnes närvarande läge. Redan i

det föregående är antydd den för bådadera, qvartziten såväl som de relativt yngre bild-

ningarne, omisskännliga gemensamheten i strykning och fall. Samma starka kastningar,

samma vridna och bugtade lager, som t. ex. den blåa lerskiffern så tydligt företer, åter-

finnas i endast större skala upprepade i de höga qvartzitljellen längre vesterut. Att för

öfrigt den verksamma kraften varit vida mäertiirare. än att dess verkningar skulle kunna

förklaras som en följd af t. ex den anförda dioritbankens utbrott, synes ligga i öppen

dag. Sannolikt hade äfven dioriten intagit sin närvarande plats, innan den stora rubb-
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ningen försiggick, då af det, som rörande densamma i det föregående anförts, tydligen

måste följa, att den inverkan, som deraf såväl som af andra liknande smärre eruptiva

massor utöfvades på de kringliggande sedimentära skikterna, var af i hög grad under-

ordnad och helt och hållet lokal betydelse. Dock låter sig utan fråga antagas, att den

först genombrutit skikterna, sedan de redan blifvit uppresta i den ställning de nu-

mera intaga.

I den närmast norrut följande dalsträckningen, såsom man endast i jemförelse med
de högre omgifvande fjellen har rätt att benämna den inåt alltmera backiga och kuperade

terrängen, företog jag en längre exkursion inåt landet, tills vägen efter omkring en half

svensk mil stängdes af en af höga, stupande fjell omsluten insjö. Det hufvudsakliga än-

damålet med färden, eller upptäckandet af ursprunget till den vattenrika elfven, som ge-

nomströmmande dalen, utan att, som vanligen var fallet, mättas af glaciercr från det inre,

var sålunda vunnet. Emellertid fick jag på nytt tillfälle att iakttaga den i det föregående

framställda lagervexlingen. För att ej onödigtvis upprepa det redan anförda, vill jag en-

dast nämna, att jag på sin tillbörliga plats passerade öfver samma dioritbank, som förut

blifvit omtalad, alltså här fortsättande i riktningen norrut med samma strykning och fall

som förut. Redan på långt afstånd urskiljbar, såsom till något större höjd än det öfriga

tvärs öfverskärande dalen, hade den måhända kunnat spåras såsom genomsättande skikterna

hela fjorden utefter, liksom det ej mindre lätt igenkännliga, hvita sandstenslagret öfver-

allt långs kusten gaf sin närvaro tillkänna.

Ifrån östra stranden af Green Harbour, ungefär på midten af densamma, inskjuter

ett vidsträckt dalföre djupt in i landet, nästan i hela sin bredd genomsiladt af ett vat-

tendrag ifrån det inre. Stranden gör nedanför detsamma en svag böjning utåt. I de här

temligen höga, tvärbranta strandklipporna uppträda sandsten och hård lerskiffer i vexlande

lager, med nästan fullkomligt horisontalt läge, på sin höjd med ett svagt fall åt öster.

Bivalver och egendomligt greniga växtaftryek anträffades ytterst sparsamt i den tätare

bergarten; de vanliga, ehuru i hög grad otydliga växtlemningarne i form af smala stänglar

och blad, isynnerhet ymnigt i ett nära hafvets nivå befintligt lager af en blekgrå, ovanligt

lös sandstensart.

Vid foten af det första högre fjellet söder om dalgången träffades lösa stenkols-

bitar, som tydde på närvaron af en verklig kolfiöts någonstädes högre upp. Jag besteg

berget och lyckades slutligen vid omkring 700 fots höjd, tätt under det öfversta utsprin-

gande sandstensskiktet, att träffa kolen anstående. Flötsens mägtighet och öfriga förhål-

landen var emellertid omöjligt att utröna, då den branta fjellsidan öfverallt, der ej en

hårdare sandsten trädde i dagen, var betäekt af ett tjockt, för tillfället hårdfruset lager af

ett fast lergrus, härrörande från den i mägtiga bäddar med sandstenen omvexlande, ovan-

ligt lätt söndersmulade lerskiffern. Jag måste nöja mig med vissheten, att stenkolen

verkligen funnos i fast klyft, och undersökningen, så vidt de nog ogunstiga förhållandena

det medgåfvo, af de närmast omgifvande bergarterna. I den finkorniga, liksom gråvacke-

artade, glimmerhaltiga sandstenen träffades, förutom andra fullkomligt obestämbara växt-

lemningar, såsom kolade grenar och trädstycken, stjelkaftryck o. s. v., äfven ett tydligt om
också långt ifrån fullständigt blad af löfträd, till alla delar erinrande om det förut omta-

lade ifrån Kings Bay, likaledes funnet i den omedelbara närheten af stenkol, som ej min-

dre till utseende och egenskaper liknade den här befintliga.
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På andra sidan dalsträckningen närmare mot fjordens mynning fanns ett egendom-

ligt, löst skikt af omkring sex tums mägtighet, inbäddadt mellan lager af en särdeles hård

och tät sandsten, bestående, som det vid flygtigt påseende syntes, af en något hårdnad,

vanlig blålera. Vid noggrannare undersökning visade sig lätt, att den i hela sin massa

var genomträngd af fina metallglänsande partiklar. Det är utan fråga i hög grad anmärk-

ningsvärd^ att leran efter verkställd chemisk analys till omkring 38 procent utgjordes af

ren svafvelkis. Att det ytterst fint fördelade mineralet, sorn i en otänkbart lång tid varit

utsatt för luft och fuktighet, ej visade minsta spår till den under sådana förhållanden lätt

inträffande vittrings- eller förrostnings-processen, är onekligen svårt att förklara. En del

petrefakter af bivalver, som i den hårda sandstenen i närheten träffades, utgjordes för

öfrigt äfvenledes af svafvelkis.

Långs stranden af sjelfva Isfjorden mellan Green Harbour och Coal Bay sänka sig

de närmast liggande fjellsträckningarne till jemförelsevis obetydlig höjd. Klipporna långs

stranden utgöras hufvudsakligen af den från Green Harbour bekanta, oregelbundet splitt-

riga, mörka skifferarten, omvexlande med sandsten af underordnad betydelse. Läget är

fortfarande så godt som fullkomligt horisontalt. Endast på längre sträckningar kan man
urskilja svaga båglinier.

Åfven från det inre af Coal Bay inskjuta breda dalgångar inåt landet. I de högre

fjellen uppträda mägtiga lager af en grå, glimmerrik sandsten, ofta med inneslutna, rund-

slipade fragmenter af en svart bergart jemte den vanliga qvartzen.

Mellan Coal Bay och Advent Bay längs fjordstranden resa sig fjellen till en betydlig

höjd (omkring 2000 fot) omedelbart intill fjordstranden, hvaröfver de till en del fullkom-

ligt lodrätt nedstupa. En ovanligt hård och tät sandsten är den rådande bergarten. Som
vanligt glimmerförande utmärkes den äfven af här och der insprängda korn af svafvel- och

arsenikkis, hvilka sannolikt torde hafva gifvit anledningen till den bland Spetsbergsfararne

gängse sägnen, att fogelfjellen härstädes (att foglarne utsökt dessa vilda och otillgängliga

klippor till sina regelbundna häckplatser, är lätt förklarligt) skulle vara särskilt märkvär-

diga för sin rikedom på kopparmalm, en uppgift, hvarmed, såsom naturligt är, åtskil-

liga mer och mindre äfventyrliga berättelser nära sammanhänga. Att den är fullkom-

ligt osannolik, torde knappt behöfva nämnas. I förbigående må endast anmärkas, att

om någonstädes kopparmalm skall vara på Spetsbergen att söka med någon utsigt

till framgång, måste det vara i den mörka hornblendeskiffern på östra stranden af

Vide Bay.

Mot den östra sänkningen af de höga fogelfjellen ej långt ifrån mynningen af ett

mindre dalföre, som här inskjuter söderut (omkring en half mil söder om Advent Bay)

trädde den lodrätt stupande sandstensklippan, fullkomligt blottad och fri ifrån ras, så godt

som omedelbart ut till sjökanten. Här träffades en stenkolsflöts på en knapp alns mäg-

tighet, från omkring tre fots höjd öfver hafvet (vid lågt vattenstånd) i en svagt böjd

linea höjande sig långsamt vesterut utefter den tvärbranta bergväggen, tills den slutligen

försvinner under raset från de högre fjellen. Tre till fyra smalare stenkolsband följa i

parallelt löpande strimmor på 2—5 alnars afstånd högre upp på berget. Stenkolens be-

skaffenhet var fullkomligt enahanda med Kings Bays-kolens; den omgifvande bergarten

samma glimmerförande sandsten med otydliga växtlemningar, endast af större hårdhet och

fastare sammanhang.
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För sin välbelägenhet omedelbart intill strandbrädden, som under lugnt väder er-

bjuder den bästa landningsplats för båt, såväl som för sin ovanliga lätt-tillgänglighet, så

länge endast en brytning i mindre skala kommer i fråga (den fasta och så godt som mass-

formiga sandstenen ger föga anledning att frukta för ras från den nästan öfverhängande

bergväggen), torde ifrågavarande stenkolsflöts måhända en eller annan gång kunna komma
till nytta, i händelse af en, vare sig nödtvungen eller afsigtlig, öfvervintring i den närbe-

lägna Advent Bay. Skall en sådan af sistnämnda natur någonsin framdeles verkställas, så-

som tidigare under Ryssarnes Spetsbergs-period så ofta inträffade, och såsom jag har mig

särskilt bekant, varit på sista tiden starkt ifrågasatt af några af de nuvarande norska

fångstfararne, torde säkerligen ingen punkt i alla hänseenden erbjuda så stora fördelar för

ett uppehåll vintern öfver, som just nämnde bugt af den stora Isfjorden. A andra sidan

blefvo vi sjelfva ej långt ifrån faran af en ofrivillig öfvervintring, och till och med i van-

liga fall torde man i få af Spetsbergens bugter vara mera utsatt för en sådan. Den
vinstgifvande renjagten mot höstsidan kan lätt locka till fördröjande af hemresan, och är

fjorden den ena veckan fullkomligt isfri, liksom förut under hela sommarens lopp, kan den,

att döma af vår egen erfarenhet, den närmast följande vara så godt som stängd af hafs-

isen, som mot vinterns annalkande österifrån omkring Sydkap styr kurs inefter vest-

kustens fjordar.

Advent Bay liknar i alla hänseenden de i det föregående beskrifna fjordarmarne,

såvidt man afräknar den Green Harbour tillgränsande qvartzitregionen. I det inre är

fjorden särdeles grund, liksom omedelbart fortsättande de vida dalsträckningar, som inåt

vidtaga. Endast ytterst vid mynningen af östra stranden och på den vestra, hvarifrån

längst utåt ett vidsträckt lågland framspringer öfver en betydlig del af fjorden, i närheten

af den bakom denna udde befintliga ankarplatsen framträder berget ut till sjökanten, bil-

dande som vanligt inom området för de horisontala skikterna, låga, tvärstupande strand-

klippor, som lemna det bästa tillfälle till undersökning af bergarterna. För öfrigt omgif-

vas stränderna öfverallt af mer eller mindre vida låglandsslätter eller inåt allmera kupe-

rad mark. Ett märkvärdigt undantag, hvad strandbildningen beträffar, skall i det följande

omnämnas.
o

A de temligen höga strandklipporna i närheten af ankarplatsen omvexlade hård

sandsten med den skäligt afsöndrade, mörka lerskiffern. Vid flitigt eftersökande träffa-

des en rätt betydlig mängd af företrädesvis i sandstenen inneslutna petrefakter, såsom

vanligt isynnerhet och till en del ganska stora och väl bibehållna bivalver, hvarförutan

sparsamma exemplar af Cephalopoder, att ej nämna otydliga växtlemningar, såsom kolade

trädstycken, ofta i samma stuff med snäckorna. På östra stranden fanns utom annat i

lösa sandstycken äfven en ovanligt väl bibehållen, mindre sjöstjerna. Ehuru i allmänhet

tyvärr alltför bristfälliga och ofullständiga torde dock dessa petrefakter bättre än de från

andra lokaliteter erhållna kunna tjena till ledning för formationens bestämmande.

Ungefär en half fjerdingsväg vester om ankarplatsen i fjellsluttningarne emot haf-

vet, träffades i en af bankarne utmed en djupt nedskärande fjellbäck, vid omkring 100

fots höjd, anstående stenkol. Mägtighet såväl som det närmast omgifvande fasta bergets

beskaffenhet stod ej att undersöka, då det täckande gruslagret var alltför djupt och

hårdt att genomtränga. Lösa stenkolsbitar träffades för öfrigt flerestädes på stränderna.

Det ligger också på grund af det redan anförda i sakens egen natur, att man öfverallt
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i området för Isfjordens sandstensbildning har anledning att söka stenkol anstående, om
de också i de flesta fall af naturliga skäl måste kunna undgå uppmärksamheten.

På östra stranden nära mynningen voro skikterna sträckvis resta mer och mindre

på kant, utan fråga i följd af lokalt verkande orsaker. I den hårda sandstenen härstädes

träffades egendomligt fingreniga växtaftryck samt högst besynnerligt regelbundna, mer och

mindre Ägg- eller klotformiga bildningar, till en del öfvergångna till ett eget kristalliniskt,

mörkbrunt mineral, möjligen ett slags frukter (?). På ett annat ställe träffades de från

Green Harbour bekanta, stora, kulformiga konkretionerna inneslutna i samma skäligt

splittriga skiffer.

Längre söderut på östra stranden af Advent Bay, ungefär på midten af dess längd,

framträder en lodrätt afskuren strandbildning af omkring 10—20 fots höjd, på afstånd full-

komligt liknande de vanliga, tvärbranta strandklipporna. Vid närmare efterseende befinnes

den utgöras af en mägtig bädd af lösa aflagringar, i en itererad lagervexling följande den

ena efter den andra. Ren sand af olika färg; sand späckad med större och mindre rull-

stenar (b); oblandade, små rundslipade stenar af svart eller gulgrå färg (c); blå och svart

lera (a), och slutligen i närheten af den sistnämnda strimmor af till en del förkolade växter (d)

omvexla gång på gång med hvarandra. Stupningen af lagren är öfverhufvud taget 45° åt

söder med strykning i öster och vester, men närmar sig söderut alltmera horisontallinien,

liksom den blir allt brantare längre norrut. Mägtigheten af hela aflagringen måste, att

döma dels af stupningen, dels af den närvarande utsträckningen på längden, uppskattas

till omkring 1500 till 2000 fot.

Sällan gå de särskilda aflagringarna till öfver en aln i mägtighet. Nästan endast

med sanden kan detta inträffa. Den vanliga bredden är ett qvarter eller clerunder. De

uteslutande stenbäddarne gå sällan öfver ett tum, liksom fallet också vanligen är med de

ensamt växtförande aflagringarne. Gränsen mellan de olika skikterna är alltid fullkom-

ligt skarp och nästan utan spår af öfvergång.

Lösa jordlager vid ösira stranden af Advent Bay. Den vidfogade profileli

öfver en kort sträcka af

ifrågavarande strandbild-

ning, som, på stället nog-

grannt aftecknades, torde

bättre än all beskrifnino-o
göra de angifna förhållan-

dena tydliga och åskad-

a d d a

liga.

Isynnerhet i leran träffades talrika, till större delen vittrade och sönderbrutna exemplar

af Mytilus edulis, ej sällan likväl med båda skalen ännu förenade. Förgäfves eftersöktes

andra snäcklemningar än denna. Ett omkring fyra tum långt ben af en fogel (som det

tycktes en tibia) fanns på ett ställe, djupt inbäddadt i leran, men beklagligtvis gick det

sedermera förloradt.

Växterna syntes så godt som uteslutande utgöras af Alger, företrädesvis fingreniga,

men äfven mera bredbladiga fragmenter. Vanligen filtlikt sammanpackade och mer eller

K. Vet. Akad. Hamll. B. 4. N:o 6.
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mindre fullständigt förkolade, bildade de, såsom redan är nämndt, vanligen helt och hållet

sjelfständiga aflagringar.

Denna egendomliga strandbildning är i många afseenden af intresse. Genom sin

lätt studerade byggnad och anordningen af de särskilta partierna är den lika mycket in-

struktiv och upplysande med hänsyn till åtskilliga frågor rörande de sedimentära berg-

arternas uppkomst och lagringsförhållanden, som den å andra sidan genom sin öfver-

raskande mägtighet och de egendomliga omständigheter, hvarunder den uppträder, torde

gifva en vink om de oerhörda tidsrymder, som förflutit, sedan Spetsbergs-landet i hufvud-

saken erhöll sin närvarande gestalt.

Af egen erfarenhet föga bekant med de geognostiska förhållandena i större skala,

fann jag mig under första tiden af min vistelse på Spetsbergen i hög grad öfverraskad af

de ofta anträffade, täta och skarpa öfvergångarne mellan bergarter tillhörande samma
bildningsperiod. Exempel på sådana äro anförda ifrån Vide Bay, Kors-Bay, Cap Mitra

o. s. v. Jag lärde mig snart att ej mera undra deröfver; men först sedan jag i Advent

Bay blifvit bekant med dessa hundrade- och tusenuefaldt itererade vexlingar af enahanda

aflagringar från en jemförelsevis vida sednare tid, kunde jag finna saken fullt naturlig.

Våldsamma och tidtals afbrutna strömsättningar framföra slam och grus till en punkt, der

förhållandena af en eller annan anledning föranleda deras afsättning. Häftiga regnbyar i

en af fuktighet öfvermättad atmosfer kunna t. ex. tänkas inskränkta till jemförelsevis min-

dre områden, än nedsköljande öfver en trakt af företrädesvis t. ex. lerskifferförande berg

och sålunda föranledande afsättningen af ett tunnare eller tjockare lerlager; än ifrån om-

rådet för förherrskande sandsten uppkastande deröfver en bädd af grus, tills en ännu

våldsammare flod än den förra förmår att utföra äfven de jemförelsevis tyngre stenarne

och större fragmenterna. En annan gång passerar störtfloden, föranledd af en eller annan

orsak, den förut antydda eller på grund af den rubbade jemnvigten i hafvets egen nivå,

öfver en grund hafsbugt, tätt bevuxen af tång och sjögräs, lösrifver dessa och nedbäddar

dem i sin ordning att bilda ett lag öfver de fastare, förut afsatta skikterna. Detsamma

förnyas gång efter annan, det ena lagret hopas öfver det andra, och en mägtig hafsbank

blir efterhand bildad. Tänker man sig nu dertill en lång följd af århundraden, starkt

tryck af de öfverlagrade massorna och den successiva inverkan af i vattnet upplösta

bindemedel, såsom kiselsyra, kalk, jern o. s. v., och sandstens-, lerskiffer- och konglomerat-

bäddarne ligga småningom färdiga. Tillkommer ytterligare en ännu längre tidsföljd och

försiggingo aflagringarna under plutoniska inflytelser, som antingen endast höjde och

veckade det ännu tunna jordskalet, eller här och der sönderbräckte skikterna och läto

sjelfständiga, kristalliniska bergmassor utbreda sig vida sträckor utöfver, förvandlades de

sedimentära bergarterna i sin ordning till kristalliniska skifferarter; den ursprungliga leran

blef efter blandningsdelarnes förhållande glimmer-, hornblende- eller gneis- till granitartade

skiffrar, sandstenen qvartzit, under det den sparsamt inblandade leran förvandlades till här

och der inströdda glimmerblad, kalkbäddarne, der sådana förefunnos, antogo kristallinisk

struktur, eller omsatte sig i beröringen med kiselförande bäddar till silikater af många-

handa slag o. s. v.

Man kunde svårligen tänka sig en åskådligare bild i smått af de mägtiga stenkols-

förande sandstens- och lerskifferbäddarne omkring Isfjorden, sådana de framträdde i sitt

ursprungliga tillstånd, än i de ifrågavarande lösa aflagringarne vid Advent Bay, uppkomna
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i sin ordning genom deras grusning och söndervittring, och med förnyadt upprepande af

samma successiva aflagringsprocess. Tänkte man sig de förut antydda orsakerna äfven

här verksamma, skulle efterhand deraf uppkomma lerskiffrar och sandstenar, på sina

ställen öfvergående till grofkornigt konglomerat (sådant t. ex. förekom på vestra stranden

af Advent Bay), och här och der genomsatta af bredare och smalare stenkolsflötser, till

alla delar motsvarande de i större massor från äldre tider existerande. Att äfven i de

äldre lagren stenkolsbäddarne hufvudsakligen uppkommit af vattenväxter, som det synes

till större delen af gräsens familj, torde ej vara osannolikt. De ytterst sparsamt före-

kommande bladen af dicotyledona träd, under det de graminéartade växtlemningarne före-

komma ytterst ymnigt i de stenkolen tillgränsande skikterna, synas antyda, att endast ett

och annat enstaka blad eller en och annan afbruten gren eller annan växtdel utförts af

vinden, eller af en annan tillfällighet utflutit i hafsbugten, der aflagringen försiggick och

hvari de på grundvattnen och vid stränderna förekommande vassartade växterna lemnade

det hufvudsakliga materialet till kolflötsernas bildning. Att för öfrigt Isfjordens kolförande

skikter varit mer eller mindre utsatta för nyss omnämnda metamorfoserande inflytanden,

torde till en viss mån bevisas af såväl deras ofta betydliga hårdhet, som framför allt af

den till och med i lerskiffrarne aldrig felande glimmerhalten, om det också å andra sidan

ej kan förnekas, att förhandenvaron af en sådan i de ursprungliga bergarter, som till det

hela gifvit upphof, möjligen kunnat dertill föranleda. I många fall synas emellertid berg-

arterna verkligen kristalliniska.

Att de sedimentära bergens mer eller mindre upprätta ställning ej alltid kan anses

beroende af sednare inträffade yttre rubbningar och omkastningar, torde knappast tydli-

gare kunna ådagaläggas än genom ifrågavarande fall. Man kan svårligen tänka sig, att

dessa sammanlagdt så mägtiga aflagringar på annat sätt uppkommit, än att under omstän-

digheter, som förut såsom sannolika förutsatts, våldsamma störtfloder utfört materialet till

de olika skikterna från det inre landet, vare sig efter förutgående hvila i hafsbugtens inre

eller omedelbart efter nedspolandet från de omgifvande bergen, fjorden utefter, tills ett

brant inåt stupande undervattensref, utskjutande från de tilliggande högre bergen, längre

ut i fjorden satte en gräns för slammassornas vidare utspolande. Ett lager bildades, föl-

jande berghällens branta sluttning, en ny flod pressade en ny grus- eller lerbädd öfver de

förra, tills skikterna efterhand antogo en svagare lutning och, i mån som med detsamma

fjordens inre allt mera uppgrundades och strömmen på grundvattnet förlorade större delen

af sin kraft, slutligen afsatte sig i nästan helt och hållet horisontala lager. Den efter allt

utseende fullkomligt orubbade lagringen, det förut omnämnda gradvisa aftagandet i stup-

ning utifrån inåt synes bevisa riktigheten af ett sådant antagande. Under det lagren

successivt sänkte sig emot fjordens inre, tills de efterhand så godt som sammanföllo med
det nuvarande jemna låglandet, kunde jag åt andra sidan följa dem i småningom till-

tagande höjd ända till foten af närmaste högre fjell, tills raset derifrån gjorde omöjligt att

längre urskilja dem.

Hvad slutligen angår dessa lösa jordlagers ålder och Spetsbergslandets utseende un-

der perioden för deras bildning, torde till en början deras uppgifna, oerhörda mägtighet

tillräckligt bevisa, att deras uppkomst måste ligga jemförelsevis långt tillbaka i tiden och

i alla händelser åtminstone fordrat en särdeles lång tidrymd för sitt fullkomliga afslutande.

Bland andra bevis, som tala för detsamma, vill jag endast anmärka, att efter uppgift af
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expeditionens zoologer Mytilus edulis, som fanns så ymnigt och alldeles uteslutande repre-

senteradt i de algförande ler- och grusbäddarne (möjligen lefde den kolonivis på samma
strandbankar, der algerna växte, och utspolades af strömmen på samma gång som de),

numera vid draggningarne träffas endast i enstaka döda exemplar, och derför med all

sannolikhet måste anses såsom ej mera lefvande i Spetsbergens farvatten. Af de öfriga

djur- och växtlemningarnä kunna tyvärr inga slutsatser dragas.

Det är alla anledningar att antaga, det Isfjordens omgifningar och särskilt Advent

Bay vid tiden för aflagringarnas tillkomst hade i hufvudsaken samma konfiguration som

för närvarande, om också i många afseenden väsendtliga förändringar måste sedan dess

försiggått. Ville man, i stället för de förklaringsförsök, som i det föregående blifvit

gjorda, förutsätta, att endast vexlande ebb och flod föranledt deras bildning, kunde möjligen

supponeras, att det nuvarande Bellsund då för tiden sammanhängde med Isfjorden och att

en häftig hafsström, hvars bränningar brötos mot den antagna undervattensklippan, tidtals

passerade dem emellan; men i det hela synes mig det först gjorda antagandet naturligare,

till följe hvaraf fjorden skulle såväl som nu varit inåt afsluten och endast fortsatts längre

inåt landet eller så långt de nuvarande dalsträckningarne hänvisa. Slutligen måste i alla

händelser hafsbankens närvarande belägenhet tänkas beroende af landets successiva höj-

nino-, under det i och med detsamma vattnet skar ut igenom den uppgrundade yttre

fjorden och småningom till större delen bortsköljde lemningarne af föregående långa

seklers arbete.

De förhållanden, för hvilka i det föregående redogjorts, väckte för tillfället mitt

synnerliga intresse. Det torde i någon mån ursäktas, att jag med en måhända alltför stor

utförlighet yttrat mig rörande desamma och låtit mig deraf förledas till uttalande af re-

flexioner, som till en del, att t. ex. nämna åsigterna om de olika bergbildningarnes upp-

komst, torde synas helt och hållet öfverflödiga, såsom innebärande endast af gammalt be-

kanta sanningar. Men vore de också af alla såsom sådana erkända, kan dock hvarje nytt

af erfarenheten hemtadt bidrag till deras ytterligare stadgande måhända ej helt och hållet

vara utan värde.

Det återstår mig endast att i få ord redogöra för den trakt af Isfjordens omgifmn-

gar och på samma gång af Spetsbergslandet i sin helhet, som jag sist fick tillfälle att

flygtigt undersöka, nämligen yttersta delen af den breda landtunga, som på ett afstånd af

ungefär fyra sjömil från Advent Bay under namnet Midterhuken åtskiljer de två längst i

öster inskjutande armarne af fjorden.

Lagren afvika äfven här knappast märkbart från horisontallinien. De träda i dagen

till hafsbrädden på vestra ändan af udden, i den vanliga formen af låga, tvärt afskurna

strandklippor, som inåt fortsättas, på södra sidan af den egentliga fjellkammen i form af

ett vidsträckt, efter Spetsbergs-förhållandena ovanligt bördigt slättland, som torde utgöra

en af renarnes bästa betesmarker. Berget består här till större delen af en mer och min-

dre lös, i hög grad bituminös lerskiffer, på sina ställen särdeles rik på små snäckfragmenter

och vanligen ofullständiga aftryck framför allt af musslor, som alla, äfven de till en del

ganska stora, måste varit i ovanlig grad tunnskaliga och platt-tryckta. Lerskiffern genom-

sättes för öfrigt af en hård, mörkgrå bergart, dels i sjelfständiga, smalare skikter, dels i

isolerade, inneslutna partier, förande sparsamt fördelade petrefakter, isynnerhet sönderbrutna

och krossade små ammonit-lika snäckor, till en del förvandlade i svafvelkis. På ett ställe
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har en grönstensartad bergart (af blekt blågrön färg) tvärs genombrutit skikterna och

rubbat och bågböjt de närmast liggande.

Den större bädd, som följer närmast öfver lerskiffern, utgöres af hård sandsten, hvil-

ken som vanligt i mägtiga, horizontala band utskjuter från sidorna af det högre fjellet.

I denna anträffades de vackraste, om också alltid ofullständiga exemplar, som jag på
något ställe öfverkom, af snäckor tillhörande Cephalopodernas grupp, till en del fullstän-

digt förvandlade till kristallinisk kalk eller, som annars vanligt, endast med ett aftryck,

lemnadt i sandstenen sjelf. Det må för öfrigt nämnas, att sandstenen här ofta klyfver

sig i stora, vackert tafvelformiga, tjockare och tunnare skifvor.

På en låg landtunga, som utskjuter nästan öfver halfva fjordens bredd, ungefär en

mil inåt hufvudarmen norr om Midterhuken, och der lemningarne af ett gammalt rysshus

ännu befinna sig, träffades ibland lösa stenar af lerskiffer och sandsten äfven ymnigt

kringströdda, större och minder rullade stycken af hyperit, till alla delar så lik hyperiten

i Hecla Cove-berget, att man skulle kunnat hafva allt skäl att anse den en gång hafva till-

hört samma massa. Det skulle hafva varit af stort intresse att uppsöka den i anstående

klyft, men tiden var oss allför knappt tillmätt, och vi måste lemna hyperiten såväl som
fjordens obekanta inre åt andra, som möjligen efter oss komma att besöka dessa trakter,

med mindre beroende af yttre omständigheter. Att hyperitfragmenterna såväl som sand-

stenen och lerskiffern härrörde från någon punkt af Midterhuksfjellen, hvarifrån den låga

sandrefveln utsköt, måste utan fråga vara det sannolikaste. A andra sidan måste, att

döma af utseendet, såväl bergen norrut på andra sidan, der en ny Midterhuk utsköt i

jemnbredd med den förra, som fjellen längst inåt fjorden tillhöra samma sandstensbildning.

Men skulle sålunda hyperiten genom densamma hafva utbrutit, inser jag dock mer

än väl, att inga säkra slutsatser deraf kunna dragas, lika litet som af eruptiva bergarters

förekomst öfverhufvud taget.

Den 6:te September lemnades Isfjorden. Drif-isen österifrån tillintetgjorde alla pla-

ner på Bellsund, och den 12:te anträddes hemresan ifrån, den sista såväl som den första,

ankarplatsen i Kobbe Bay. Storm och tjocka gäckade våra förhoppningar att under förbi-

farten få för några dagar besöka Beeren Eiland.

De nakna facta äro framlagda, som i all sin ofullständighet skulle lemna utkastet

till en teckning af Spetsbergs-landets geognostiska förhållanden, såvidt slupen Magdalenas

resa sträckte sig. Det återstår endast att i några få ord söka draga de allmänna slutsat-

serna af det förut anförda.

De äldsta partierna af de af mig besökta delarne af Spetsbergen måste utan fråga

vara att söka i området för de med graniten nära förenade kristalliniska skifferarterna

mellan Mussel- och Treurenberg Bay, samt i nordvestra hörnet, från omgifningarne af

Röde Bay i öster, söderut till de fjellsträckningar, som närmast begränsa den gemensamma

mynningen af Kors- och Kings Bay.

De öfver de kristalliniska skiffrarne lagrade bergarterna synas mig alla tillhöra

samma bildning, de som österut ifrån Verlegen Hooks-kedjan uppträda i form af omvex-

lande qvartzit, lerskiffer och kalk, såväl som de öfver ett vidt område kring Vide och

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 6. '
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Liebde Bay etc. utbredda aflagringarne af företrädesvis röda sandstenar, längre vesterut,

t. ex. vid Kors Bay, vexlande med kalk och hårda kiselskiffrar. De torde vara att hän-

föra till den permiska formationen eller till stenkolsbildningens äldsta länkar.

Fullt karakteristisk och tydligt utvecklad framträder denna bildning i omgifningarne

af Kings Bay, för att söderut fortsättas i en sannolikt oafbruten sträckning ända till Isfjor-

den och Bellsund, och troligen ännu längre mot sydspetsen. Huruvida dessa petrefaktfö-

rande lager tillhöra stenkol eller perm, hvarom olika meningar yttrats, eller möjligen

båda jemte hvarandra, må å min sida lemnas helt och hållet oafgjordt. Gissningsvis

kunde antagas, att den Euomphalus förande kalken, t. ex. i fjellen vid Kings Bay i när-

heten af Qvad Hook, tillhörde en äldre afdelning af den stora stenkolsformationen, än de

företrädesvis Productus-rika aflagringarna.

På enskilta punkter i området för sandstenen, i Isfjorden, träffas petrefakter, af

Cephalopoder och Bivalver, som af kännare ansetts ovilkorligen påminna om Trias- eller

Juraformationen och således angifva dess förekommande på Spetsbergen.

De mägtiga bäddarne, sannolikt uppgående till 2000 a 2500 fot i genomsnitt, af

uteslutande hårda sandstenar och lerskiffrar, äro af särskilt intresse för den ymniga före-

komsten af stenkol, om också fiötser af någon större inägtighet ingenstädes synas före-

komma. De visa sig särdeles i trakterna mellan Isfjorden och Bellsund i en högst be-

tydlig horisontal utbredning. I Kings Bay intaga samma lager ett inskränkt område i

låglandet, hvarigenom de södra fjellen åtskiljas ifrån hafvet. Antagas de regelbundet

uppresta mer eller mindre på kant (som redan är nätnndt, tilltror jag mig ej med be-

stämdhet afgöra detta), skulle deras mägtighet föga underskrida den förut särskilt för Is-

fjorden uppgifna. Svårigheter tyckas möta vid tolkningen af dessa lagerbildningar. Den
stenkolsflötserna omedelbart åtföljande sandstenen förer ymniga aftryck af blad och stän-

gellika delar, som med sin på längden strierade teckning och sina någon gång urskiljbara

ledlika upphöjningar på stjelkdelarne, synas erinra om gramineer. På ett par ställen, vid

Kingsfjorden och öster om Advent Bay, träffades i samma skikter, omedelbart intill sten-

kolen, blad af löfträd, som efter bestämning af Dr Angelin tillhöra Platanus aceroides,

bekant från tertiär-aflagringar på Grönland med flera arctiska länder. Stenkolen skulle

således tillhöra tertiärformationen.

Under omständigheter så föga gynnsamma som de, hvilka åtfölja geologiska forsk-

ningar under de högsta breddgraderna, måste man skatta sig lycklig att ur petrefaktförande

lager kunna erhålla några få, under korta stunder samlade försteningar. Jag vågar likväl

hoppas, att ett noggrannt studium af de materialier jag i detta afseende lyckades hemföra,

skall kunna med någorlunda säkerhet leda till bestämmandet af äfven dessa sedimentära

lagers rätta ålder. Med en sådan pala3ontologisk utredning, omfattande äfven de rika

samlingar ur (äldre "permiska") bildningar, som expeditionen hemförde, vid sidan af de

framställningar min kamrat Professor Nordenskiöld och jag nu lemnat af de trakter vi

besökt, skall det blifva möjligt att gifva det första pålitliga utkastet öfver denna del af

det nordpolära områdets geologi.
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1 den ursprungliga planen för den Svenska vetenskapliga expeditionen till Spetsbergen

år 1861 ingick, att några af deltagarne skulle under sommaren söka framtränga på polar-

isen, så högt emot norden som möjligt. Denna plan måste dock snart öfvergifvas till

följe deraf, att det af oss begagnade fartyget, skonaren Åeolus, redan i början af vår

vistelse å Spetsbergens norra kust, blef instängdt af hög, ogenomtränglig drifis. Alla

längre utflygter ifrån fartyget blefvo derigenom alldeles omöjliga, och då isen ändteligerf,

efter förloppet af flera veckor, skingrade sig, var redan en så stor del af dessa höga bredd-

graders korta sommar förliden, att ett envist fasthållande vid den först tillämnade isfärden

hade varit alldeles ändamålslöst. Under den återstående delen af sommaren egnade der-

före den för is-turen afsedda delen af expeditionen sina krafter åt geografiska och geogno-

stiska undersökningar af Nordostlandet och Hinlopen Strait. Resultaten af dessa under-

sökningar, så vidt de på mig bero, får jag härmedelst förelägga Kongl. Vetenskaps-Akade-

mien, i form af en, utaf en geografisk och geologisk beskrifning åtföljd karta öfver de

trakter, som vi besökt.

Denna karta grundar sig dels på Parrys kända karta, dels på meddelanden af öf-

riga deltagare i expeditionen, isynnerhet Carl Chydenius, men förnämligast på iakttagel-

ser verkställda af O. Torell och mig under de båt-turer, som vi, åtföljda af den berömda

arktiska resenären, dansken Petersen och fyra man, företogo kring de å kartan upptagna

kuster.

Under dessa färder, liksom öfver hufvud taget under hela Spetsbergsresan, sökte jag

att begagna hvarje tillfälle som erbjöd sig, hvarje molnfri dag eller natt, för anställande

af geografiska ortbestämmelser. A den af medföljande karta omfattade del af Spets-

bergen äro sålunda 28 punkter till sitt läge astronomiskt bestämda, och utgöra dessa

ortbestämmelser kartans egentliga bas. Frän dessa astronomiskt bestämda ställen hafva

vinklar emellan kringliggande uddar och holmar, bergskullar i bottnen af fjordarna, in. m.

blifvit uppmätta, och sålunda äfven dessa å kartan med temlig noggrannhet utlagda. De

mellanliggande kuststräckorna äro sedermera efter ögonnuitt uppdragna. Ortbestämmel-

serna äro beräknade af D. G. Lindhagen, ocli offentliggjorda uti en i Akademiens Hand-

lingar*) särskildt införd afhandling. Följande tabell är sammanställd från nämnde af-

handling.

*) Geografiska ortbestiirnningar på Spetsbergen af Prof. A. E. Nordenskiöld; beräknade och sammanställda af

D. G. Lindhagen. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. H. 2. Bandet 4. N:o 5.
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Aeoli kors

Parrys flaggstång

Fosters udde

Schoal point

Depöt-ön

Hval-ön

Säl-udden

Hvalross-udden

Kalkredden

Hyperit-ön

Fosters ö

Svarta berget

Wahlbergs ö

Lovens berg

Drifveds-redden

Låg-ön

Cap Hansteen

Stranden emellan Bird- och Bränvins-bay

Nordcap

Castréns öar

Extreme hook

Scoresbys ö

Sabines ö

Ostkusten af Prins Oscars land

Vestkusten af Prins Oscars land

Parrys ö

Phipps' ö

Mårtens' ö

Bredd
Längd

öster om Greenwich.

79° 56' 31" 16° 48' 15"

16 53

6

15

79 57 50 17 15

80 8 31 17 46 30

79 59 51 18 6 15

80 1 9 18 16 15

80 1 58 18 37 45

80 48 18 51 30

79 52 34 18 21

79 42 35 18 53 45

79 35 3 19 27 45

79 28 36 20 9

79 23 15 20 2

79 24 57 18 53 15

79 26 22 18 4 45

80

80

'>0 ii

17 59 19 27 30

80 24 26 19 33 15

80 31 43 20 5 30

80 29 47 20 18 15

80 24 20 20 26 30

80 22 22 21 34 15

80 17 57 21 27 45

80 25 52 23 28

80 19 4 22 26 30

80 36 50 20 51 15

80 40 11 20 59 45

80 39 18 21 23

Följande bergshöjder äro, antingen genom barometer-observationer eller vinkelmät-

ningar, direkte uppmätta:

Cap Fanshaw, enligt vinkelmätningar 1,300 Svenska fot.

Den närmast hafvet belägna platån af Lovens berg, enligt vinkelmätningar 1,720

Den närmast hafvet belägna platån af Cap Selander, enl. vinkelmätningar 880

Den emot Bird-bay brant stupande platån af Snötoppen, enligt baro-

meter-iakttagelser 1,300

Högsta spetsen af Snötoppen, enligt barometer-iakttagelser 1,900

Castréns öar, enligt vinkelmätningar 800

Extreme hook, enligt vinkelmätningar 1,200

Cap Lindhagen (bergen närmast hafvet), enligt vinkelmätningar 820

Grytberget, enligt vinkelmätningar 1,700

» »

» »

» »

» »

» ))

» »

» »

» »
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Lilla Taffel-ön, enligt vinkelmätningar 770 Svenska fot.

Taffel-ön, enligt vinkelmätningar 880

Högsta toppen å Parrys ö, enligt vinkelmätningar 1,860

» »

» »

» » » Mårtens' ö, enligt vinkelmätningar 1,440 » »

Norra udden af Phipps' ö, enligt vinkelmätningar 1,880

Sydöstra udden af Mårtens' ö, enligt vinkelmätningar 940 » «

Kartan omfattar, såsom en blick på densamma utvisar, förnämligast kuststräckorna

å norra och nordvestra delen af Nordostlandet och större delen af Hinlopen Strait.

Hinlopen Strait bildar ett från N.V. till S.O., emellan det egentliga Spetsbergen och

Nordostlandet gående bredt sund, hvilket sammanbinder h afven å Spetsbergens norra och

östra kuster med hvarandra. Häftiga strömmar och stormar, hvilka bero på sundets

egenskap af att vara en sammanbindnings-kanal emellan östra och norra ishafven, råda

derstädes nästan ständigt och göra seglingen farligare i "Strädet" än i någon annan del af

Spetsbergshafven. Det besökes derföre äfven sällan af norska hvalrossjägare, och sällan

eller aldrig är det så isfritt, att man obehindradt kan segla igenom detsamma. Åtmin-

stone har ännu ingen Norsk hvalrossjägare lyckats i detta företag, hvilket tyckes utgöra

ett hittills oupphunnet mål för deras äregirighet. Mången af dem berömmer sig visserligen

af att hafva seglat rundtomkring Spetsbergen, men vid närmare efterfrågan finner man
snart, att dermed endast menas, det de vid olika tider framträngt till samma ställe i Strai-

tet, den ena gången ifrån norr, den andra gången ifrån söder. Det år, då vi besökte detta

sund, var dess södra del, ända inemot Syd-Waygats-öarne, ännu den 14 Juli betäckt med
fast is, och då denna is sednare på sommarn af storm och ström skingrades, intogs dess

ställe af drifis, som ostliga vindar hopat i Straitets södra del. Förgäfves försökte derföre

en af de djerfvaste Spetsbergsfararne, en gammal skeppare ifrån Hammarfest, att de första

dagarne af September 1861, då man icke mera från norra kusten ens emot norden kunde

se någon is, segla igenom detta farliga och nyckfulla sund. I dess södra del stötte han

på ogenomtränglig drifis och nödgades återvända.

Den arktiska naturen uppträder ingenstädes å de af oss besökta trakter af Spets-

bergen så praktfull och storartad, som i den söder om Wahlenbergs bugt och Lommebay
belägna delen af Hinlopen Strait. Sundet, som här blifver temligen bredt, omgifves på

ömse sidor af höga, ända intill hafsstranden gående fjell, hvilka antingen bestå af hype-

rit, och då ofta stupa alldeles lodrätt ned i hafvet, eller af horisontela, äfvenledes emot

hafvet tvärt afskurna kalklager, öfverst betäckta med ett mäktigt, svart hyperit-schikt.

Detta intill hafsstranden gående, nedtill gråhvita, upptill svarta fjellband afbrytes endast

af stora, i dälderna och bergsklyftorna framträngande jöklar, från h vilkas emot hafvet

lodrätt stupande rand ofantliga isstycken ständigt nedfalla med ett starkt dån och buller.

Några af dessa berg torde förtjena att särskildt omnämnas.

Då man seglar in i södra hälften af Straitet, ådraga sig genast tvenne berg den

resandes uppmärksamhet, nemligen Lovens berg på vcstra, och Angelins berg midtemot pä

östra stranden. Hvardera af dessa berg är anmärkningsvärdt för sin rikedom på förste-

ningar, samt består, liksom en mängd andra berg vid Straitet, bland annat äfven hela kust-

sträckan emellan Angelins berg och Wahlenbergs bugt, af gråa, ofta starkt kiselhaltiga

kalk- och sandstenslager, hvilka öfverst äro betäckta med ett högt, svart, äfvenledes hori-
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sontelt schikt, uppå hvilket man åter här och der anträffar samma gråa kalk, som vid

foten af berget. Den närmast hafvet belägna platån af Lovens berg ligger emellan 17- och

18-hundra fot öfver hafvet, men dess högsta topp är mycket högre, enligt värderin o- af Chy-

denius, som bestigit detta berg, 2500 fot. Angelins berg är vida lägre, dess närmast hafs-

stranden belägna platå kanske endast 900 ä 1000 fot. Norr om Lovens berg börjar hy-

peritmassan att sänka sig allt mera och mera, tills den slutligen något söder om Duym-
point når hafsytan. Ett mäktigt fjell på denna udde består uteslutande af hyperit, och

nordligare, emellan Duym-point och Cap Fanshaw, bildar samma stenart ett inemot 1000

fot högt, emot hafvet alldeles lodrätt stupande, i otaliga klyftor och kolossala fristående

pelare söndersplittradt berg, bebodt af en otrolig mängd alkor och fiskmåsar, hvilka före-

komma här talrikare än å något annat ställe på Spetsbergen. Norr om detta alkfjell

höjer sig den svarta hyperitinassan ånyo, så att foten af de höga berg, som bilda Cap

Fanshaw, utgöres af andra bergarter, såsom kalk- och sandstenslager.

Hyperit-bergen äro antingen afrundade, eller stupa, såsom ofvanbeskrifna alkfjell,

alldeles tvärbrant ned emot hafvet. Kalkbergens sidor deremot bilda ett enda stort sten-

ras, uppför hvilket man endast med svårighet kan klättra, ej utan fara för de från

bergsspetsen ständigt nedrullande stenarne och klipporna. På gränsen emellan jökeln och

fjellet, emellan is- och Stenberget, finner man dock nästan alltid en mera lätt beträdd och

mindre farlig väg till bergets topp, eller riittare till den sammanhängande, endast närmast

hafvet af jöklar sönderskurna bergs- och isplatå, af h vilken landets inre består. A en höjd

af 500 å 1000 fot träffar man ännu ingen såkallad evig snö, utan under sednare delen

af sommaren snöfria slätter, på hvilka förkrympta exemplar af den hög-arktiska zonens

växter här och der äro spridda. Först på en höjd af 1500 till 2000 fot tyckes en bestän-

dig snöregion vidtaga. Chydenius, som gjort en fotvandring till det inre af landet, från

bergen söder om Lovens berg till sydliga bugten af Lomme-bay, beskrifver den af honom

besökta trakt såsom en sammanhängande, med lös snö betäckt isplatå, från hvilken inga

bergstoppar höja sig, men väl några, 100 å 150 fot höga, från N. till S. sig sträckande

isvallar. Denna, icke af några djupare dälder afbrutna isslätt, bildar tydligen den egent-

liga nevén och källan till de talrika i hafvet myndande jöklarne.

Norr om Lommebay och Wahlenbergs bugt äro stränderna å hvardera sidan om det

i dessa trakter ganska smala Straitet alldeles lågländta. Den vestra stranden består af en

ofantlig, ifrån Iskap ända inemot Hecla Hook sig sträckande jökel, hvilken endast i midten

är afbruten af några föga betydliga, svarta bergmassor, östra stranden utgöres af en låg,

kal och ödslig kalkredd, torftigare och fattigare pä vegetation än till och med Sju öarnes

nordliga granitklippor. Äldre Holländska kort upptaga här en långsträckt, genom ett

smalt sund från det egentliga Nordostlandet skild ö, benämnd Nordost-ön. Af det sund,

som skulle skilja Nordost-ön från Nordostlandet, finnes, numera åtminstone icke, något spår,

men väl kunde Chydenius, som under sin rekognoscering för gradmätningen äfven å dessa

trakter trängde något längre inåt landet, iakttaga, att kalkbergen, som bilda den gamla

Nordost-ön, först långsamt höja sig upp till en 1000 å 1500 fot hög bergskam, och derpå

ånyo sänka sig till en, endast ett par hundrade fot öfver hafvet belägen, nästan från Lady

Franklins bugt till Wahlenbergs bugt gående isbetäckt däld. Denna däld, hvilken beklag-

ligen ingen af oss blef i tillfälle att fullständigt undersöka, är ej synnerligen bred, och dess

nordöstra sida begränsas, enligt Chydenius, af en tvärbrant 1500 ä 2000 fot hög isvägg
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eller isbeklädd bergvägg, hvilken tyckes utgöra gränsen för dun höga isplatå, som upp-

tager hela det inre af Nordostlandet.

Trenne fjordar tränga från den af oss besökta delen af Straitet djupt in i New Fries-

land och Nordostland.

Den nordligaste af dessa, Murchisons bugt, ligger på östra sidan om Straitet, emel-

lan den s. k. Nordost-ön och stora Sten-ön. Genom ett lågt näs skiljes denna fjord från

Lady Franklins fjord, och stora Sten-ön är derföre ej, såsom äldre kartor angifva, en ö,

utan endast en halfö. Fjordens norra, i trenne uddar utskjutande strand upptages af tera-

meligen höga och branta berg, enligt Malmgrens iakttagelser märkliga såsom de enda

med säkerhet kända kläckningsställen för Spetsbergens vackra snöhvita måsart, Larus

eburneus eller ismasen. Likaså upptages fjordens östra strand af höga berg. Södra

stranden deremot, och de många holmärne i bugten, bestå af låga, alldeles söndergrusade

kalkklippor, af samma formation och samma bedröfliga utseende som klipporna å Nordost-

ön. På en emellan Hval-ön och Depöt-ön belägen holme i denna bugt finnes en gammal

ryss-stuga, på en annan ett vackert utsiradt rysskors, på en tredje lemningar af ett hval-

skelett, samt slutligen på den ön, vid hvilken skonaren under vår härvaro låg för ankar,

Depöt-ön, en af oss upprest mindre stenvård. Ännu i medlet af Juli låg fast is ända

från Hval-ön till bottnen af bugten. Om några dagar blef denna is dock så svag och full

af hål, att man ej utan fara kunde gå öfver densamma, och då skonaren något sednare

på sommarn besökte bugten, var denna fullkomligt isfri.

Mera sydligt, ungefär ifrån midten af Straitet, tränger Wahlenbergs bugt djupt in

i Nordostlandet. Denna bugt begränsas på södra sidan af ganska höga, emot hafvet brant

stupande berg, af samma formation och utseende som Lovens och Angelins berg. Norra

stranden deremot upptages af ofantliga, icke såsom vanligt emot hafvet tvärt afskurna,

utan i koniska spetsar eller taggar söndersplittrade jöklar. I bugtens nordvestra hörn lig-

ger en temligen stor ö, Hyperit-ön, och en annan ö, af ungefär samma storlek, anträffas

i midten af bugtens mynning. Den förra af dessa öar, Hyperit-ön, upptages, såsom dess

namn antyder, helt och hållet af hyperit-klippor, hvilka emot öns vestra strand stupa

lodrätt ned emot hafvet, och skilja de alldeles olikartade kalkbildningarne på bugtens

norra och södra strand. Den sednare ön är låg och oansenlig, samt möjligen äfven orik-

tigt utlagd å kartan, emedan jag ej varit i tillfälle att genom några fullt tillförlitliga vin-

kelmätningar fastställa dess läge. Hela bugten var ännu den 12 Juli betäckt med fast is,

men isfri då skonaren något sednare på sommaren besökte densamma.

Midtemot, på andra sidan af Straitet tränger sig Lommebay djupt in i den under

namn af New Friesland kända delen af Spetsbergen. Landets kanske ståtligaste jökel,

"Veteranen", anträffades af Chydenius i bottnen af den långa, smala bugt, som i söder fort-

sätter den egentliga fjorden. A fjordens nordvestra strand möter man likaledes en ståt-

lig, långt på andra sidan om Iskap fortsatt jökel, å södra stranden åter ett vidsträckt, med
jökel-elfvar och laguner uppfyldt lågland. För öfrigt är denna vackra fjord begränsad af

höga fjell, hvilka på östra stranden med terassformiga afsatser sänka sig ned emot hafvet,

på vestra stranden deremot stupa ganska tvärbrant. En enda låg ö, å hvars södra strand

enligt Chydenius en kolossal jättegryta blifvit af vatten eller is svarfvad ur klippan,

möter i midten af fjorden. Parry har benämnt den Fosters ö. Hela det inre af fjor-

den, ända till denna ö, låg vid Torells och mitt första besök härstädes den 20 Juli
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betäckt af fast is. I slutet af Augusti deremot, då vi ånyo besökte stället, kunde man
ej mera se någon annan is i vattnet, än ett och annat från en jökel nedfallet isberg.

Söder om denna fjord borde det sund mynda, som blifvit år 1860 upptäckt af Nor-

ska Spetsbergsfarare, och som skulle norr om Walter-Tymens fjord sammanbinda Storfjor-

den med Hinlopen Strait. Vi sökte dock detta sund förgäfves. Förmodligen kunde vi ej

för is framtränga så sydligt, som dess mynning är belägen.

Straxt vester om Hinlopen Strait ligger slutligen den fjord, i hvilken vårt fartyg

så länge låg instängdt af is, nemligen Sorgebay, eller som den på Holländska kort kallas

Treurenberg-bay. Sorgebay utgör en milsdjup, från norr till söder sig sträckande hafs-

bugt, som i öster begränsas af Hecla hook, i söder af en numera återgående jökel,

hvilken skjutit framför sig stora slam-moräner, och hvilken mera åt det inre af landet

begränsas af höga bergstoppar. Hela den vestra stranden bildar närmast hafvet ett vid-

sträckt, vid slutet af Juni månad ännu isbetäckt, men innan medlet af Juli nästan snöfritt

lågland , som i norr slutar med den nordligaste udden af det egentliga Spetsbergen, Verlegen-

hook, och i vester begränsas af en ungefär J

—

\ mil från stranden gående brant, af glimmer-

schiffer bestående bergskam. Midten af bugten är liksom tillsnörd af tvenne uddar, hvar-

dera på sitt sätt märklig. Vid den östra af dessa inväntade Parrys fartyg Hecla åter-

komsten af den bekanta, på polarisen utsända expeditionen. De flesta magnetiska iaktta-

gelser under denna berömda resa äro anställda derstädes, och lemningar af den utaf Parry

å Point Crozier uppresta flaggstången finnes ännu. A den vestra stranden deremot erinra

en mängd Holländska grafvar om anledningen till denna bugts så hemska namn. Vårt

fartyg kastade den 6 Juni ankaret vid stranden af detta grafnäs, samt blef straxt derefter

alldeles plötsligen derstädes instängdt af drifis, och detta ej för första gången. Samma
fartyg hade nemligen tvenne somrar förut, ungefär vid samma tid på året som nu, besökt

denna hamn, och hvärdera gången blifvit i den, under flere veckors tid, instängdt af is.

Dessa anmärkningsvärda förhållanden hafva fartygens besättningar sökt föreviga uti ett

stort, å kullens topp upprest, med lämpliga inskriptioner försedt träkors. Stället benämn-

des derföre ofta af oss Aeoli kors.

Såväl vid Aeoli kors eller grafkullen, som i den lilla, Hecla cove benämnda bugten

söder om Point Crozier, finnas goda ankarplatser äfven för temligen stora fartyg, men

likväl skulle det utaf någon af expeditionens medlemmar för denna fjord föreslagna namnet

"råttfällan" vara särdeles lämpligt och passande. Äfven då en fullständig ostlig eller sydlig

storm rasar i Straitet, råder en fullkomlig stiltje redan i midten af bugten, och knappast

rent nordliga vindar tyckas förmå att sätta dess luftpartiklar i någon starkare rörelse. För

vind är här således ingen fara, men desto mera för is. Fjorden kan vara fullkomligt isfri

den ena timmen och den andra så uppfylld af drifis, hvilken ström och storm fört med sig

från norra ishafvet, att icke ens en båt kan tränga sig fram. När fjorden är isfri, samlar

sig isen gerna vid den mycket träffande benämnda Verlegen-hook, och hindrar således

fartygen att segla vesterut. Ät öster åter är hemvägen ständigt stängd, emedan Strai-

tet aldrig i hela sin längd är öppet, d. v. s. isfritt eller drifisfritt, och merändels blåser

der en så stark, med tät dimma förenad sydostlig storm, att det är förenadt med ganska

stor fara för ett fartyg att segla ens tvärsöfver detsamma. Man kan under flera vec-

kors tid hafva klart och vackert solskensväder vid Aeoli kors, medan nästan oafbruten

tjocka och storm råder en half mil nordligare i mynningen af Straitet. Horisonten är derföre
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äfven i denna riktning, medan himmelen för öfrigt är alldeles klar och molnfri, nästan

ständigt begränsad af tjocka, mörka molnmassor, som med yttersta hastighet af den

sydostliga 'stormen drifvas fram utåt hafvets yta. Under större delen af den tid, som vi

vistades vid Aeoli kors, var hela bugten söder om korset belagd med fast is. Mid-
sommarstiden var denna is dock redan så svag och genomfrätt, att man ej utan fara

kunde gå öfver densamma, och redan i början af Juli tycktes större delen af den fasta

isen hafva lossnat, och samtidigt med den utanför liggande drifisen blifvit af ström och

vind bortförd.

Udden emellan Sorgebay och Straitet upptages af en ganska betydlig fjellmassa,

Hecla hook, hvilken dock i norr icke sträcker sig ända till hafsstranden, utan skiljes

derifrån genom en temligen bred, låg och sank kuststräcka, hufvudsakligast bildad

af söndergrusade qvartsit- och skifferflisor, och till följe deraf ytterst arm och fattig på
vegetation. Detta berg, hvilket enligt Parry är omkring 2000 fot högt, men enligt

mätningar af Dunér något lägre, är ganska lätt att bestiga längsefter några raviner

på norra sidan, men stupar deremot på vestra sidan tvärbrant ned emot Sorgebay. Till

ledning för de resande, hvilka, liksom Parry och vi, möjligen i en framtid frivilligt

eller nödtvunget komma att taga denna bugt till hufvudstation , må slutligen nämnas, att

såväl på östra som vestra sidan af Sorgebay stora massor af en starkt magnetisk bergart

träda fram i dagen. Stället torde derföre ej vara särdeles lämpligt för magnetiska iakt-

tagelser.

I södra delen af Straitet möter oss en ganska betydlig ö-grupp, hvilken sedan de

tider, då Holländarne besökte Spetsbergen, burit namnet Syd-Waygats-öarne. En del

af dessa öar äro alldeles låga, andra bilda tvärt afstympade hyperit-cylindrar, d. v. s. 100

å 200 fot höga, jemna slätter, som stupa så tvärbrant ned emot hafvet, att man endast

med svårighet kan finna något ställe, der det är möjligt att ifrån den smala strand-

brädden klättra upp till öns egentliga platå. Endast på den största af dessa öar höjer sig

från denna slätt ännu en några hundrade fot hög, kägellik bergstopp, hvilken, liksom öns

berg i allmänhet, består af hyperit. De för det mesta tvärbranta hyperit-klipporna å strän-

derna af denna ganska stora ö bebos af talrika alk-kolonier, och ofvan om dem, vid

slättens yttersta rand, hafva en mängd af Spetsbergens blåa räfvar slagit sig ned och

byggt sina nästen i det genom hyperitens förvittring uppkomna, å högre belägna delar

af Spetsbergen ganska sällsynta sandgruset.

Ungefär i midten af Straitet sträcker sig en annan ö-grupp från öster till vester

tvärsöfver detsamma. Äfven dessa öar, hvilka blifvit utaf Parry benämnda Fosters öar,

bestå utaf hyperit. De äro vida mindre än Syd-Waygats-öarne, mera högländta och af-

rundade, samt tyckas de år, då isen i tid skingrat sig från deras stränder, samt sålunda

gjort dem otillgängliga för fåglarnes farligaste fiende å Spetsbergen, räfven, utgöra favorit-

kläckningsställen för eidrar. När vi besökte Fosters-öarne hade isen, att döma af de be-

tydliga, i drift stadda och genomfrätta isfält, som uppfyllde denna del af Straitet, dock

först nyligen lossnat mellan dem och Nordostlandet, och en mängd gamla, men ganska

få äfven detta år bebodda ejderbon anträffades derföre på dessa öar, hvaremot en otalig

mängd ejdrar hade slagit sig ned på den sannolikt tidigare isfria ön närmast Duym point.

K. Vet. Akad. Handl. B. 4. N:o 7.
^
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I Straitets smala, norra del finnas inga egentliga öar, utan endast några små

kalkref eller kalkholmar, som på ett afstånd af ett par tusen alnar åtfölja kusten af den

a äldre kartor utritade Nordostön.

Längst i nordost begränsas mynningen af Straitet af en halfö, hvilken å äldre

kartor är angifven som en fullständig ö och benämnes Stora Stenön. Denna halfös södra

del upptages af ett temligen högt, emot norra stranden af Murchisons bugt brant stu-

pande berg, men dess öfriga del bildar ett temligen vidsträckt lågland, från hvilket

endast här och der några små kalkklippor skjuta fram i dagen. Detta lågland är fullt

af grunda söt- eller saltvattens-laguner, och består för det mesta af samma ofruktbara

kalkgrus, som öarne i Murchisons bugt. På stranden ligga ofantliga massor af drifved

kringspridda, äfvensom en mängd andra af golfströmmen hitförda saker, såsom pimpsten,

kork, näfverbitar, lemningar af skeppsvrak, flöten för fiskredskap m. m., och härstädes

träffade äfven Torell, bland dessa ojäfaktiga vittnen på golfströmmens utsträckning,

bönan af en Vestindisk skidfrukt, Entada gigalobium.

Norr om denna halfö skjuter en temligen betydlig bugt, som af oss blifvit be-

nämnd Lady Franklins bugt, djupt in i landet. Denna bugt är i söder begränsad af Stora

Stenöns ödsliga och tråkiga lågland, i vester af en i bugtens botten myndande jökel, i

norr af den emellan denna bugt och Bränvinsbay liggande halfön, hvars yttersta spets å

kartan är benämnd Cap Hansteen. Endast några små holmar och klippor träffas i denna,

åtminstone i mynningen ytterst grunda fjord, hvars inre hälft ännu den 17 Augusti var

betäckt med ett fast och jemnt istäcke.

Genom en högländt halfö är Lady Franklins bugt skiljd från den största och vig-

tigaste af de å Nordostlandets vestkust inskjutande fjordar, de gamla Holländarnes Brän-

vinsbay. Denna bugt bildar en bred och djup fjord, som endast genom ett smalt näs är skiljd

från den norr om Nordostlandet belägna delen af ishafvet. Äldre kartor, å hvilka dock

namnet Bränvinsbay tyckes vara tilldeladt den bugt, som Parry benämner Birdbay, låta

ett sund framgå der, hvarest detta låga näs är beläget, och betrakta således den stora hög-

ländta halfö, som i norr begränsar Bränvinsbay, såsom en från Nordostlandet fullkomligt

skiljd ö. En lång och smal ö angifves äfven å dessa kartor i bottnen af fjorden. Denna

ö har antingen alldeles icke funnits till, eller, hvad som är mera sannolikt, man har vid

en flygtig undersökning ansett den smala, genom en låg däld från Nordostlandets inlandsis

skilda bergsträcka, som upptager fjordens östra strand, för en egen, genom ett isbelagdt

sund från Nordostlandet skiljd ö. En mindre jökel, hvilken förmodligen står i samman-
hang med den jökel, som myndar i Lady Franklins bugt, utfaller i bugtens sydostliga

hörn. Dessutom träffas egendomliga isbildningar på sidorna af de höga berg, som upp-

taga Cap Hansteen, nemligen ganska stora, halflinsformiga ismassor, hvilka utan något

sammanhang med en egentlig nevé hänga ned ifrån bergets branta sidor. Mellersta delen

af den emellan Lady Franklins bugt och Bränvinsbugten liggande halfön är lågländt, yttre

delen deremot upptages af väldiga bergmassor, hvilka vid uddens norra och nordvestra

strand stupa alldeles brant ned i hafvet, och utgöra ett tillhåll för ganska betydliga fogel-

kolonier, bland hvilkas innevånare må nämnas den i dessa haf ganska allmänna, men en-

dast å några få ställen af Spetsbergen kläckande hafhästen. I slutet af Juli var hela

fjorden ännu uppfylld af fast is, och utanför dess mynning hade sådana massor af drifis

hopat sig, att man endast med svårighet, vid de tider då strömmen gick åt vester och
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förde den lösa isen med sig, samt derigenom öppnade en smal, mer eller mindre isfri

ränna emellan den fasta isen och drifisfältet, kunde ro en båt ifrån södra stranden till

den norra. Då vi, vid återfärden från den andra båt-turen, ånyo den 18 Augusti besökte

denna bugt, var den fullkomligt isfri.

Utanför Cap Hansteen ligger en vidsträckt ö, som, på ett par smärre kullar när, en-

dast höjer sig några få fot öfver hafvet, och till följe deraf erhållit det ganska passande

namnet Lagön. Denna ö har i många hänseenden tycke med vestra delen af Stora Stenön.

Stränderna bestå antingen af låga klipphällar eller af från hafvet uppkastade sandvallar,

i hvilka drifvedsstammar, bitar af hvalskeletter, skeppsvrak m. m. ligga inbäddade. Öns
inre utgör ett jemväl med laguner uppfyldt lågland, från hvilket endast på ett enda ställe

ett mindre qvartsberg höjer sig. Marken är här dels bildad af alldeles jemna bergshällar,

bland hvilka särskildt förtjena omnämnas de i sexsidiga figurer söndersprungna hyperit-

hällar, af hvilka öns norra hälft till stor del består, dels utaf qvartsit och skifferflisor. På

fuktigare ställen , längs med lagunernas stränder eller längs med de rännilar, genom hvilka

lagunvattnet silar sig ned till hafvet, äro dessa stenflisor betäckta med en sparsam moss-

vegetation, från hvilken här och der någon enstaka fanerogam skjuter fram i dagen. Re-

dan vid vårt första besök härstädes den 21 Juli, medan fast is ännu sammanband Lagön

med fasta landet, var denna stora ö nästan alldeles snöfri. Några holmar, smärre klippor

och skär, bland hvilka särskildt må omnämnas tvenne grupper af holmar emellan Lagön

och Cap Hansteen, samt en ej så alldeles obetydlig ö, belägen framför mynningen af Lady

Franklins bugt, omgifva Lagöns kuster.

Genom det förut beskrifna låga, emellan Bränvinsbay och Norra Issjön liggande

näset skiljes det egentliga Nordostlandet från en ifrån detta land åt nordvest utskjutande

stor halfö, för hvars nordligaste spets vi hafva bibehållit det å en del äldre kartor an-

vända namnet Nord-cap. Nästan hela halfön upptages af en väldig, omkring 1000 fot

hög gneismassa, hvilken endast å några få ställen blifvit af fjell-elfvar sönderskuren i

isolerade, eller endast med ena sidan vid hufvudmassan sammanhängande bergstoppar.

Ifrån denna, redan vid värt första besök härstädes alldeles snöfria bergsplatå reser sig

söder om Birdbay en snötäckt topp, Snötoppen, till en höjd af nära två tusen fot öfver

hafvet. På halföns vestra strand stupa bergen antingen alldeles tvärbrant, eller äro deras

sidor betäckta af ett omätligt stenras, uppför hvilket man endast med svårighet kan klättra

;

å östra stranden deremot äro bergens sidor mera afrundade. Bland de å denna sida be-

lägna bergstoppar förtjenar Grytberget att omnämnas såsom märkligt för de kittelformiga

urgröpningar, som anträffas å stenarna och klipporna på toppen af berget. Vid foten af

detta berg stryker en mindre återgående jökel fram, den enda å hela halfön. Sjelfva

halfön är delad i trenne delar, af tvenne i densamma från vester till öster djupt inskju-

tande fjordar, Bird- och Beverly-bay, hvilka nästan från alla sidor begränsas af 1000 fot

höga, branta gneisväggar.

Tager man från spetsen af Snötoppen eller Grytberget en öfversigt öfver Nordost-

landet, så finner man, att dess inre upptages af en hög oöfverskådlig inlandsis, från hvil-

ken här och der några få, ej synnerligen höga, svarta bergstoppar framskjuta. Denna

inlandsis sträcker sig dock älven å norra kusten endast å några få ställen ända ned

till hafvet. Kuststräckan upptages merändels af nakna, isfria bergmassor, hvilka genom

flere små uddar eller halföar skjuta långt fram emot norden. Den bland dessa uddar,
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som är belägen mest åt vester, bildar å äldre kartor, hvilka, såsom förut nämndt är,

låta Bränvinsbay och Norra Issjön sammanbindas af ett sund, Nordostlandets nordli-

gaste udde, och har till följe deraf erhållit det äfven af oss bibehållna, ehuru numera

fullkomligt oegentliga namnet Extreme hook. Äfven till utseendet är Extreme hook

ganska oansenlig. Den upptages neraligen af långsamt uppstigande, med lösa stenar

betäckta bergshöjder, hvilka, mera åt det inre af landet, småningom, utan någon skarp

gräns öfvergå till den höga inlandsisen. Vester om denna udde skjuter en bugt in, lik-

som för att möta nordöstliga viken af Bränvinsbay, men skiljes, såsom flera gånger re-

dan blifvit omnämndt, från denna fjord af ett lågt näs, hvars östra sida upptages af en

liten, genom en smal däld långt åt sydvest fortsatt jökel. Äfven denna isfyllda däld är

å äldre kartor utritad som ett sund.

Kusträckan vester om Extreme hook har till sina höjdförhållanden ni. m. i början

stor likhet med nämnde udde. Vid Cap Lindhagen får dock landet redan ett annat utse-

ende; bergen blifva här högre och mera branta, samt derigenom mera skarpt skilda frän

det oöfverskådliga inlandsisfältet, hvilket deremot å åtskilliga ställen emellan bergen trän-

ger långt fram emot kusten. Isynnerhet skjuta i bottnen af bugten, emellan Cap Lind-

hagen och Cap Irminger, väldiga jöklar ned ända till hafsstranden.

Cap Irminger upptages af höga och branta qvartsit- eller skifferberg, och samma bergs-

formationer möter man äfven a östra stranden af Cap Loven. Vestra stranden deremot af

denna udde bildar ett lågland, rikt på drifved, skeppsvrak, pimpstensbitar m. m. Dessa

tydligen med golfströmmen hitförda saker träffas ofta temligen högt öfver hafvets nu-

varande nivå, och gifva derigenom vittnesbörd ej allenast pa golfströmmens utsträck-

ning, utan äfven på den betydliga höjning, som de norra delarne af Spetsbergen varit

underkastade till och med under de sednaste århundradena. Längs med den nuvarande

stranden löper nemligen en gammal sandvall, å hvilken vi, utom vanliga drifvedsstycken,

träffade alldeles oskadade skaft af hvalharpuner, åror af bok äfvensom andra red-

skap af samma trädslag, allt tydligen härrörande frän de tider då Holländska hvalfån-

gare besökte Spetsbergens kuster. Denna sandvalls höjd öfver hafsytan blefvo vi beklag-

ligen ej i tillfälle att uppmäta, men den torde åtminstone hafva belupit sig till en 10 a 15

fot. Bergen å Lovens udde stupa å vestra sidan långsamt ned emot ofvanbeskrifna låg-

land, och äro derföre äfven från denna sida lätta att bestiga: emot den vestra stranden
o

deremot äro de alldeles tvärbranta. A den högsta af dem uppreste Torell och jag vid

vårt besök derstädes en temligen betydlig stenvård, i hvilken såsom vanligt en butelj

med resenotiser m. m. nedlades.

Såväl Wredes som Plåtens halföar äro å äldre Holländska kartor upptagna såsom

egna öar, och i sjelfva verket skulle man, da nian ifrån bergen vid Nordkap tager en

öfversigt öfver landet österut, hålla dem derför. De flerestädes inemot tvåtusen fot

höga, branta bergmassorna å halföarnes nordligaste ända äro nemligen endast genom
ett med sand och stenflisor betäckt, under slutet af sommarn is- och snöfritt lågland

sammanbundna med det egentliga Nordostlandet. Från högsta toppen af Cap Wrede, äf-

vensom från en hög bergstopp å Cap Plåten kunde man se, att Nordostlandet icke sträc-

ker sig mycket långt öster om sistnämnde udde, äfvensom att landets natur fortfarande

är alldeles oförändrad. Dess inre består af en hög inlandsis, från hvilken enskilda bergs-

spetsar skjuta fram emot norden. Ä nordvestligaste udden tyckes inlandsisen ej vara be-
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gränsad af några berg, utan af en, äfven å vår karta utritad, hög, öfver ett lågland

snörrätt framlöpande isvägg. *)

Norr om Nordostlandet träifas en mängd öar, hvilka taga vårt intresse i anspråk,

såsom de nordligaste ö-grupper i gamla hemisferen. Dessa äro:

Castréns öar. Tvenne 800 ä 1000 fot höga gneisklippor straxt sydost om Nordkap.

Den nordligaste af dessa öar är af en däld, från hvilken öns berg lätt kan bestigas,

delad i tvenne delar. Enligt solhöjder och måndistanser, uppmätta från ungefär mid-

ten af vestra stranden på denna ö, är stället beläget vid 80° 29' 47" br. och 20° 18' 15" 1.

öster om Greenwich.

Sabines öar. Trenne ganska låga gneisklippor, belägna i mynningen af bugten emel-

lan Cap Irminger och Cap Lindhagen.

Scoresbys ö. En temmeligen betydlig, lång och smal, men mycket lågland ö, be-

lägen litet norr om de sistnämnda. Denna ö är å äldre kartor benämnd Låg- eller Flat-ön,

ett namn, som vi icke mera användt, för att undvika förvexling med den lika benämnda

ön utanför Bränvinsbay.

Carl den Xlktes ö och Drabant-Ön. Med dessa namn hafva vi betecknat tvenne

längst i nordost belägna små öar, af hvilka den förra har formen af en hög, afstympad,

svart pyramid, alldeles lik Tafel-ön eller Nelsons ö, den sednare åter är låg och oansenlig.

Söder om dessa öar kunde man se en stor, bergig, hög ö, som kan anses motsvara de

äldre kartornas Outger Reps ö, och ännu mera sydligt, emellan denna ö och fasta landet,

ett annat långt bort beläget, endast föga öfver horisonten framskjutande öland, hvilket

dock till följe af sitt aflägsna läge endast var skönjbart vid mycket klart väder.

Walden-ön. Vi blefvo ej i tillfälle att landa vid denna ö, hvilken enligt Parry be-

står af branta, 500 fot höga, granitklippor.

Sjö-öarne eller Seven Islands. Med detta namn betecknade redan Hollltndarne en

emellan 80° 36' och 80° 48' nordlig bredd samt 20" och 21° 30' längd öster om Greenwich

belägen temligen betydlig ö-grupp, hvilken ännu för endast några få år tillbaka utgjorde

det nordligaste kända land i verlden. Några smärre holmar oberäknade, består denna

ö-grupp, såsom äfven namnet angifver, af sju öar. De trenne mest åt vester belägna af

dem äro mindre betydliga och utgöras af höga, branta, å toppen tvärt afstympade gneis-

pyramider, hvilkas storlek och yttre konturer äro så alldeles lika, att man, om man t. ex.

till följe af dimma blott ser en af dem, endast med svårighet kan afgöra, hvilken af den

högsta nordens svarta pyramider man har framför sig. Sedan gammalt bär den nordliga-

ste af dessa pyramider namnet Tafel-ön, eller rättare Lilla Tafel-ön. Äran af att vara

gamla hemisferens nordligaste land har denna vackra ö dock nödgats afstå åt en ännu

litet nordligare belägen, alldeles obetydlig och af Lilla Tafel-ön merändels undanskymd

holme, som af Parry blifvit benämnd Ross-ön. För den mest åt söder liggande af dessa

tre öar, som å en del äldre kartor benämnes Tafel-ön, hafva vi användt namnet Nelsons

ö, efter den frejdade sjöhjelte, som i dessa trakter säges hafva afgifvit sina första prof på

mannamod, och slutligen bibehållit namnet Tafel-ön för en tredje söder om lilla Tafel-ön

*) Å en söder om Bellsunds mynning belägen jökel har jag varit i tillfälle att, ehuru i mindre skala, på

helt nära håll iakttaga en dylik företeelse. Jökeln myndade med en tvärbrant hög afsats i hafvet, men dess

ena sida framlöpte, innan den nådde hafsstranden, öfver ett lågt sandland, och slutade der med en skarpt be-

gränsad, lodrät, liksom med knif afskuren isvägg.
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belägen pyramidformig klippa. Hvad de återstående till denna grupp hörande öar be-

träffar, hafva vi uppkallat trenne efter de mest namnkunniga polarfarare, som besökt dessa

trakter, Parry, Mårtens och Phipps, men för den fjerde ej föreslagit något namn, då vi till

följe af de dimmor, som under vår vistelse vid Sju öarne nästan ständigt voro rådande och

försvårade alla iakttagelser, ej med säkerhet kunnat angifva dess läge och begränsning.

Tafel-Ön, Lilla Tafel-ön och Nelsons ö bilda, såsom redan nämndes, ej synnerligen

stora, branta, svarta, afstympade pyramider, å hvilka man redan i början af Augusti , oak-

tadt de hade en höjd af 700—1000 fot, icke kunde märka något spår till snö. Äfven

Parrys, Phipps' och Mårtens' öar hafva stor likhet med hvarandra. De bestå nemligen alla

tre af isolerade, genom låga sandnäs från hvarandra skiljda gneisberg, hvilka å en del

ställen uppnå en höjd öfver hafvet af inemot 2000 fot. Merändels stupa dessa berg brant

emot hafvet, men slutta deremot mera långsamt emot sandnäsen, så att man, om också

med någon svårighet, ifrån denna sida kan bestiga dem. Sandnäsen äro bildade af från

hafvet uppkastad sand, i hvilken finnas inbäddade lemningar af hvalskeletter, drifved, bitar

af skeppsvrak, pimpsten, flöten för fiskredskap m. m. Endast tvenne obetydliga, åter-

gående jöklar förekomma här, den ena straxt norr om den lilla bugten å östra sidan af

Parrys ö, den andra å bergssluttningarne vester om näset på Mårtens' ö. Äfven på dessa

nordliga öar voro bergen ännu på en höjd af 1000 fot öfver hafvet vid början af Augusti

månad alldeles snöfria, och knappast vid 1500 fot tycktes den eviga snöns region vidtaga.

Vegetationen var visserligen sparsam, t. ex. hvad fanerogamerna vidkommer inskränkt till

några få arter, men likväl tillräcklig att med riklig näring förse några å bergens sluttnin-

gar betande, vid den tid då vi besökte dessa öar, mycket feta renar. En mängd fiskmåsar

och teistar, men, märkeligt nog, så vidt vi kunde se, inga alkor, hade slagit ned sina bo-

pålar å bergens branta sidor. Spår af räfvar märktes i sanden, och ett par isbjörnar kom-

mo under vår dervaro på besök till vår båt.

Under färden från Castréns öar till Sju öarne (den 29 Juli) nödgades vi att med

möda och fara bana oss en väg genom de tätt hopade drifismassorna, och dessa omgåfvo,

under vår vistelse på dessa öar, ögruppen från alla kanter, så att man endast tillfälligtvis,

vid de tider då isen något skingrat sig, kunde med båt färdas från den ena ön till den

andra. Isynnerhet låg den lösa isen så tätt packad emot norr, att man åt detta håll icke

kunde se spår af öppet vatten. Endast de små vikarne å öarnas kuster voro ännu be-

täckta med fast is, hvilken dock var alldeles genomfrätt, samt tydligen på väg att lossna.

Denna fasta is var äfven å norra kusten, t. ex. i norra bugten af Mårtens' ö, alldeles jemn,

och inneslöt inga drifisstycken, — ett förhållande hvilket tyckes bevisa att hafvet, då det

tillfryser om hösten, äfven å dessa höga breddgrader är drifisfritt.

Vid återfärden från Sju öarne, den 7 Augusti, mötte vi å Norra Issjön åter så tätt

packad drifis, att vi endast med yttersta svårighet, efter tolf timmars träget arbete, lycka-

des tränga oss igenom. Då vi sedermera ville styra vidare österut blefvo vi i början all-

deles hindrade af drifis, så att vi nödgades vända, och vid Extreme hook invänta gynsam-

mare förhållanden. Redan om några dagar hade dock isen så skingrat sig, att vi utan

svårighet kunde uppnå Prins Oscars land. Derstädes fingo vi åter vänta några dagar till

dess att farvattnet kring Cap Wrede och Cap Plåten blifvit isfritt, och ett stycke öster om
sistnämnde udde var hafvet åter så isbeströdt, att ett framträngande vidare icke ansågs för

rådligt. Den 15 Augusti färdades vi åter öfver Norra Issjön, som numera var alldeles fri
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från drifis, men deremot, då vädret blef stilla och lugnt, betäckte sig med en tunn nybildad

isskorpa, hvilken dock var af föga varaktighet. Alla bugter å Nordostlandets norra kust

voro vid denna tid antingen redan isfria eller betäckta med alldeles genomfrätt fast is, som
tydligen ännu innan vinterns annalkande skulle komma att skingras. Någon öfver sommaren
liggande fast is förekommer således ej å Nordostlandets kuster, och man torde få gå gan-

ska högt emot norden för att kunna träffa ett med ständigt istäcke betäckt haf.

En noggrann geognostisk kännedom af dessa i den högsta norden belägna länder är

naturligtvis af stort intresse och torde ganska väsendtligt bidraga till besvarande af mer
än en fråga med afseende på vår jordskorpas daning och äldre historia. Under hela resan

och framför allt under båt-turerna bemödade jag mig derföre att samla material härtill,

ett bemödande i hvilket jag flitigt understöddes såväl af Torell, som expeditionens öfrige

medlemmar. Betydliga och ganska fullständiga samlingar, isynnerhet af försteningar, hem-

bragtes äfven, hvilka jemte Blomstrands under expeditionen år 1861 å slupen Magdalena

gjorda samlingar och äldre samlingar af Loven, äfvensom de samlingar som jag hemfört

ifrån min första Spetsbergsresa, torde komma att lemna ganska vigtiga bidrag, bland an-

nat till bedömande af de klimatiska förhållandena å dessa höga breddgrader under före-

gående geologiska perioder. Dessa samlingar förvaras å Riks-Museum i Stockholm och

jag har skäl att förmoda, det personer, grundligt hemmastadda i palseontologien, inom kort

skola begynna bearbetningen af detta rika material. För denna bearbetning är dock en

kännedom af dessa petrefaktförande schikters lagringsförhållanden af nöden, och innan

jag lemnar detta ämne, torde det derföre vara min skyldighet att genom en kort geogno-

stisk beskrifning af de utaf oss besökta trakter, lemna en ledning för dem, som framdeles

komma att mera fullständigt utreda Spetsbergens geologi. Då afsigten med denna be-

skrifning endast är att lemna material för framtida bearbetare af detta intressanta och

vigtiga ämne, har jag i densamma alldeles undvikit allt theoretiserande, och endast hållit

mig till de nakna, i och för sig intresset och fantasien föga fängslande fakta, som under

våra resor och båt-turer blifvit iakttagna.

Följande formationer *) hafva vi anträffat å den af kartan omfattande delen af

Spetsbergen: I. Gneis med ådror och gångar af granit. II. Kristallinisk kalk och dolomit.

III. Mäktiga, vexlande lager af qvartsit, lerskiffer och kalk. Hecla Hooks formation.

IV. Kalkformationen å öarna i Murchisons bugt, Stora Stenön m. m. Ryssö formation.

V. Encrinitförande kalklager in. m. Cap Fanshaws formation. VI. Ymnigt fossilförande

kalk. Brachyopod-formation. VII. Hyperit.

I. Granit-gneis. Denna den äldsta af dessa formationer upptager vestra stranden af

Sorgebay, nordvestra delen af Nordostlandet, från Depöt-udden till Nordkap, samt derifrån

vidare öfver Extreme hook till Cap Lindhagen, Castréns öar, Sabines öar, Scoresbys ö,

Waldenön och Sju öarna.

*) Jag begagnar här ordet formation för att beteckna en grupp af olika, till ungefår samma geologiska tidsperiod

hörande bergarter eller schikter, utan att dock, innan de hembiagta petrefakterna blifvit behörigen undersökta,

kunna angifva under hvilken af de stora hufvudperioderna af jordskorpans utveckling dessa bergarter frambrutit

eller aflagrat sig. Till undvikande af vidlyftighet har jag likväl äfven betecknat dessa grupper med egna,

från geografiska, palseontologiska eller geognostiska förhållanden lånade namn.
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Vester om Sorgebay uppträder gneisen fullkomligt schiktad. Lagren stryka i bug-

tens riktning från norr till söder, stupa alldeles tvärbrant, samt vexla någon gång med lager

af tät qvartsit och lager eller stockar af kornig kalk. En likadan gneisbildning begränsar

äfven de sedimentära formationerna i nordvest, ehuru bergarten derstädes ofta blir alldeles

glimmerfattig, förlorar sin schiktade natur och småningom öfvergår till en hvit, jemnkor-

nig granit-gneis. En dylik jemnkornig granitlik bergart anträffas t. ex. emellan Bird- och

Bränvins-bay äfvensom nära formationens ostligaste gräns vid Cap Lindhagen, medan ber-

gen vid flere mellanliggande ställen, t, ex. vid Nordkap och Extreme hook bestå af glim-

merrik gneis, som å en del ställen erhållit ett ganska egendomligt utseende derigenom,

att mera glimmerfattiga körtlar afsöndrat sig från hufvudmassan och gifvit åt denna en

något mandelstenslik struktur. Samma kristalliniska bergarter träffas äfven å öarne norr

om Nordostlandet: på Castréns öar, dels schiktad, dels oschiktad granit-gneis; på Sabines Öar

granit-gneis; på den låga bergskam, som bildar norra delen af Scoresbys ö, upprättstående,

i öns längdriktning gående lager af skifrig gneis; på Parrys, Mårtens' och Phipps' öar dels

schiktad gneis, dels oschiktad granit-gneis. Jag blef visserligen icke i tillfälle att sjelf

besöka de öfriga af Sju öarna och den till .utseendet närbeslägtade Carl XII:s ö, men man
kan dock af Parrys iakttagelser på Lilla Tafel-ön, eller rättare på den litet nordligare

belägna holmen Ross-ön, äfvensom af den starkt i ögonen fallande likheten emellan dessa

öars storlek, färg och form, sluta till att dessa höga, svarta pyramidlika öar äro bildade utaf

upprättstående gneisschikter. Såväl å nordvestra udden af Nordostlandet, som å Castréns

öar och Extreme hook är gneisen genomkorsad af talrika ådror af en yngre, finkornig

granit. Förgäfves sökte jag att i dessa gångar anträffa det mineral, som i Sverige så ofta

åtföljer den yngre graniten, nemligen orthit, men fann deremot flerestädes, isynnerhet å

Castréns öar, Extreme hook och Parrys ö, kristaller af turmalin temligen ymnigt in-

sprängda i den grofkristalliniska gång-graniten.

II. Kristallinisk kalk och dolomit. Den å vestra stranden af Sorgebay rådande gneis-

bildningen betäckes i fjordens botten af en mäktig kalkformation, hvilken närmast gnei-

sen består utaf en bländande hvit, kornig kalk, i hvilken intet spår till organiska lemningar

förekommer, och hvilken, då den å fyndorten sönderslås, afgifver en stark lukt af svafvel-

väte, utan att dock innehålla spår till hvarken svafvelsyrad kalk eller svafvelcalciuni.

Denna kalk löser sig utan återstod i saltsyra, är jernfri och innehåller äfven föga talk-

jord, samt skiljer sig genom dessa egenskaper lätt från de uppå densamma hvilande

mäktiga, gulhvita, med drushål uppfyllda dolomit-schikter, hvilka upptaga södra foten af

Hecla hook och tvenne ännu mera åt söder i det inre af landet liggande betydliga bergs-

toppar. Äfven i denna dolomit kan man ej finna spår till några försteningar, men väl

drushål klädda med små kalk-kristaller. Emellan den hvita kalken och dolomiten ligger

ett mindre lager af grå kalk med insprängda hvita ådror, lik den gråa kalken vid Hecla

hook, och straxt ofvan om dolomiten åter ett lager af alldeles hvit, kornig kalk.

Dessa genom deras yttre utseende lätt igenkännliga kalkbildningar, hvilka i fordna

tider tydligen uppfyllt hela Sorgebay, ehuru de, till följe af sin lösa beskaffenhet, genom

atmosferiliernas och jöklarnas förenade krafter småningom blifvit förstörda och bort-

sköljda, har jag ej träffat å något annat ställe af Spetsbergen, och det är möjligt att

de endast utgöra tillfälliga varieteter af den, ibland lagren å Hecla hook så ofta före-

kommande gråa kalken. Att döma af de olika schikternas ordningsföljd, skulle likadana
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kalklager förekomma under ismassorna i bottnen af den emellan Cap Irminger och Cap
Lindhagen belägna bugten.

III. Reda hooks formation. Det mäktiga fjell, som skiljer Sorgebay från Straitet,

består af sedimentära lager, hvilka stryka ungefär från norr till söder och falla temligen

brant emot öster. Beklagligen torde det för närvarande ej vara möjligt att bestämma den

geologiska tidsperiod, till hvilken dessa vidt utbredda bildningar höra; vi hafva nemligen,

oaktadt ifrigt efterletande, i dem icke kunnat anträffa några spår till försteningar. Detta

förhållande är så mycket märkligare, som de vackra lerskifter- och kalklager, af hvilka

denna formation till stor del består, borde varit särdeles lämpliga för bevarande af orga-

niska lemningar, och inan vore derföre frestad till det antagandet, att dessa möjligen till

Siluriska perioden hörande lager af qvartsit, lerskifter och kalk afsatt sig ifrån ett haf,

som alldeles saknat vegetabiliskt och animaliskt lif.

En obetydlig, i Sorgebay myndande bäck, som från öster till vester genomskurit

fjellets södra del, har derstädes åstadkommit en djup inskärning, hvars stränder visa en

vacker profil af fjellets begge understa eller mest åt öster liggande lager, och en af stenras

mer eller mindre fördold profil af fjellets öfriga schikter är man i tillfälle att studera vid

bergets norra sluttning. Dessa profiler visa att lagren äro af följande slag (fig. 1):

1) Grå kalk, i alla riktningar genomskuren af hvita kalk- och qvartsådror. Till utseendet

är denna kalk något lik det gråa kalklagret, som ligger emellan den hvita kalken och

dolomiten i föregående afdelning.

2) Ett obetydligt lager af hård grönaktig talkskiffer, betäckt af ett något mäktigare lager

af lerskifter.

3) Ett mäktigt lager af hård, till färgen starkt vexlande hvit, grå eller röd qvartsit. Denna

qvartsit utgör en sammangyttring af små, afrundade qvartskorn, bland hvilka man icke

kan märka några blad af glimmer eller feltspat.

4) a. Mäktiga lager af svart lerskifter. b. En breccieartad bildning, utgörande en bland-

ning af skarpkantiga lerskifferbitar och hård, kalkhaltig sandsten.

5) Grå kalk med hvita ådror, alldeles lik 1.

6) a. Svart lerschiffer, alldeles lik 4. b. En vacker, af vexlande röda eller rödbruna och

gröna lager bestående lerskifter.

7) Qvartsit af samma slag och beskaffenhet som 3. Uppå detta qvartsitlager följer, enligt

Blomstrand, närmare Straitet ännu en gång:

8) Grå kalk.

Om man, sedan man passerat Straitet och de första i mynningen af Murchisons bugt

belägna ögrupper, hvilka upptagas af en högst egendomlig kalkbildning (Ryssö-kalken)

,

som nedanför närmare skall beskrifvas, går längre öster ut längs med norra stranden af

Murchisons bugt, så möter man ånyo mäktiga, till Hecla hooks formation hörande lager

(fig. 2). Nästan omedelbart under ryssökalken träffade Malmgren i bottnen af den bugt,

som vester om Säludden skjuter in i Stora Stenön, en grå kalk, dels i alla riktningar

genomkorsad af ådror utaf hvit kristallinisk kalk, dels uppfylld med bollar eller linser af

grå flinta. Mera åt öster fann jag vid sjelfva Säludden en grön och röd bandad skif-

fer, strykande från norr till söder, och fallande brant emot vester. Under denna röda

skiffer träder å sjelfva Säludden qvartsit i dagen, och mera öster-ut förekomma åter svarta

K. Vet Akad. Handl. B. 4. N:o 7.
°
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skifferlager, strykande från norr till söder och fallande först 60° åt öster, sedermera om-

kring 85—90° åt vester. öster om dessa lager bilda upprättstående mäktiga qvartsit-schikt

ganska höga emot Murchisons fjord brant stupande berg.

En fortsättning af dessa i Murchisons bugt myndande lager iakttog jag åter å norra

stranden af Stora Stenön (vid raststället söder om Lady Franklins bugt), nemligen från

nordvest till sydost strykande, emot sydvest fallande lager af qvartsit, uppå hvilka ligga

uniformt lagrade schikter af lerskiffer. Den dels af flintbollar, dels af hvita kalkådror ge-

nomdragna svarta kalk, som Pärry anträffade vid Marble-point, utgör slutligen tydligen

en fortsättning af de ofvan om den röda skiffern i Murchisons bugt träffade kalklagren,

och vester om Marble-point möter oss vid Schoal-point åter den så egendomliga Ryssökalken.

Äfven större delen af Låg-ön , Cap Hansteen och stränderna kring sydöstra delen af

Bränvins-bay upptagas af lager fullkomligt lika lagren å Hecla hook, nemligen hvit, röd

eller grå qvartsit, svart, grön eller röd lerskiffer, samt grå kalk, och likaså upptagas de

ifrån Nordostlandets nordkust utskjutande uddarna, om man undantager de tre vestliga-

ste, Nordkap, Extreme hook och Cap Lindhagen, förnämligast utaf mäktiga lager af ler-

skiffer och qvartsit. Såsom bifogade profil visar (lig. 3), har man vid Cap Irminger ne-

derst lager af en grön, hård, frän nordost till sydvest strykande talkskiffer, uppå

hvilken ligga lager af qvartsit och lerskiffer. A andra sidan af den emellan dessa ud-

dar belägna bugten träder lerskiffern åter i dagen, i det den upptager vestra sidan af

fjellen å Lovens udde, hvaremot östra sidan och toppen af dessa fjell bestå af qvartsit, och

alldeles på samma sätt äro Cap Wrede och Cap Plåten bildade: den lägre, vestra delen

af dessa uddar upptages nemligen af upprättstående lager utaf svart skiffer, bergens

öfversta del deremot af qvartsit. A norra stranden af Cap Wrede kan man dessutom

anmärka lager af grå, hvitådrig kalk.

Om man ej gör afseende på de föga betydliga lagren af talkskiffer å Cap Irminger,

så består således den sedimentära formationen å norra kusten af Nordostlandet nederst af

qvartsit, uppå hvilken ligga lager först af svart lerskiffer, och derpå grå, hvitådrig kalk.

Dessa lager hafva blifvit starkt sammantryckta och veckade, de mera lösa skiffer- och

kalk-bildningarne hafva, der de ej varit skyddade af det högt uppresta qvartsitlagret, blif-

vit bortsköljda, och de anträffas derföre numera endast å bergens, af en högre liggande

qvartsitkam skyddade sidor.

Söder om Hecla hook upptages den vestra stranden af Straitet utaf mäktiga ismas-

sor, hvilka dölja de underliggande bergsformationerna. Der dessa isberg sluta, vidtaga i

mynningen af Lommebay ånyo lager, som tydligen höra till samma formation som lagren

å Hecla hook. Upprättstående från norr till söder strykande lager af röd eller grå skiffer

samt grå kalk upptaga sålunda hela vestra stranden af Lommebay, och under de låga, af

den förut omtalta Ryssökalken bildade klippor, som i vester begränsa Drifveds-stranden

,

möter man åter, alldeles såsom å södra stranden af Stora Stenön, först en grå, med hvita

ådror genomdragen kalk, derpå en röd jernhaltig lerskiffer, och längst bort i sjelfva bott-

nen af fjorden (enligt Chydenius) qvartsit med grå skifrig kalk.

Söker man på grund af de iakttagelser, för hvilka ofvanföre redogöres, få en öfver-

blick öfver Hecla hook formationen, så skall man finna, att den, en mängd smärre mel-

lanliggande schikter oafsedda, består af fyra olika, ganska mäktiga lager, nemligen: grå,

hvitådrig kalk; qvartsit; svart, röd och grön lerskiffer; grå kalk, merendels genomkorsad
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af hvita kristalliniska kalkådror. Hecla hook är förmodligen, såsom å fig. 1 antydes,
bildad genom sammantryckning och upprepad veckning af dessa lager, bergskammarne
å Nordostlandets nordligaste uddar, derigenom att de lösa kalk- och skifferlagren å de
flesta ställen blifvit genom atmosferiliernas och jöklarnes inverkan förstörda och bort-

förda, samt endast der bibehållna, hvarest qvartsiten blifvit höjd tillräckligt uppidao-en,
för att medelst sin fasta och mindre lätt söndergrusade massa kunna skydda de vid dess

sidor liggande mindre hårda bildningarna.

IV. Ryssö-kaiken. Uppå ofvannämnda gråa, hvitådriga kalk ligger en högst egen-
domlig och öfverallt der den uppträder lätt igenkänlig kalkbildning, Ryssö-kalken, hvil-

ken redan förut flera gånger blifvit omnämnd. Formationen består nästan uteslutande af

en oren, gul, alldeles fossilfri och föga tydligt eller nästan alls icke schiktad kalk, af en
så egendomlig, korallartad struktur, att man vid första påseendet skulle anse den i alla

riktningar vara genomkorsad af korallstammar, något som dock icke torde vara fallet.

Kalken sönderfaller lätt, och gifver upphof till de mest ofruktbara landsträckor, som jag

varit i tillfälle att se å Spetsbergen, och denna förut sannolikt ganska vidt utbredda,

men numera för Hinlopens påträngande böljor allt mera och mera vikande formation bildar

derföre inga branta och skarpkantiga berg. Vestra delen af Stora Stenön, öarne i Mur-
chisons bugt, den gamla Nordost-ön, å hvilken Ryssö-kalken bildar en ganska hög, emot
sidorna alldeles afrundad bergskam, samt slutligen Drifveds-stranden, upptagas likväl fort-

farande af denna bildning. Sjelfva kalken kan man, såsom redan nämndes, knappast säga

vara schiktad, och det skulle derföre möta ganska stor svårighet att bestämma dess la-

gringsförhållanden, om icke den enformiga kalkbildningen då och då skulle afbrytas af

föga mäktiga lager af andra bergarter, hvilkas i dagen framskjutande hårda och fasta

kammar torde gifvit det mot det påträngande hafvet nödiga skyddet åt mera än en af

de så kallade Ryssöarna i Murchisons bugt. Stenarten i dessa hårdare schikter är af

trenne olika slag, nemligen: l:o En tät, alldeles homogen, svart eller mörkgrön flinta, i

hvilken ej heller några spår till försteningar kunnat anträffas, men som till yttre utse-

endet har stort tycke med åtskilliga, dels fossilfria. dels fossilförande lager å ön utanför

mynningen af Nordfjorden i Bellsund. 2:o En blandning af flinta och kalk. Flintan bil-

dar här en väfnad af ofta mångfaldigt veckade och böjda, runda, £

—

\ tum tjocka cylin-

drar, hvilkas mellanrum är uppfyldt med grå kalk, och uti hvilka små, med qvarts-kristal-

ler betäckta drushål ofta träffas. Dessa cylindrar hafva en så förvånande likhet med
korallstammar, att endast den fullkomliga frånvaron af all organisk struktur lägger hinder

i vägen för antagandet, att dessa lager skulle utgöra lemningar af gamla korall-kolonier.

3:o En hvit eller hvitgul qvartsjt, lik qvartsiten från Hecla hook. Alla dessa schikter stå

vid Ryssöarne nästan upprätta, och stryka från norr till söder; vid Drifveds-stranden åter

stryka de, liksom underliggande Hecla-hook-lager, från nord-nordvest till syd-sydost och

falla ungefär 60° åt öster.

V. Cap Fanshaics formation. På östra stranden af Lommebay är Ryssökalken öfver-

lagrad af Cap Fanshaws formation, bestående (vid öfra delen af udden) utaf: 1) Röd och

hvit sandsten med otydliga spår till fucusartade växtaftryck. 2) En grå kalk med tal-

rika, ehuru föga väl bibehållna försteningar (små arter af Terebratula, Productus, Encrinit-

stjelkar och Cyatophyllum-stammar), i vissa hänseenden liknande, men ingalunda identiska

med pretrefakterna från Lovens och Angelins berg. 3) Kalk med kiselboller och talrika,
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af kalkspats-kristaller uppfyllda drushål. Vestra stranden af Lornmebay företer flerestädes

en vacker profil af dessa upptill med hyperit betäckta lager, hvilken visar, att de ligga

temligen horisontela med en svag lutning åt öster.

VI. Brachyopod-formation. Längre åt det inre af Straitet sänker sig hyperitbildnin-

gen ända ned till hafsytan, och skiljer sålunda enkrinitlagren på Cap Fanshaw från den söder

om Lornmebay och Wahlenbergs bugt vidtagande Brachyopod-formationen. Denna forma-

tion bildar öfver 1500 fot mäktiga, nästan horisontela, ytterst försteningsrika lager, hvilka

bestå dels af kalk, dels af sandsten och flinta. Sandstenen torde utgöra formationens nedre

del, uppå den tyckes kalk komma och slutligen mäktiga, af kalk afbrutna lager af flinta.

Till följe deraf att bergssluttningarne äro betäckta med ett omätligt, brant stenras, från

hvilket endast här och der fastare klyft träder fram i dagen, är det dock ganska svårt

att vid en hastig undersökning med säkerhet afgöra dessa schikters lagringsförhållanden.

Alldeles samma slag af försteningar, förnämligast Spirifer, Productus och Terebratula-arter,

förekomma för öfrigt uti alla dessa schikter, hvilka i fordna dagar, kanske för en ej alltför

lång tid sedan, sträckt sig tvärsöfver Hinlopen Strait, ehuru de lösa kalklagren numera,

der de ej varit skyddade af den hårda hyperiten, blifvit grusade och bortsköljda.

VII. Hyperit-formation. Såväl i norr som söder är ofvanbeskrifna kalkbildning be-

gränsad af Spetsbergens i dessa trakter yngsta formation, hyperit. Redan vid Sorgebay

voro vi i tillfälle att undersöka denna å Spetsbergen så vidt utbredda bergart. Den upp-

träder här på hvardera sidan om fjorden, på östra sidan som en ganska betydlig gång,

hvilken genombrutit de närmast Sorgebay belägna schikterna af Hecla hook, på vestra

sidan åter bildande sjelfva den lilla kulle, å hvilken Aeoli kors är beläget. Hyperiten

förekommer vidare å: Nonra stranden af Låg-ön. Vid första påseendet skulle man tro,

att marken derstädes blifvit stenlagd med jemnstora, sexsidiga, vid hvarandra ytterst nog-

grannt hopfogade stenflisor, men man finner dock snart, att dessa skenbart lösa stenar äro

anstående och tillhöra ett genom vertikala sexsidiga springor sönderklyftadt hyperit-berg.—
Cap Hansteen. Under den härstädes rådande talkskiffer-bildningen ligger närmast hafs-

brynet en bädd af hyperit, hvilken genom långa, smala gångar grenar sig ut i talkskiffern.

Längre inåt fjorden höjer sig denna hyperitbildning något, så att den ett stycke nordvest

om observationspunkten å Cap Hansteen bildar ett mindre i vertikala klyftor söndersplitt-

radt berg. — Depot-udden. En alldeles likadan, föga öfver hafsbrynet sig höjande hyperit-

bädd, som vid Cap Hansteen, kan man härstädes iakttaga, ehuru den å detta ställe är

betäckt icke af talkskiffer, utan af granit. En fortsättning af denna hyperitbädd upptager

det låga depöt-näset, hvars yta företer en vacker horisonfel genomskärning af hyperitbäd-

den, visande hurusom hyperiten äfven här vid afsvalnandet blifvit sönderklufven i vertikala

sexsidiga pelare.

Om jag undantager några alldeles obetydliga på observationsnäset å Parrys' ö före-

kommande gångar af en med den egentliga Spetsbergs-hyperiten närbeslägtad , men icke

fullt identisk bergart, anträffade vi icke hyperit norr om det sist anförda stället, således

hvarken å Sjuöarne eller å norra kusten af Nordostlandet.

Först söder om Hecla hook når hyperitbildningen sin fulla utveckling. De svarta,

temligen betydliga bergmassor, som ungefär å midten emellan Cap Foster och Iskap af-

bryta den å nordvestra stranden af Straitet rådande betydliga jökeln, bestå, att döma

af dessa bergs yttre utseende, sannolikt af hyperit, och på östra sidan skiljer den efter
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den rådande bergarten benämnda ön, Hyperit-ön, Ryssöarnas ödsliga kalkformation från

de söder om Wahlenbergs bugt vidtagande Productus-förande kalklagren. Denna hyperit-

bildning fortsattes öfver Fosters-öarna till Duym point, hvarest den bildar ett ganska mäk-

tigt och högt fjell. Ännu ett stycke norr om Duym point utgöras bergen uteslutande af

hyperit, men längre upp emot Lommebay höjer sig hyperiten något, så att bergens understa

del bildas af sandstens- och kalk-lager, hvilka högre upp äro afbrutna af tvenne hyperitband,

ett. större och ett mindre, och en fortsättning af dessa hyperitband möter man vid det midt

emellan Cap Fanshaw och Duym point liggande, förut omtalade alkfjellet, hvars 1000 fot höga,

i kolossala, vertikala pelare söndersplittrade fjellvägg består af hyperit. Söder om Wahlen-

bergs bugt bestå bergen ånyo förnämligast af gråa, Productusförande kalk- och flint-lager,

men redan på afstånd kan man ifrån denna gråa massa urskilja ett vid bergplatåns högsta

rand gående, svartfärgadt band, hvilket utgöres af hyperit. Kalklagren skulle sannolikt

längesedan hafva varit bortsköljda, om de icke varit skyddade genom detta öfverliggande hårda

hyperitlager. Vid Svarta bergen och Syd-Waygats-öarna når hyperiten ånyo hafsytan och

sträcker sig, att döma af bergens utseende, ännu långt söderut emot mynningen af Straitet.

Ofvanom det svarta hyperitbandet å Lovens och Angelins berg ser man derernot ånyo gråa

kalklager, hvilka, enligt prof, som blifvit tagna af Chydenius och Torell, innehålla sam-

ma försteningar som de underliggande kalk- och flintbildningarne. Dessa profver hade ett

brändt utseende, kalken var hård och kiselhaltig, försteningarne få och illa bibehållna —
allt antydde, att de blifvit mer eller mindre förändrade vid frambrottet af den glödande

smälta hyperitmassan, och att derföre äfven dessa ofvanom hyperiten liggande lager blifvit

aflagrade innan hyperiten framträdt. Detta frambrott tyckes hafva skett genom tvenne

stora, öfver Fosters-öarna och Syd-Waygats-öarna gående klyftor, och den smälta massan har

derifrån trängt in emellan de närliggande schikterna. Märkligt är i alla fall att se huru

parallelt med kalkens schikter dessa horisontela hyperitgångar löpa och huru föga lagren

blifvit genom hyperit-eruptionen rubbade från sitt ursprungliga, horisontela läge.

Äfven ett föregående år har jag åtföljt Adjunkten Torell å en nästan uteslutande

af honom utrustad expedition till Spetsbergen. Endast spridda ställen af vestkusten be-

söktes då af oss, och med några geografiska bestämmelser befattade jag mig icke, men

sökte derernot, så vidt expeditionens ej synnerligen stora tillgångar det tilläto (endast en

mindre s. k. snipa, rodd af en man, kunde under resan ställas till min disposition), att taga reda

på de af oss besökta trakternas geognostiska förhållanden. De flesta af dessa ställen, t. ex. Am-
sterdam-Öl), Norsk-ön, Cloven-kliff, Isfjorden m. m. besöktes äfven under expeditionen år 1861

af slupen Magdalena och undersöktes, mer fullständigt än för mig möjligt var, i geogno-

stiskt hänseende af Adjunkten Blomstrand, hvilken äfven redan till Akademiens Hand-

lingar inlemnat en omständlig redogörelse för sina under denna resa gjorda iakttagelser.

Det torde derföre ej vara nödigt att här meddela några af mina, mindre fullständiga iakt-

tagelser rörande de af både Blomstrand och mig besökta ställens geologi, men derernot

tror jag det icke vara utan allt intresse att nämna några ord om de geologiska förhål-

landena å norra stranden af Bellsund, så mycket mera som formationerna vid detta, af

Blomstrand icke besökta ställe, just börja med samma länk, med hvilken de sluta å de

af oss besökta delar af Nya Friesland och Nordostlandet.

Bellsund bildar en betydlig, å sydliga delen af Spetsbergens vestkust inskjutande,

tredelt fjord. Mynningen af fjordens nordligaste arm är nästan alldeles stängd af en lång
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och smal, från norr till söder sig sträckande holme. Midtemot ändan af denna holme upp-

tages fjordens norra kust af trenne mindre höga bergstoppar, och går man från dessa vidare

åt öster, så möter först en återgående, med ett af jökel-elfvar genomkorsadt slammland

slutande jökel, derpå en låg kulle med ett ryss-kors och några grafvar, så följer ett sankt

slättland, om sommarn genomflutet af en ganska vattenrik, strid och grumlig elf, och

slutligen ett 1900 fot högt berg, Kolfjellet, hvilket, sönderskuret i mera eller mindre

isolerade toppar, fortsattes långt inåt fjorden. Hufvudstrykningen af schikterna i dessa trak-

ter är från norr till söder, och man får derföre, om man går åt öster, ifrån det yttersta

af de tre förstnämnda fjellen, en ganska vacker tvärprofil af de å dessa ställen rådande

formationer.' Dessa äro, då man börjar med de äldsta och mest åt öster liggande lagren,

samt ifrån dem går till de yngre och vestligare, efter ordning följande:

I. Upprättstående lager af en hvit sandsten, som är ytterst hård och saknar hvarje

spår till försteningar. Emellan dessa b.vita, frän norr till söder strykande sandstenslager

ligga stundom föga breda lager af en mera mörkfärgad sandsten, öster om denna sand-

stensbildning, hvilken är ganska mäktig och upptager hela den yttersta af de tre bergs-

spetsar, som ligga vester om jökeln, träffar man först, såsom man kan sluta af från

fjellet nedrasade stenar, ett obetydligt lager af konglomerat och sedan:

II. En mycket hård och oren, såväl i friskt brott, som sedan den blifvit af vatten

och atmosferilier anfrätt, grå kalk, här och der innehållande skal af Euoinphalus, Pro-

ductus, stammar af Cyatophyllum , taggar af Sjöborrar, m. m. Nästan hela den medlersta

af de tre vester om jökeln liggande bergstopparne upptages af denna formation. Dessa lager

tillhöra möjligen samma formation som lagren å Cap FanshaAv.

III. 1) En lös, grå kalk, nästan helt och hållet bestående af vackra och väl bibe-

hållna försteningar, förnämligast Brachyopoder, hvilka synas tillhöra samma arter som för-

steningarna från Lovens och Angelins berg i Straitet. Till följe af det betydliga fjellras,

som här, liksom öfverallt å Spetsbergen, betäcker den fasta klyften å de ej alldeles tvär-

brant stupande bergssidorna, var jag ej i tillfälle att observera dessa förmodligen ej syn-

nerligen mäktiga lager i anstående klyft, men väl träffade jag på stranden kantiga, från

dessa lager härrörande kalkstycken, hvilka en strid, under snösmältningstiden vatten-

rik bäck tydligen fört med sig från den ofvanliggande bergskammen. Tillsammans med
denna lösa försteningsförande kalk träffas bitar af en egendomlig breccia, bestående af

kantiga, med ett grått bindemedel sammankittade stycken af en hvit, kiselblandad kalk.

Dessa i breccian inneslutna kalkstycken äro, såsom redan nämndes, alldeles skarpkantiga,

mycket lösa och hafva fullkomligt utseendet af bränd kalksten, hvilket tyckes visa, att

detta lager bildat sig vid frambrottet af den hyperitmassa, som äfven vid Bellsund ge-

nombrutit de sedimentära formationerna, och numera dels alldeles upptager en del af det

medlersta berget vid fjordens mynning, dels såsom ett svart horisontelt lager bildar sjelfva

den öfversta kammen å det yttersta fjellet. Redan emellan de till II och III hörande

lagren ligga några föga mäktiga lager af schiktad qvarts, hvilka, så vidt jag vid flyktig

undersökning kunnat bedöma, alldeles sakna försteningar, men först öster om kalklagren

uppträda likväl dessa qvartsmassor i något större mängd och bilda andra afdelningen i denna

grupp, nemligen: 2) Mer eller mindre ren, schiktad, mörk kisel, med Productus, Spirifer m. m.

Dessa lager, utmärkta genom sin synnerliga rikedom på kisel, äro ytterst täta och hårda,
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så att man endast med svårighet kan^lösslå några exemplar af de vackra och företrädesvis

stora försteningar man finner i dem. A den långa ö, som afstänger Nordfjorden smynning,

kan man se en utmärkt vacker genomskärning af dessa oftast upprättstående, men merendels,

isynnerhet på öns östra sida, åt öster brant stupande, ungefär från norr till söder stry-

kande qvarts-schikt. Man kan möjligen dela dessa lager i två skilda afdelningar, nemli-

gen: l:o en grå, genom vittring i luften gulbrun, ytterst tät och svårt söndersplittrad

kiselskiffer, hvilken i friskt brott visar sig alldeles homogen, men då den en längre tid varit

utsatt för atmosferiliernas inverkan, till följe af inblandad kalk, erhåller ett skrofligt och

taggigt utseende. 2:o En svart, i luften föga vittrande kisel. I petrefaktologiskt hänse-

ende äro dock dessa begge afdelningar, af hvilka den förra upptager större delen af ön,

den sednare en smal kam å öns östra sida, fullkomligt identiska.

IV. a) En från norr till söder strykande, brant emot öster fallande sandsten, med
spår till växt-aftryck, och ofvan om den en något glimmerhaltig schififer, äfvenledes med
spår till växt-aftryck. Dessa lager upptaga bergen straxt vester om jökeln, från hvilken

ett ända till kolfjället fortsatt, vid var vistelse i Bellsund ännu snötäckt lågland vidtager.

Endast här och der kan man å detta lågland, straxt nedan och vester om jökeln, träffa

anstående klyft, som visar att bergarten fortfarande utgöres antingen af en svart skiffer

eller en grå sandstensartad massa, hvardera, på några otydliga växt-aftryck när, alldeles

saknande försteningar. Schikten stryka från norr till söder och falla alldeles tvärbrant, dels

åt öster, dels åt vester: å ett ställe hafva de till och med blifvit af en underliggande

plutonisk bergart (hyperit) alldeles sadelformigt omböjda. Vid stranden på östra sidan

af jökeln störtar ett litet, mycket söndersplittradt berg ned i hafvet, som, enligt hvad

man af dess läge skulle förvänta, borde bestå af samma sandsten. Detta är dock icke

fallet; man anträffar nemligen här från nordost till sydvest strykande och endast 12° emot

nordvest fallande lager af en mörk bituminös skiffer, med några få Pecten- och Ostrea-

artade försteningar. Lägre ned å samma berg ligga lager af en mörk skiffer, med in-

sprängda svarta, till en del speerkishaltiga körtlar, genom hvilkas vittring dessa lager å

ytan erhållit ett hvitaktigt utseende.

b) Lagren vid Mittel-hook. Jag blef ej i tillfälle att besöka de i bottnen af det förut

omtalade låglandet liggande höga fjellet, och således direkte taga reda på de omedelbart på
föregående bergsformationer hvilande lagren, men jag tror att det varit af mindre vigt och

betydelse, då det stora fjell, som skiljer den norra och mellersta fjorderna i Bellsund

ifrån hvarandra, utan tvifvel är bildadt af samma lager, som ursprungligen äfven be-

täckt det flere gånger omtalade slättlandet. Detta på yttersta udden af nordfjordens syd-

strand liggande fjell är för sjöfarande väl bekant och kändt under namnet Mittel-hook.

Några, ett par böss-skotthåll ifrån stranden liggande små skär, äfvensom det lämpliga dju-

pet i bugten emellan dessa skär af fastlandet, bilda nemligen här en liten, men god

hamn, hvilken tidt och ofta besökes af spetsbergsfarare. Emedan det höga berget stupar

alldeles tvärbrant ned emot stranden, kan man redan på långt håll urskilja dess lager-

formiga struktur, och vid närmare undersökning finner man, att det består af vexlande

lager af qvartsit, kalk, sandsten, konglomerat, hyperit och glimmerskiffer. Lagren stryka

från nordost till sydvest och falla 14°—17° emot sydost. Konglomeratet håller något kol-

syrad kalk och består af afrundade qvartsit- och flintbollar, hårdt sammankittade af ett
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brunt, för det mesta af kisel bestående bindemedel. De föga mäktiga lagren af glimmer-

eller klorit-skiffer och hyperit ligga alldeles uniformt lagrade emellan de öfriga schik-

terna, uti hvilka några spår till försteningar ej träffas. Dessa mäktiga lager äro, att

döma af de grofkorniga konglomeraten, ganska lokala bildningar, men af konglomeratets

beskaffenhet (det är tydligen bildadt af fragmenter af lagrena I, II och III), dessa schik-

ters från horisontalplanet föga afvikande läge m. m., kan man dock sluta, att lagren

i kolfjellet hvila på bildningar, samtidiga med de som träffas å Mittel-hook i Bellsund,

och dessa åter på de Productusförande kalk- och flint-lager, hvilka ofvanföre under III

beskrifvas.

V. Lagren vid kolfjellet. Dessa bestå förnämligast af trenne olika, ehuru småningom

i hvarandra öfvergående schikter, nemligen:

a) En svart, lätt söndersplittrad skiffer, å en del ställen innehållande bollar af speer-

kis eller kalk ined en obetydlig kärna af kis. Dessa lager, i hvilka man någon gång

finner temligen tydliga växt-aftryck (ganska vackra löf-aftryck), upptaga isynnerhet ber-

gets, genom ett lågland från det egentliga fjellet skilda bas, och man kan se en vacker

genomskärning af dem vid den tvära, några famnar höga afsats, hvarmed detta långsamt

sluttande land slutar emot hafvet. Dessa lager stryka från norr till söder och falla 18°

emot öster. Emellan den svarta skiffern träffar man ofta obetydliga lager af en mer eller

mindre tät, grå sandsten, och ju mera man nalkas den svarta skifferns ostligaste gräns,

dess mera tilltaga dessa lager i antal, så att formationen alldeles småningom öfvergår till:

b) Gråhvit sandsten. Af denna sandsten kan man kanske skilja två något olika

afdelningar, nemligen: 1. Den sandstensbildning som upptager den nedra delen af det

egentliga kolfjellet. Dessa lager utmärka sig genom en större täthet och derigenom att

emellan dem ofta ligga lager såväl af den under a) upptagna skiffern, som af konglo-

merat och af en grof, hård sandsten, uppfylld med fucus-aftryck , hvilka ofta äro nära

\ aln breda. Det kollager, af hvilket stora stycken träffas bland stenraset 500 fot öfver

hafsytan, hörer utan tvifvel äfven hit. Någon gång innehålla dessa sandstenslager föga

vackra och tydliga försteningar, lika försteningarne frän de horisontala lagren vid isfjorden.

c) En lös, grå sandsten, med fina, insprängda talkfjäll, och talrika, ehuru föga tyd-

liga, små fucusartade växt-aftryck. Dessa lager, hvilka upptaga den öfra delen af kolfjellet

och ett mera åt öster, i det inre af bugten beläget mindre fjell, ligga nästan horisontela,

med en mycket svag lutning emot nord eller nordost. De under IV upptagna lagren

höra tydligen alla till samma, å Spetsbergen vidt utbredda formation, hvilken tyckes sträcka

sig öfver det inre af landet sannolikt ända upp till Tre Kronor. Hvar och en, som å ort

och ställe varit i tillfälle att se dessa schikters lagringsförhållanden, kan ej ett ögonblick

betvifla, att de lager, som innehålla de löflika växt-aftrycken, och de, hvilka föra till släg-

tena Nucula, Area, Inoceramus m. m. hörande försteningar, tillhöra samma formation, eller

åtminstone att lagren med växt-aftryck flerestädes äro underlagrade dessa sednare Nucula,

Area m. m. förande schikter, hvilka åter äro fullkomligt likartade med de lager, i hvilka

Blomstrand vid Isfjorden träffat aftryck af ganska stora och vackra Ammoniter.

VI. En nybildad sandsten, som är alldeles lös, samt innehåller afrundade kolbitar

äfvensom ytterst otydliga fucuslika växt-aftryck. Dessa sandstenslager, hvilka tydligen
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uppkommit genom förstöring af de under V upptagna bildningarna, träffas anstående

å södra stranden af Bellsund, på sjelfva den udde, som skiljer fjordens södra arm från

hafvet. De i denna sandsten inneslutna afrundade kolbitarne innehålla stundom små harts-

lika körtlar. Större lösa kolstycken ligga ymnigt kringströdda på stranden, ett förhål-

lande, som möjligen kan anses såsom en bekräftelse på vår kunniga qvänska vägvisares

utsago, att äfven här skulle nära sjelfva stranden förekomma anstående kollager. Då jag

besökte denna strand var marken dock ännu å alla lägre belägna ställen så snöhöljd, att

tillfälle ej erbjöds till närmare pröfning af denna utsago.

Rättelser.

pag. 13 rad. 25 står: Sjö-öarne läs: Sju-öarne.

» 20 » 1 a Vestra » Östra.

» 24 » 10 » trenne » tveiine.

» 29 » c) » 2.
»
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